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1.  Förord 

Skolverket har sedan 2009 arbetat med att stimulera intresset för och stödja utveckling av 

entreprenörskap i skolan. Ett av redskapen har varit att fördela utvecklingsmedel till skolhuvudmän 

att användas till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom området. Föreliggande studie är 

en analys av vad satsningen gett för upplevda effekter. Rapporten baserar sig huvudsakligen på 

analyser av 42 stycken skolhuvudmäns ansökningar respektive redovisningar av genomförda insatser. 

I inledningen görs ett försök att placera in Skolverkets satsning i ett övergripande samhälleligt 

perspektiv. Förhoppningen är att inte de vetenskapliga referenserna ska avskräcka, de används för att 

placera in praktiken även i en vetenskaplig kontext. Dessutom är det naturligt då skolan vilar på en 

vetenskaplig grund. Entreprenörskap har sitt ursprung i ekonomi och har kopplingar till begrepp 

som tillväxt och företagande. Dock har skolhuvudmännens praktiska arbete och 

kompetensutvecklingsinsatser inom satsningen ”Entreprenörskap i skolan” till stor del kommit att 

handla om något annat. När entreprenörskap introduceras i skolans miljö skiftar både fokus och 

innehåll. Betoning på entreprenörskap med ekonomiska förtecken har lämnat plats för vad som 

benämns entreprenöriellt lärande. Det handlar här bland annat om förhållningssätt, pedagogiska 

frågor och metodik, om elevers motivation och medverkan samt hur skolväsendet arbetat med att 

involvera externa partners i sin utveckling. För den intresserade finns förutom den inledande texten 

med vetenskapliga referenser i kapitel två ett metodavsnitt som beskriver hur arbetet genomförts, 

urval, process och avgränsningar samt vald analysmetod. Om läsarens huvudsakliga fokus är att läsa 

om resultaten rekommenderar jag att direkt gå till avsnitt tre; empiri och diskussion. Kapitlet inleder 

med en diskussion om begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärandes förekomst i olika 

styrdokument. Resultaten beskrivs sedan indelade i fem empiriska teman, baserat på vad som 

framkommit i analysen av skolhuvudmännens text. För läsbarhetens skull avslutas varje tema med 

slutsatser i punktform. 
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2. Inledning 

Intresset för entreprenörskap har ökat explosionsartat under de senaste årtiondena bland såväl 

politiker, forskare som praktiker. Bland annat driver kampen om marknadsandelar och ekonomisk 

tillväxt i vår konkurrensutsatta värld på intresset, och entreprenörskap uppfattas som ett viktigt 

medel att nå dessa mål (Hansemark ,1998; Kuratko, 2005). Entreprenörskap är dock inte längre en 

företeelse isolerad till privata företag och privat affärsverksamhet, även om det har sitt ursprung där 

(Mahieu, 2006; Landström, Harirchi & Åström, 2012). En tendens är att synen på entreprenörskap i 

ökad utsträckning ses som ett bredare koncept, som en viktig beståndsdel i hela samhället och som 

en förutsättning för dess utveckling. När entreprenörskap på detta sätt placeras in i nya samhälleliga 

kontexter väcks nya frågor och komplexiteten tätnar.  

Forskare som studerar samhällsentreprenörskap till exempel Steyaert och Katz (2004) och Hjorth 

(2012) hävdar att den successiva utvecklingen av intresset för entreprenörskap medför att vi behöver 

förändra hur vi ser på, tänker på och pratar om entreprenörskap. Det beskrivs således finnas ett 

behov av ett nytt, annorlunda språk och en ny terminologi när entreprenörskap gör entré i andra 

sammanhang bland annat därför att den tidigare så starka ekonomiska retoriken inom 

entreprenörskapsfältet riskerar underminera dess möjligheter, implementering och legitimitet 

(Mühlenbock, 2004; Steyaert & Katz, 2004; Leffler, 2006). Samhällsentreprenörskap beskrivs vidare 

som ett flerdimensionellt koncept (Bill & Johannisson, 2004). Det anses vara kontextuellt beroende 

(Berglund, Johannisson & Schwartz, 2012) och synsättet att entreprenörskap utvecklas och har sin 

plats överallt genererar ett behov av entreprenöriella människor i alla delar av samhället. I det här 

sammanhanget lyfts behovet av s.k. entreprenöriella kompetenser (Regeringskansliet, 2009) fram. 

Några sådana entreprenöriella kompetenser är ansvarstagande, kreativitet, initiativ förmåga och 

förmåga att hantera risker. Dessa kompetenser behöver alla individer utveckla för att kunna finna 

och skapa sin plats i samhället (Regeringskansliet, 2009). På europeisk nivå utvecklas initiativ för att 

‘fuelling the entrepreneurial mindset’ (Acs m.fl., 2005:23). Enligt Leffler (2009) passerades en 

milstolpe när OECD år 1989 framförde att de ville se en bredare tolkning av entreprenörskap i 

utbildningssammanhang och påtalar behovet av en mer ”företagsam” kultur i samhället. Europeiska 

unionen (EU) (European Communities, 2007) har i sin tur tagit fram ett ramverk för att utveckla 

nyckelkompetenser för livslångt lärande, varav entreprenörskap pekas ut som en. Följaktligen tar 

politiska aktörer som regeringar, intresse- och policysättande organisationer som OECD och EU 
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runt om i världen initiativ för att utveckla entreprenörskap och företagsamhet, inte minst inom 

utbildningsområdet (Gibb, 1993; Komulainen m.fl.,2011; Raposo & Do Paço, 2011; Seikkula-Leino 

2011). Sverige utgör i detta sammanhang inget undantag. I Sverige har Näringsdepartementet 

tillsammans med Utbildningsdepartementet år 2009 sjösatt en strategi för entreprenörskap inom 

utbildningsområdet med sitt främsta syfte att göra eget förtagande lika naturligt som att vara anställd 

och i detta sammanhang betonades utbildningens viktiga och inspirerande roll (Regeringskansliet 

2009). Frågor om entreprenörskap introducerades sedermera även i skolans läroplaner (Skolverket, 

2010c; 2011a; 2011b). 

Skolverket har uppdraget att implementera flera viktiga delar i ovan nämnda strategi. Som ett led i att 

stimulera entreprenörskap i skolan har man i praktiken valt att arbeta med en verktygslåda där 

utvecklingsbidrag till skolhuvudmän varit ett. Syftet är enligt uppdraget (Skolverket, 2009a) att ge 

skolor och huvudmän möjligheter att utveckla och dokumentera arbetet med entreprenörskap i 

skolan. I Skolverkets regleringsbrev (se t.ex. Utbildningsdepartementet, 2009b; 2014) står att 

myndigheten ska ”främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta 

erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel.” Under perioden 2009-2014 har ca 31 MSEK avsatts för 

detta. Nu efter fem års praktiskt genomförande finns en önskan att belysa vad satsningen gett i 

termer av resultat och effekter vilket är syftet med denna studie. Frågan i fokus för denna studie är 

därmed ”Vilka upplevda effekter kan man se av kompetensutvecklingsinsatser för personal inom 

satsningen entreprenörskap i skolan? ” 

Genom denna studie kan det skapas en fördjupad förståelse kring vad en satsning på 

kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande för personal i skolan kan ge 

i termer av upplevda effekter och resultat. Detta kan i sin tur bidra till Skolverkets interna 

kunskapsutveckling både kring vad som skett i, kring och genom denna genomförda satsning men 

även indikationer på och inspiration till hur man kan välja att arbeta i framtiden. Studien genererar 

även empiriskt underlag för framtida vetenskapligt arbete inom området samhällsentreprenörskap 

och entreprenörskap i en skolkontext. Denna studie kan vidare bidra till ökad förståelse för vad 

insatser för kompetensutveckling i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolan innebär 

och vad det kan ha för betydelse i en vidare kontext. 

 Studien motiveras inte enbart av en myndighets intresse av detta, utan har även relevans för 

samhällsentreprenörskapsforskning.  Forskaren Alain Fayolle (2013:692) framhåller behovet av att vi 

lär oss mer om ”the appropriateness, the relevancy, the coherency, the social usefulness and the efficiency of our 
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initiatives and practices in entrepreneurship education”. Lyft till en aggregerad nivå är detta applicerbart och 

relevant för Skolverkets initiativ. Fayolle (2013) menar att lärare och forskare bör sträva efter att 

skapa en professionell gemenskap där man delar värderingar och mål för att kunna förändra praktik 

och effekter av entreprenörskapsutbildning. Genom Skolverkets utbildningsinsatser i skolan i olika 

personalgrupperingar med inslag av såväl teori som praktik skapas lärandet, innehållet och meningen 

av vad entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande i utbildning är. 

 

3. Metod  

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skola, förskola, vissa andra utbildningsformer och annan 

pedagogisk verksamhet. Det betyder bland annat att myndigheten har regeringens uppdrag att verka 

för att alla barn och elever får en likvärdig utbildning av god kvalité i en trygg miljö. I enlighet med 

Utbildningsdepartementets regleringsbrev (se t.ex. Utbildningsdepartementet, 2013) har Skolverket 

bland annat rollen att främja skolutveckling vilket sker inom ett flertal områden såsom 

naturvetenskap och teknik, matematik, språk, undervisning för nyanlända elever samt 

entreprenörskap. 

Under perioden 2009-2014 har Skolverket satsat 131 miljoner kronor på det i regleringsbrevet 

formulerade uppdraget att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan (se t.ex. 

Utbildningsdepartementet, 2013:9). Medlen omfattar insatser inom alla skolformer. Dessa medel har 

fördelats på framförallt att; 

 publicera forskning och rapporter 

 erbjuda kurser och konferenser, till exempel högskoleutbildning 

 ge verksamhetsstöd till organisationer inom området som stödjer skolhuvudmän, samt 

 fördela utvecklingsmedel för entreprenörskap och entreprenöriellt lärande direkt till 

skolhuvudmän 

I föreliggande rapport genomförs en analys av den del av satsningen som handlar om att erbjuda 

utvecklingsmedel till skolhuvudmän för utveckling av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 

skolan. Denna delsatsning omfattar ca 31 miljoner, vilket utgör 24 % av den totala budgeten. Syftet 

med delprojektet är att erbjuda förskolelärare, lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och övrig 
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personal möjlighet till kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

genom att bidra ekonomiskt i enlighet med förordningen (SFS, 2011:192) om statsbidrag för 

entreprenörskap i skolan.   

 

3.1 Urval och process 
 

För att skapa en begreppsmässig referensram och kunskapskontext över området entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande har analysen inkluderat en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Det 

empiriska underlaget omfattar studier av styrdokument och övrigt tryckt och digitalt material från 

offentliga myndigheter. Analysen och dess resultat baserar sig dock huvudsakligen på det empiriska 

underlaget från skolhuvudmännens utvecklingsinsatser vilka studerats, bearbetats och analyserats 

genom att ta del av deras ansökningar om medel samt redovisningar av genomförd insats. Avstamp i 

studien har tagits genom att ta del av skolhuvudmännens egna utsagor, hur de beskriver effekter och 

erfarenheter av genomförda satsningar. Rapportförfattaren har även deltagit i möten och haft 

kontinuerlig dialog med representanter från Skolverket för att klargöra frågor och fått information 

om satsningen ”Entreprenörskap i skolan”. Under studiens genomförande har analys och preliminära 

resultat vid flera tillfällen diskuterats med representanter från Skolverket.  

Skolverkets insats med utvecklingsmedel har pågått under perioden 2009–2014 dvs. under sex år. 

Föreliggande studie begränsar sig dock till insatser som avser följande fyra år 2009, 2011, 2012 samt 

2013. Denna avgränsning beror dels på att Skolverket inte betalade ut några medel för 2010, dels på 

att 2014 års utvecklingsmedel vid studiens genomförande ännu inte slutredovisats. Under perioden 

2009-2013 ansökte totalt 457 skolhuvudmän om stöd motsvarande 196 miljoner kronor. Denna 

studie innefattar 42 stycken skolhuvudmän, vilket utgör en delmängd av de totalt 232 skolhuvudmän 

som beviljats och delat på sammanlagt 25,7 miljoner kronor. 
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Tabell 1: Antalet ansökningar samt beviljade medel för utvecklingsmedel fördelat per år. Källa: 

Skolverket 2014a (opublicerat material). 

År Antal 

skolhuvudmän 

som fick 

medel 

beviljade 

Beviljad 

summa  

(Mnkr) 

Antal 

skolhuvudmän 

som ansökte 

om medel 

Summa 

sökta 

medel  

(Mnkr) 

2009 35 2,3 70 13 

2011 74 7,1 100 61 

2012 61 7,7 170 77 

2013 62 8,6 117 45 

2014  37 5,0 91 33 

Summa 269 30,7 548 229 

 

Urval av studerade och analyserade skolhuvudmäns insatser har skett genom slumpmässigt urval 

(lottning) genomfört av en representant från Skolverket. Efter ett första urval av tio stycken 

ansökningar per år valde Skolverkets representant att lägga till fem ytterligare utvecklingsprojekt för 

att säkerställa en geografisk spridning, en bredd från mindre till större skolhuvudmän samt 

representation av både privata och offentliga bidragsmottagare vilket har utgjort viktiga kriterier för 

urvalet. Tre projekt föll bort under analysen på grund av ofullständig redovisning eller att de inte valt 

att fullgöra utvecklingsprojektet vilket medförde att vi inte hade tillgång till både ansökan och 

redovisning. Sammanlagt har 42 utvecklingsprojekt utav totalt 232 bearbetats och analyserats. De 42 

utvecklingsinsatserna är genomförda av 39 kommunala huvudmän och tre fristående huvudmän. 

Inom studien finns hela kedjan i skolsystemet representerat - från förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, särskola, gymnasieskola till vuxenutbildning. 

 

3.2 Analys och avgränsningar 
 

Huvudsyftet med studien är att undersöka vad Skolverkets satsning på utvecklingsmedel för 

entreprenörskap i skolan till skolhuvudmän kan påvisa för upplevda effekter. Det är dock inte helt 

tydligt vilka begrepp som är mest rättvisande när empirin ska beskrivas. Skolverket har ett uppdrag att 



7 
 

se till att stödja utvecklingen av entreprenörskap i förskolor och skolor. I Skolverkets interna material 

är uppdraget omformulerat till ett projekt (Skolverket 2014b, opublicerat material). Ett sätt som 

Skolverket valt att implementera detta är således att utlysa möjligheten för skolhuvudmän att ansöka 

om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan. Mallar för ansökan och redovisning (Skolverket 

2009b; 2009c; 2013a; 2013b) har genomgått smärre förändringar över tid. Här följer några exempel 

på detta. När skolhuvudmannen ansöker om medel 2009 heter blanketten ”Ansökan om 

utvecklingsmedel för entreprenörskap inom skolan”. Där står att skolhuvudmännen ska sätta en rubrik 

på insatsen och beskriva vilken insats man ska genomföra När de sedan fyller i redovisningsblanketten 

är rubriken ”Redovisning av kompetensutveckling inom området entreprenörskap .” Precis nedanför står 

information om att i ett visst datum ”[b]eviljades ni medel för att genomföra en kompetensinsats inom 

området entreprenörskap..”  År 2013 har ansökningsblanketten bytt rubrik till ”Projektbilaga till 

ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan.” Då ska man sätta namn på projektet (istället 

för ’rubrik på insatsen’ vilket stod i mallen från år 2009). Och i redovisningsmallen för 2013 har man 

lyckats vänt på orden. Här är rubriken ”Redovisning av kompetensinsats inom området för 

entreprenörskap inom skolan”. Precis nedanför står sedan att ”.. [n]i har fått x kr för att genomföra 

en kompetensutvecklingsinsats inom området.” Därutöver är ansökan och redovisning paketerade 

ungefär som ett projekt, och som det framkom av ansökan kallas för en projektbilaga. Flera 

skolhuvudmän talar också om det som sitt projekt. I denna rapport kommer insatsen, 

utvecklingsinsatsen, kompetensinsatsen, projektet och kompetensutvecklingsinsatsen användas 

simultant. I realiteten har medlen avgränsats till kompetensutvecklingsinsatser för personal och 

ledning i skolverksamheten. Detta är något som Skolverket styrt. Insatsen utförs i samtliga av 

studiens fall av en extern aktör exempelvis en etablerad utbildare, ett konsultföretag eller en 

högskola, men det är inte ett absolut krav från Skolverket.  

Denna studie genererar kunskap utifrån hur skolhuvudmännen själva beskriver insatsen och dess 

effekter. Det är deras utsagor som ligger till grund för analysen. Analysen av deras utsagor (studerat 

genom ansökningar och resultatredovisningar) har baserat sig på totalt 84 skriftliga dokument 

författat av respektive skolhuvudman. Denna metod har ett antal styrkor exempelvis att texter 

erbjuder en möjlighet till distans och öppnar upp för nya upptäckter och perspektiv (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000) och att de kan behandlas lika i analysarbetet, men innebär även ett antal 

begränsningar. Till exempel ger vald metod inga möjligheter till fördjupad förståelse som exempelvis 

intervjuer skulle gjort. Såväl ansökan som rapportering av projekten från skolhuvudmännen baserar 

sig på Skolverkets mall. Å ena sidan bidrar detta till en viss gemensam struktur, å andra sidan har 
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mallen visat sig bli tolkad lite olika av de olika skolhuvudmännen. En annan osäkerhetsfaktor är vem 

som skrivit ansökan respektive redovisning. Det är för rapportförfattaren omöjligt att veta vad 

dennes kunskap och förståelse för den specifika utvecklingsinsatsen är och huruvida det är samma 

person som fyllt i båda. Eftersom skolhuvudmännen i denna studie alltid fått mindre medel än de 

sökt, måste man läsa ansökan för att få klarhet i helheten och behoven medan redovisningsmaterialet 

mer specifikt visar vad som de facto hänt genom Skolverkets insats. Dock är det ibland svårt att 

definiera vad som är ett avgränsat resultat av Skolverkets insats och vad som är ett resultat av eget 

arbete hos huvudmännen finansierat av dem själva. Ibland beskriver skolhuvudmännen exakt vad de 

själva lagt till för aktiviteter och ekonomiska resurser som hänförs till detta arbete, men det sker 

endast i ett fåtal fall och utgör således ingen regel. 

Materialet har kartlagts både genom att fastställa ett antal fakta som skolhuvudmannens namn, ort, 

ansökt och tilldelat belopp och vilken del av skolsystemet ansökan berör samt genom att studera 

frågor i ansöknings- och redovisningsmallen med relevans för forskningsfrågan. Här har 

kartläggningen skett genom att i ansökningarna särskilt studera insatsernas syfte och mål, tidigare 

erfarenhet av området, behov av kompetensutveckling, innehåll och genomförande, tidsplan, 

samverkan mellan skola och arbetsliv. I redovisningarna har studerats innehåll och genomförande, 

samråd och samarbete (kontakter och erfarenhetsutbyte internt, externt över skolgränser, med 

arbetsliv) uppföljning och utvärdering och hur skolhuvudmännen tänkt arbeta vidare med området 

efter avslutat projekt. Även om något de beviljats medel för inte genomförts och orsaken till detta. 

Undersökningen har studerat vilka som omfattats av insatsen och om ledningen varit involverad. 

Från år 2012 finns specifika frågor där skolhuvudmännen kan redogöra för effekter av insatsen, men 

redan 2009 kan man finna svar på detta, men då inom ramen för andra punkter i mallen.  

Bearbetning och analys av insamlat material har skett genom att arbeta så nära det empiriska 

materialet som möjligt, men ändå kontinuerligt reflektera över min position och förförståelse för 

området för att bibehålla ett kritiskt perspektiv. Analysen inleddes med en flerfaldig genomläsning av 

hela materialet för att skapa en översikt och en helhetsbild. Därefter har materialet analyserats 

skolhuvudman för skolhuvudman, ansökan respektive avrapportering, vilket sammanställs och 

dokumenterats. Sedan har skolhuvudmännens texter lagts sida vid sida baserat på vilket år det 

genomförts för att ge möjlighet att jämföra svaren samt söka variation inom respektive år. Slutligen 

har samtliga år sammanställts och jämförts för att undersöka eventuella tendenser över tid.  
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Kartläggningens insikter och de mönster som framträtt i analysen har utgjort grunden för sex 

empiriska teman; resurser, fokus och medverkan, extern medverkan skola och arbetsliv, positiva 

erfarenheter och effekter, negativa erfarenheter och effekter samt fortsättning efter insatsens avslut. 

Vid citering av det empiriska materialet har i några enstaka fall en varsam redigering skett för att öka 

läsbarheten. 

 

4. Empiri och diskussion 

Nedan beskrivs den insamlade empirin. Initialt illustreras en begreppsmässig referensram där 

förekomst och definitioner av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i styrdokument 

diskuteras. Därefter presenteras empirin enligt följande sex teman resurser, fokus och medverkan, 

extern medverkan (skola och arbetsliv), positiva erfarenheter och effekter, negativa erfarenheter och 

effekter samt fortsättning efter insatsens avslut, vilka växt fram enlig beskrivningen i metodavsnittet. 

Materielat grundas, som nämnts ovan, på inkomna och beviljade ansökningar respektive 

redovisningar samt på deltagande på möten och kontinuerlig dialog med representanter från 

Skolverket.  

 

4.1 Begreppsmässig referensram 
 

I detta avsnitt diskuteras begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Deras förekomst i 

olika styrdokument diskuteras likväl som forskning.  

Som nämnts tidigare i rapporten finns tankar om och definitioner av entreprenörskap representerat i 

såväl internationella som nationella dokument och styrdokument. OECD lanserade redan 1989 

(OECD, 1989) en rapport där idéer och behov av att utveckla en entreprenöriell kultur i samhället 

presenterades. Även EU har tagit flera initiativ i denna riktning, inte minst genom att peka ut 

entreprenörskap som en av åtta viktiga nyckelkompetenser som EU:s medborgare behöver för sitt 

livslånga lärande såväl ur ett personligt som samhälleligt perspektiv (European Communities, 2007). I 

Sverige lanserade regeringen 2009 en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet 

(Regeringskansliet, 2009). Strategin lyfte förslag till åtgärder för att stimulera entreprenörskap och för 

att stödja utvecklingen mot att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen på alla nivåer; däribland 
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kartläggning, analyser och stöd till skolor för att arbeta med entreprenörskap. När Skolverket på sin 

hemsida (Skolverket, 2015a) beskriver varför och hur entreprenörskap ska implementeras i skolan 

sammanfattas det på följande sätt; 

”En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver 

anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt 

förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram 

och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.” 

Ett förslag i strategin för entreprenörskap inom utbildningen var att vid en kommande översyn av 

läroplanen utveckla förutsättningar för entreprenörskap i styrdokumenten. Detta genomfördes och i 

den reviderade versionen av läroplanen för förskola (Skolverket, 2010:6) står att: 

”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.” 

I grundskolan ville man enligt strategin stödja utvecklingen av ”elevernas färdigheter som är 

avgörande för entreprenörskap” (Regeringskansliet, 2009:12) och exemplifierar med nyfikenhet, 

självförtroende och förmåga att ta beslut. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2011a:9) blev lydelsen; 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska 

därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

I läroplanen för gymnasieskola (Skolverket, 2011b) uttrycktes begreppet entreprenörskap mer tydligt 

än för övriga skolformer, här återfinns det även som ett eget ämne. Där står bl.a. att (ibid. 7); 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i 

handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möj-

ligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och 

vidare studier.” 

Sammantaget kan man se att man i förskolan talar om ”företagsamhet”, i grundskolan om att 

”stimulera färdigheter” och att ”utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”, emedan 
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man på gymnasienivå mer explicit betonar ”entreprenörskap” som sådant och tydligt länkar till 

”skapandet av egna företag”. När Skolverket ska verkställa sitt uppdrag att stimulera entreprenörskap 

i skolsystemet finns därmed många parallella hänsyn att ta genom de olika skolåldrarnas delvis olika 

fokus och behov av insatser.  

I skolans läroplaner står dock inte entreprenöriellt lärande uttryckt. Detta begrepp växer fram och 

används i dokument och material från Skolverket. I deras kartläggning av erfarenheter från 

entreprenörskap i skolan (Skolverket, 2010a) lyfter man både begreppen entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande och konstaterar att detta delvis inte är något nytt inom skolan. Flera av de 

begrepp som används i relation till dessa finns med i skolans styrdokument sedan tidigare, och de 

återfinns i olika stycken av läroplanerna. Exempelvis lyfts att individen ska upptäcka sin unicitet och 

ha möjlighet till personlig utveckling. Individen ska kunna utveckla sitt språk och kommunikativa 

förmågor, kunna påverka sin utbildning och göra självständiga val. Även att förbereda sig för livet 

efter utbildningen och få använda kreativitet lyfts fram som centralt. Mer explicit beskriver 

Skolverket (2010a) entreprenöriellt lärande som ett arbete med att integrera ett förhållningssätt i 

undervisningen som stimulerar entreprenöriella kompetenser. Enligt min uppfattning växer således 

diskussionen om ett entreprenöriellt lärande fram i samband med implementeringen av strategin och 

intentionerna i läroplanen. 

Enligt forskare inom entreprenörskapsfältet finns både bredare och mer snäva definitioner av 

entreprenörskap i skolan (se t.ex. Gibb, 2002; Lackéus, 2013) där den smala definitionen 

representeras av en mer strikt ekonomisk definition av entreprenörskap med kopplingar till tillväxt 

och företagande. I skolans kontext är den bredare definitionen av entreprenörskap mer utbredd 

(Leffler 2009). Forskare som Otterborg (2011) och Falk Lundqvist m.fl. (2014) beskriver den breda 

definitionen i termer av entreprenöriellt lärande vilket beskrivs som ett förhållningssätt och betonar 

utveckling av entreprenöriella kompetenser. Leffler (2009) utrycker svårigheter med dessa två 

konkurrerande synsätt i skolans värld. Flera begrepp florerar vilka är delvis överlappande och delvis 

kompletterande och bland annat Gibb (1993) menar att det skapar förvirring när liknande begrepp 

används simultant, som exempelvis entreprenörskap (entreprenurship) och företagsamhet 

(enterprising). Komulainen m.fl. (2011) har ytterligare en annan indelning i intern och extern 

entreprenörskapsutbildning, där den externa är kopplad till eget företagande och den interna betonar 

utveckling av kompetenser som flexibilitet, initiativförmåga och kreativitet. Det finns även olika 

former av undergrupper av entreprenörskap. Henry, Hill och Leitch (2005) delar exempelvis in 
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entreprenörskapsutbildning i tre delar; om, för och i entreprenörskap. O´Connor (2013) föreslår en 

annan indelning där han behåller om och för, men lägger istället till genom entreprenörskap. 

Tillbaka till Skolverkets praktik så är följande definitioner av entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande vägledande för Skolverkets arbete och ligger därmed till grund för denna analys. Definitionen 

av entreprenörskap är hämtad från Nutek1 (2008); 

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter 

och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och 

ekonomiska sammanhang.” 

Entreprenöriellt lärande definieras på följande sätt av Skolverket (2010b:2); 

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och 

omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det 

entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara 

entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att 

”utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska.” 

Båda definitioner ovan kan anses tillhöra ett bredare synsätt. Den första exkluderar nämligen inte 

entreprenörskap till enbart ekonomiska sammanhang utan inkluderar även andra samhälleliga 

kontexter. Definitionen av entreprenöriellt lärande betonar dock lärandet och beskriver flera av de 

generella kompetenser elever bör träna på och utveckla. Kanske är det därför den upplevs som mer 

anpassad för skolans värld. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser;  

 Det finns en flora av definitioner och begrepp som inkluderas och används inom Skolverkets 

satsning på ” Entreprenörskap i skolan”, som både överlappar och kompletterar varandra. 

 Läroplanerna för de olika årskurserna betonar olika delar av entreprenörskap; företagsamhet i 

förskolan, förhållningssätt som främjar entreprenörskap i grundskola och mer explicit 

entreprenörskap och företagande i gymnasieskolan.  

 Begreppet entreprenöriellt lärande växer fram bland praktiker i skolan och synliggörs i 

Skolverkets dokument och på deras webb. 

                                                           
1 Nutek avvecklades den 31 mars 2009 och verksamheten övergick i myndigheten Tillväxtverket. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/31_mars
http://sv.wikipedia.org/wiki/2009
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillv%C3%A4xtverket
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4.2 Resurser 
 

Under perioden 2009- 2013 beviljades 232 skolhuvudmän medel motsvarande 25,7 miljoner kronor. 

Majoriteten av ansökningarna beskriver behov av omfattande kompetensutvecklingsinsatser både 

gällande bredd t.ex. mer generell kunskap om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och 

fördjupningar i ämnet. Enligt Skolverkets projektplan för entreprenörskap i skolan (Skolverket, 

2014b) ska utvecklingsmedel prioriteras till de ansökningar som bedöms ha förutsättningar att nå 

goda resultat. I Skolverkets process görs en helhetsbedömning av de inkomna ansökningarna bland 

annat avseende nulägesbeskrivning, behov, mål, genomförande och ekonomi samt att dessa hänger 

ihop och bildar en helhet. Enligt projektplanen är de aspekter som stärker en ansökan att projektet är 

förankrat i den egna organisationen och har koppling till skolväsendets läroplaner och/eller 

kursplaner, ämnesplaner och övergripande strategier. Ytterligare aspekter som är viktiga vid 

bedömningen av ansökningarna är om projektet stimulerar kollegialt lärande, baseras på formativ 

bedömning, lyfter betydelsen av pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete samt utökar 

kontaktytan mellan skolan och omvärlden. 

I såväl ansökningar som redovisningar utrycker skolhuvudmännen att ansökta medel är viktiga för 

utveckling av entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. Dessutom har ett antal 

ansökningar och beskrivningar beskrivit att själva arbetet med att formulera en ansökan medfört att 

de konkretiserat nuläge, behov, samla nödvändiga intressenter mm. Denna bild förstärks i dialog med 

representanter från Skolverket som säger att de genom kontakter med skolhuvudmän erfarit att detta 

med att formulera själva ansökan i sig medför att en process startar, oavsett utfall dvs. om de sedan 

beviljats medel eller inte. Dock är enligt skolhuvudmännens ansökningar och redovisningar pengar 

välbehövliga. Samtliga skolhuvudmän har ansökt om mer resurser än de erhållit enligt beslut från 

Skolverket. Enligt ansökningarnas nulägesbeskrivningar och behovsbeskrivningar synliggörs ett stort 

behov av stöd i utvecklingen av entreprenörskap i skolan inte minst när det gäller 

kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Då antalet ansökningar 

varit många och intresset för att arbeta med frågan således varit stort samtidigt som Skolverket haft 

begränsade resurser har de enligt Skolverkets representanter varit tvungna att göra hårda 

prioriteringar. Skolverkets strategi har på grund av detta varit att i de flesta fall godkänna ett lägre 

belopp på flera projekt, och därmed ge medel för delar av ansökningens insatsbehov, istället för att 

satsa alla medel på ett färre antal projekt. Syftet har varit att ge flera chansen att i alla fall få ett visst 

ekonomiskt stöd i sin utveckling. Man hoppas att detta kommer generera spin-off effekter. När 
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bidraget avgränsats till en del av ansökan, har valet av vilken del som slutligen erhållit medel i vissa 

fall skett genom dialog med mottagande skolhuvudman. Återrapporteringarna visar att många av 

skolhuvudmännen kompletterat Skolverkets medel med egna. Detta för att kunna genomföra hela 

eller ytterligare delar av kompetensutvecklingsinsatsen då man ansett den bör prioriteras. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser;  

 Skolverkets medel är välbehövliga. 

 Behoven är stora. 

 Medlen beskrivs ha fungerat som en morot och en hävstång (till att initiera respektive 

intensifiera arbetet med entreprenörskap i skolan och till att skolhuvudmännen lagt till egna 

medel). 

 

4.3 Fokus och medverkan 
 

För att undersöka vad Skolverkets insats på kompetensutveckling gett för upplevda effekter är det i 

sammanhanget relevant att se vilka som fått del av kompetensutvecklingen. Även vad fokus för 

insatsen varit, och om det handlat om entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande. 

Av de 42 studerade objekten beskriver många redan i ansökan att de har tidigare erfarenhet av att 

arbeta med entreprenörskap. Endast sju stycken lyfter fram att de är ”nybörjare” och beskriver inte 

någon tidigare erfarenhet av att arbeta med entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande. I några 

enstaka fall går detta inte att avgöra huruvida de har erfarenheter sedan tidigare eller inte.  

Det kan vara på sin plats att notera att uppdraget inom Skolverket tillika utlysningen handlar om 

”Entreprenörskap i skolan” även om det på nu på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2015b) även 

talas om entreprenöriellt lärande. Med utgångspunkt i de snäva och breda definitionerna av 

entreprenörskap vilka diskuterats tidigare (Gibb, 2002; Leffler 2006; Backström-Widjeskog, 2008; 

Korhonen, Komulainen & Räty, 2012; Lackéus, 2013) kan det konstateras att fokus för insatsen har 

förändrats över tid. Initialt, år 2009, beskrevs behov och kompetensutvecklingsinsatser som skulle 

genomföras mer tydligt kopplat till en snävare syn på entreprenörskap. Över hälften av insatserna 

beskrivs som entreprenörskap och karakteriseras med exempel som företagsamhet, företagande och 

behov av att fler startar eget. Dock framstår vid analys av det empiriska materialet att en viss 

begreppsförvirring existerar. Ibland kan exempelvis utvecklingsinsatsen ha ett namn som innehåller 
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ordet entreprenörskap och innehållsmässigt beskrivas som att det har fokus på entreprenörskap och 

företagande. Men sedan i skolhuvudmännens avrapportering redovisar de kunskapsinhämtning och 

kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande. 

Från år 2011 är det tydligt att fokus skiftar. Inriktningen för insatserna är nu i nästan samtliga fall 

entreprenöriellt lärande. Det dyker även upp fyra exempel där entreprenöriellt lärande därutöver valt 

att tydligt specificera inriktningar; två länkat till hållbarhetsfrågor, en till teknik och en har kopplat 

entreprenöriellt lärande till Reggio Emilia-pedagogik. I studien har det inte primärt undersökts varför 

detta skifte från betoning på entreprenörskap till entreprenöriellt lärande har skett men det finns viss 

samstämmighet i tid med begreppens utveckling i styrdokumenten. Som exempel använder 

Skolverket entreprenöriellt lärande i sitt eget material ”Entreprenörskap i skolan” från 2010 (2010b) 

samt i sin kartläggning av entreprenörskap i skolor (2010a) vilket kan ha påverkat skolhuvudmännen. 

Under perioden 2009-2014 erbjuder Skolverket högskolekurser i Entreprenörskap för personal i 

förskola och skola vilka även inkluderar diskussioner kring begreppet entreprenöriellt lärande 

(Skolverket 2015c). Dessa kan också påverkat skeendet. Noterbart är att det på Skolverkets webb i 

dagsläget (Skolverket 2015b) under menyn ”Vad är entreprenörskap?” leder till en sida med rubriken 

” Vad är entreprenöriellt lärande?”. Kanske även det kan ses som ett exempel på utvecklingen från 

entreprenörskap till entreprenöriellt lärande. Det finns även forskning som visar på motsvarande 

utveckling, dvs. att begreppet entreprenörskap kommit att kompletteras och ibland till och med 

ersättas med begreppet entreprenöriellt lärande (se t.ex. Leffler, 2006; 2009; Axelsson & Mårtensson, 

2015). 

Kompetensutvecklingsinsatserna genomförda inom ramen för satsningen har primärt inriktats på 

lärargruppen. De flesta av insatserna som genomfördes under 2009 och samtliga insatser som 

genomfördes under 2011 sätter förskolelärare och lärare i centrum. Efter detta händer något. 

Skolledarnas närvaro och betydelse lyfts fram och från 2012 beskrivs de flesta av insatserna ha lärare 

tillsammans med skolledare som målgrupp för kompetensutvecklingen.  

Man kan genom analysen av materialet till viss del utläsa hur skolledarna involverats, vilket beskrivs 

under flera punkter i slutredovisningsdokumentet. Det är dock mest tydligt år 2013 eftersom 

redovisningsunderlaget ändrats och inkluderar en specifik fråga om detta, nämligen ”Hur har 

förskolechef/rektor varit delaktig eller lett arbetet?”. Frågan är förvisso ledande (man frågar inte 

”om” utan ”hur”) men svaren beskriver att förskolechef respektive rektor i samtliga fall planerat, 

utformat eller organiserat arbetet. Mer praktiska uppgifter har också lyfts fram, som att de 
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upprätthåller kontakter med utbildningsanordnare. Kopplat till själva kompetensutvecklingen har de 

flesta beskrivit att skolledare/förskolechef deltagit. I övrigt finns endast enstaka exempel på att 

rektor/förskolechef aktivt lett arbetet bland annat genom att de genomfört chefscoachning för att 

stödja och följa processen hos personalen samt bildat nätverk mellan rektorer. 

Ett fåtal beskriver att föräldramedverkan inkluderats, medan det i flera underlag beskrivs att elever 

fått del av kompetensutvecklingsinsatsen indirekt genom att lärarnas kompetensutveckling bidrar till 

förändrad undervisning eller skapandet av nya entreprenörskap- och entreprenöriella projekt i skolan. 

Endast något fall beskrivs att eleverna direkt fått del av insatsen. Detta stämmer väl med Skolverkets 

intention, då medlen har restriktionen att de ska gå till just kompetensutveckling för personal. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser;   

 De flesta säger sig ha tidigare erfarenhet av arbete med entreprenörskap i skolan. Det är 

således inte ”nybörjarna” som ansökt och beviljats medel. 

 Fokus för insatserna är initialt inriktade mot entreprenörskap och företagsamhet. Från 2011 

har fokus övergått till entreprenöriellt lärande. 

 Lärargruppen är i centrum för kompetensutvecklingsinsatsen, till en början 

huvudintressenter. 

 Från 2012 betonas vikten av att personal och skolledning deltar gemensamt och det syns 

också i redovisningarna att så skett. 

 

4.4 Extern medverkan (skola-arbetsliv) 
 

Det framgår av analysen av det empiriska materialet att Skolverket anser att entreprenörskap i skolan 

har koppling till samverkan mellan skola och arbetsliv. På deras hemsida (Skolverket 2015) beskrivs 

att ” En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet 

behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället.” Flera av de generella kompetenser 

(Regeringskansliet, 2009) som anses stärka en entreprenöriell individ har samtidigt bäring på hur de 

hanterar och skapar sitt framtida yrkesliv, i andras eller egen regi som egna företagare. Redan från 

starten år 2009 har Skolverket med frågor om de ansökandes samverkan med arbetslivet i sina mallar 

för såväl ansökan som rapportering. Här kan konstateras att skolhuvudmännen ofta i ansökningarna 

beskriver att det finns kopplingar mellan skola och arbetsliv vid de olika skolorna t.ex. att arbetslivet 
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medverkar i arbets- eller referensgrupper till det föreslagna projektet eller att elever genomför 

studiebesök, prao och arrangerar yrkeslivsmässor. Man svarar således ”ja” på frågan i ansökningarna 

om det finns samverkan. Dock är detta sedan mer sällan tydligt kopplat till Skolverkets insats och 

medel. Från materialet kan man utläsa från redovisningarna att det är en låg andel som använt 

medlen till att utveckla detta specifikt under perioden 2009-2012. Men 2013 sker en förändring. Från 

och med detta år lyfter över hälften att de arbetat aktivt med att öka samarbetet med arbetslivet och 

beskriver det som en del av kompetensutvecklingsinsatsen. En skolhuvudman beskriver exempelvis 

att ”[n]äringslivet deltagit under en utbildningsdag och diskuterat hur skolan kan bli på riktigt.”  I övriga 

redovisningar beskrivs det mer generellt eller indirekt, exempelvis att man tydliggör att samhället har 

en plats i skolans värld. ”Samhället utanför ges en allt mer viktigare roll i elevens lärprocesser.”  Här skönjs 

även att skolhuvudmännen börjar länka ihop utvecklingsinsatsen med skol-och 

yrkesvägledningsfunktionen vid skolan. En skolhuvudman skriver i redovisningen”[Att 

utvecklingsinsatsen har påvisat ] betydelsen av ”synligt arbetsliv” och att integrera syv i den ordinarie undervisningen.” 

Varför samverkan skola- arbetsliv ökar kan inte utläsas av materialet. Efter samtal med 

representanter för Skolverket framkom följande möjliga förklaringar. Ökningen beskrivs kunna bero 

på en mognadsfråga, en slags progression hos skolhuvudmännen där man initialt hållit sig till ett 

hanterbart innehåll i entreprenörskap i skolan och fokuserat på begreppsförståelse såsom vad 

entreprenörskap betyder internt på skolorna. Successivt, vartefter man blir tryggare inkluderas även 

andra delar som att externa aktörer involveras. En annan förklaring beskrivs vara att ansöknings- och 

redovisningsmallarna har frågor om samverkan skola och arbetsliv och detta kan ha haft en styrande 

effekt – där de som ansökt om medel har anpassat sig efter dessa. Dessutom, eftersom Skolverket i 

sin bedömning av ansökan värdesatt de som inkluderar extern medverkan från arbetslivet kan detta 

ha uppfattats av de som söker, så att man under senare år blivit tydligare med det i ansökan för att 

öka sin chans att erhålla medel. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser;  

 Skola-arbetslivssamarbete har hamnat mer i fokus för skolhuvudmännen under den senare 

delen av satsningen. 

 Synsättet att entreprenöriellt lärande och extern samverkan mellan skola och arbetsliv hänger 

samman tenderar att förstärkas. 
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4.5 Positiva erfarenheter och effekter   
 

Skolhuvudmännen beskriver i sina redovisningar vilka effekter arbetet gett och vad Skolverkets insats 

betytt för dem. Svar på detta ligger invävt under flera redovisningspunkter. Dock har en fråga i 

mallen från och med år 2011 mer specifikt frågat om effekter, även om den formulerats något olika 

över tid. 2011 och 2012 formulerades den som ”Kan ni se några effekter av kompetensutvecklingens 

insats?” och 2013 som ”Beskriv effekterna i förhållande till uppsatta mål?” 

Skolhuvudmännen uttrycker att de är väldigt positiva till insatserna, men att de inte täcker alla behov. 

En majoritet beskriver att kunskap, medvetenhet, förståelse och förmåga om entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande ökat. Det uttrycks exempelvis som ”Det finns en beredskap för att 

entreprenörialisera utbildningen”, och ”Det viktigaste är att förstå vad som avses med entreprenörskap i grunden och 

göra det relevant för oss ”. 

I analyserade dokument beskrivs att arbetet har gett nya tankar om pedagogik och metodik. Man 

reflekterar kring hur ”lärandet kan ske på andra sätt än klassrumslärandet”, och det har skapats behov av 

nya perspektiv på lärande. I en resultatrapportering beskrivs exempelvis att en ”Ny synvända hos 

pedagoger behövs”. Enligt utsagorna i studerade dokument har pedagogerna utvecklats. Det står att 

personalen har blivit bättre på att ställa utmanande frågor ur ett entreprenöriellt perspektiv och de 

beskrivs som bättre på återkoppling. Skolhuvudmännen talar om att personalen har fått ett ”EL 

[entreprenöriellt lärande]-tänk” och talar samma språk.  De vågar prova nya saker och tänka annorlunda. 

Det betyder inte att man alltid säger ja, men ”Man säger inte nej utan att vara medveten om varför”. Många 

beskriver hur kompetensutvecklingsinsatsen medfört nya välbehövliga verktyg och metoder för hur 

man ska arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Bland annat praktiska 

verktyg och tankeverktyg utvecklade av konsulter och högskolor. 

Flera beskriver att förmågan att upptäcka och uppmärksamma elevers kompetenser har ökat. Ibland 

benämns de generella eller entreprenöriella kompetenser. Kompetenser som exemplifieras är bland 

annat påhittighet, driftighet och kreativitet. Dessa uppfattas troligen som positiva kompetenser i 

dagens skola. Men i ett underlag beskrivs att man tidigare inte uppfattat dem så utan att detta är ett 

nytt synsätt. ”Dessa har inte alltid värderats högt i skolan, t.o.m. upplevts besvärligt.” 

Kompetensutvecklingsinsatsen och arbetet med entreprenörskap i skolan har inte bara påverkat 

lärarrollen och pedagogiken. Det har även påverkat de administrativa processerna respektive de 
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bedömande och de betygssättande delarna av arbetet. Personalen och chefer har diskuterat hur 

bedömning, planering och dokumentation av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska ske. 

I de analyserade utsagorna beskrivs att kontaktytorna ökat internt mellan personalen. En 

skolhuvudman beskriver att kontakterna lett till ”En öppnare dialog på vår skola.” Samarbetet mellan 

lärare beskrivs ha förbättrats liksom elevernas delaktighet i verksamheten. Ett exempel som förs fram 

i dokument är att fler ämnesövergripande projekt genomförs, vilket i sin tur förklaras ha medfört att 

pedagoger planerar och arbetar mer tillsammans. Kontaktytorna beskrivs även ha ökat externt, som 

tidigare nämnts ökar detta särskilt från 2013. I en rapport beskrivs det ha påverkat uppfattningen om 

näringslivet såhär; ”Bilden av det lokala näringslivet har förändras och breddats, fördomar minskat” Och i en 

annan rapport beskriver skolhuvudmannen kontaktens effekter så här; ”Undervisningen görs på riktigt och 

i samverkan med lokala företag”. 

En annan positiv effekt beskrivs vara att rektor/förskolechef har fått ny kunskap och nya perspektiv. 

De beskrivs bland annat sätta ord på entreprenörskap utifrån sin roll. Från 2013 anser de även att 

arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har medfört att studie- och yrkeslärarrollen 

(SYV) utvecklats. Att ha ansökt om medel och startat ett utvecklingsprojekt som handlar om 

entreprenörskap i skolan uttrycks vidare varit viktigt. Det har hjälpt till att sätta fokus på arbetet med 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I utsagorna går att läsa att en ytterligare positiv effekt 

är att utvecklingsinsatsen visat på vikten av ”görandet”, dvs. att det inte går att bara teoretisera och 

prata om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande utan lärarna behöver även få pröva på att 

genomföra praktiska inslag för att se hur det går att arbeta med detta i skolans praktik. 

Flera huvudmän har i de studerade underlagen påtalat att arbetet med kompetensutvecklingsinsatsen 

medfört en insikt om behovet av långsiktighet och uthållighet i relation till utveckling av 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. I ett par utsagor beskrivs att entreprenörskap i 

skolan och entreprenöriellt lärande tar sig uttryck i en mångfald av aktiviteter men att de alltför ofta 

stannar på en aktivitetsnivå och därför riskerar dö ut vid projektslut. I materialet lyfter även några 

skolhuvudmän problematiken med att det blir ett fåtal personer som driver utvecklingen och bidrar 

till kunskap kring entreprenörskapsfrågorna. I ett underlag beskrev man det så här: ”[Det] visade på 

beroende av eldsjälar”.  Även om det finns en tacksamhet över vad dessa eldsjälar gör anses beroendet 

samtidigt vara negativt genom att arbetet riskerar att vara alltför kopplat till ett fåtal enskilda 

personer. Det är tydligt att man efterhand beskriver entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt 

som behöver integreras i hela skolans arbete snarare än som ett mål i sig. I en text står att ”Ett 



20 
 

entreprenöriellt förhållningssätt måste genomsyra det vi gör i vardagen, det kan inte vara något som är vid sidan av”.  I 

en annan redovisning står att skolhuvudmannen ”vill utveckla nya metoder som stödjer det entreprenöriella 

lärandet – de ska ha sin utgångspunkt i elevens vardag och verklighet och frågeställningar, och som på ett bättre sätt 

kan åskådliggöra det entreprenöriella lärandet och skapa lust att lära”. 

Endast i ett mycket litet antal fall (tre stycken) redovisas explicit att projektet haft effekter på 

eleverna. Dock är detta inte en specifik fråga i redovisningsmallen. Två av dessa utgörs av exempel 

där skolhuvudmännen genomfört undersökningar bland eleverna och visar vad dessa resulterat i. 

Den ena enkäten pekar på att meritvärden i årskurs 9 ökat jämfört med tidigare år. Vidare skriver de 

att det entreprenöriella förhållningssättet fått större fäste i skolan som organisation. I den andra 

undersökningen har eleverna själv värderat sin förändring. En mycket stor andel av eleverna, nästan 

90 %, anser i denna självvärdering att de blivit bättre på att ta egna initiativ och 70 % säger att de 

mycket eller ganska mycket ser möjligheter samt omsätter idéerna till praktik. I det tredje fallet 

beskrivs eleveffekter i ord. Här menar man att lärarna sett att eleverna har ökat sitt ansvarstagande 

och initiativtagande som ett resultat av genomfört projekt. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser; 

 Skolhuvudmännen är till övervägande del positiva till kompetensutvecklingsinsatsen. 

 Skolhuvudmännen har delvis inkorporerat entreprenörskap och/eller entreprenöriellt lärande 

i sin verksamhet. 

 Insatsen beskrivs ha påverkat bland annat pedagogik och metodik och bidragit till 

utvecklandet av nya verktyg och metoder. 

 Insatsen har gett en insikt i att entreprenöriellt lärande utgör ett förhållningssätt snarare än en 

metod eller ett verktyg, vilket kräver uthållighet och långsiktighet i utvecklingsarbetet. 

 

4.6 Negativa erfarenheter och effekter  
 

Det är endast ett fåtal som i återrapporteringen explicit tar upp negativa erfarenheter och effekter. 

Man kan förmoda att det i själva relationen mellan bidragstagare och bidragsgivare finns en vilja att i 

första hand lyfta fram det positiva när ett projekt redovisas. Med detta sagt så förmedlas där ändå en 

del mindre positiva saker att kommentera och lära av.  
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För det första beskriver utsagorna att det fortfarande existerar en skepsis mot entreprenörskap i 

skolan. Begreppet känns obekant och inte alltid naturligt. Skolan står för bildning och kunskap och 

inte affärsverksamhet och företagande. En skolhuvudman skriver att ”Begreppet associerades med 

företag(ande) vilket var främmande”. Detta har samstämmighet med forskning som visar att 

entreprenörskap har svårt att få fäste och legitimitet på grund av lärares motvilja att erkänna 

entreprenörskap på grund av deras ekonomiska och affärsmässiga konnotationer. (Leffler, 2006; 

Korhonen Komulainen & Räty, 2012; Axelsson & Mårtensson, 2015). Det stämmer även med den 

tidigare redovisade tendensen att istället fokusera insatsen på entreprenöriellt lärande.  

För det andra anser skolhuvudmännen att det finns för lite pengar inom detta område. De flesta 

skolhuvudmännen hävdar att de har för lite resurser själva och att de behöver mer stöd, i form av 

ekonomiska resurser och i form av kompetensutveckling.  

En annan utmaning beskrivs vara brist på tid, vilket uppges vara ett hinder för att genomföra 

entreprenörskap i skolan och nödvändiga tillhörande kompetensutvecklingsinsatser. Ytterligare ett 

hinder är omorganisationer vilka tar energi och fokus som leder till att man inte orkar arbeta med att 

införa detta område. I flera redovisningar beskrivs även svårigheten i att prioritera bland olika 

aktiviteter, utvecklingsbitar, projekt och satsningar, det vill säga att det finns ”olika måsten” i skolans 

värld vilka konkurrerar. 

I en redovisning uttrycks att man genomfört en undersökning bland personalen och att en majoritet 

av de som besvarat enkäten ”inte anser att man har optimala förutsättningar för att arbeta med entreprenöriellt 

lärande”. Vad det egentligen betyder redovisas dock inte.  

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser;  

 Det existerar fortfarande en delvis skeptisk inställning till om företeelsen entreprenörskap 

hör hemma i skolan. 

 Hindrande eller begränsande faktorer för att genomföra ett framgångsrikt projekt beskrivs 

vara ekonomi, tid, omorganisationer, svårigheter att prioritera bland olika ”måsten” och 

inställningen till entreprenörskap. 
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4.7 Fortsättning efter insatsens avslut 
 

I samtliga resultatrapporter beskrivs att arbetet kommer fortskrida. I en rapport uttrycks att det först 

var tveksamt om arbetet med entreprenöriellt lärande skulle få en fortsättning på grund av denna 

skolas ekonomiska situation men att insikten om hur viktigt detta är tog överhanden och satsningen 

ska därför fortsatt prioriteras och få leva kvar. Ett fåtal resultatrapporter (under fem) är svepande 

eller luddiga och uttrycker att ”vi hoppas det ska ge resultat” och att detta med entreprenörskap i skolan 

och entreprenöriellt lärande ” pågår ständigt”. Resterande, dvs. de absolut flesta, beskriver och 

exemplifierar inte bara att man avser fortsätta utan dessutom hur detta ska gå till. I någon mån kan 

detta ses som en redogörelseför skolhuvudmännens ambition att skapa långsiktiga effekter av den 

initierade utvecklingsinsatsen. 

Många beskriver att de kommer fortsätta att avsätta resurser, såväl personella som ekonomiska. Flera 

lyfter vidare att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande kommer att införlivas i skolans övriga 

strukturer. Exempel på detta är att entreprenöriellt lärande ska föras in i arbetsplaner, pedagogiska 

planer, i långsiktiga planer, har prioriterats som ett viktigt utvecklingsområde, ska löpa som en röd 

tråd, genomsyra undervisningen och/eller inbegripas i det systematiska kvalitetsarbetet. I det 

skriftliga materialet skildras att förskolor och skolor vill fortsätta arbeta för att utveckla 

entreprenöriella kompetenser hos elever, såsom att arbeta med elevernas personliga utveckling, 

kreativitet, självförtroende, nyfikenhet och problemlösning. Skolhuvudmännen beskriver att 

utvecklingsinsatsen kommer få spridningseffekter. Detta exemplifieras genom att beskriva att 

insatsen ska genomföras på flera nivåer, i fler arbetslag, fler skolor eller i hela kommunen. I 

underlaget redogörs för att de kommer fortsätta hämta in ny kunskap genom fortbildning, fördjupad 

handledning, inspiration och inhämta idéer från goda (lyckade) exempel. I rapporterna redogör man 

för fortsatt arbete med att utveckla nya arbetsformer inom entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande till exempel utveckla nya projektformer, skapa skolövergripande projekt, sprida UF till fler 

program och ge kurser i entreprenörskap. Många beskriver även att de avser utveckla sina externa 

kontakter och nätverk. Det gäller både mellan rektorer, ”språkrör”2, studie- och yrkesvägledare vid 

olika skolenheter och skolformer men även att arbeta för att utveckla och utöka samarbetet direkt 

med det lokala arbetslivet eller med/via näringslivskontor vid kommunen. I ett par fall avser man 

                                                           
2  Begreppet ”språkrör” hänför sig i detta fall till en utbildning där skolan låter ett färre antal i personalen fördjupa sin 
kunskap inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samt i processer för att utveckla detta på skolan. Dessa ska 
sedan i förlängningen fungera som ett stöd till övrig personal. 
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fortsätta sin utveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande genom att delta i ett nytt 

utvecklings- eller forskningsprojekt såsom Ifous eller Framtidsfrön i Värmland. Ett par 

skolhuvudmän beskriver också att utvecklingen kommer fortsätta genom att de ska söka nytt 

ekonomiska stöd från den egna kommunen, från Skolverket eller via EU medel. 

Sammanfattningsvis kan man så här långt dra följande slutsatser; 

 Skolverkets satsning verkar ha gett bestående avtryck. 

 Det finns en vilja och ambition hos skolhuvudmännen att fortsätta arbetet kring 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 

 Den finns ofta en planerad aktion, dvs. skolhuvudmännen har konkretiserat hur man ska 

fortsätta och därmed vad man kommer arbeta vidare med. 

 

5. Sammanfattning och slutsatser  

Rapporten belyser upplevda effekter av Skolverkets satsning på att främja entreprenörskap i skolan 

genom att stödja skolhuvudmän med utvecklingsmedel för kompetensutveckling av personal. 

Effekterna baserar sig huvudsakligen på skolhuvudmännens skriftliga utsagor om insatserna och 

presenteras därmed utifrån skolhuvudmännens perspektiv. Dock är vissa kunskapsrelaterade inslag 

hämtade från representanter från Skolverket, vetenskaplig litteratur samt styrdokument och övrigt 

tryckt och digitalt material. 

Det råder inget tvivel om att satsningen på kompetensutveckling inom entreprenörskap i skolan har 

varit välkommen och välbehövlig. Efterfrågan har varit stor och behoven överstiger vida Skolverkets 

ekonomiska möjlighet att motsvara dem. Under satsningens hela period år 2009-2014 har 548 

skolhuvudmän ansökt om stöd för ett belopp om totalt 229 miljoner kronor. Skolverket har under 

samma period haft möjlighet att dela ut ca 31 miljoner. Strategin har därför varit att ge flera 

ansökningar en del av de sökta medlen för att låta fler få del av dem. Från de studerade 

skolhuvudmännens ansökningar och redovisningar framgår att medlen har fungerat som en morot 

och en hävstång. Det är naturligtvis troligt att pengarna lockade men bara genom utlysningen har 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och dess plats i skolans verksamhet kommit upp på 

personalens och ledningens agenda. Enbart arbetet med att formulera ansökan medför att 

skolhuvudmännen haft anledning att diskutera och artikulera detta i bland annat nuläges- och 
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behovsanalys samt hur en eventuell kompetensutvecklingsinsats skulle kunna se ut och genomföras. 

Flera av de som erhållit medel, och oftast ett lägre belopp än de sökt, har sedermera lagt till egna 

resurser. Därmed har Skolverkets medel fungerat som hävstång för ytterligare resurser i 

hemmakommunen. Från skolhuvudmännens utsagor kan utläsas att fokus för insatsen initialt var 

entreprenörskap men med tiden har det förflyttats till entreprenöriellt lärande. Denna utveckling syns 

även i dokument från Skolverket och på deras hemsida.  

Kompetensutvecklingsinsatsen har huvudsakligen omfattat lärare och har uttalats påverkat pedagogik 

och undervisning positivt. Det beskrivs att lärare blivit modigare, vågar pröva nya saker och fått ett 

gemensamt tänk kring entreprenöriellt lärande. De uttrycks också ha blivit bättre på att upptäcka och 

uppmärksamma elevers entreprenöriella kompetenser. Kontaktytorna mellan lärare har ökat och med 

tiden även kontakterna med samhället utanför skolan. Med tiden går att utläsa att skolhuvudmännen 

ansett det viktigt att även inkludera ledningen i utvecklingen och att förskolechefer och rektorer fått 

ny kunskap och nya perspektiv. Samtliga skolhuvudmän beskriver att de avser fortsätta arbetet med 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, så Skolverkets insats verkar ha gett bestående avtryck. 

Om detta därefter skett kan inte verifieras inom ramen för denna studie, det ligger utanför dess 

omfattning men skulle kunna vara intressant att studera vidare. Bilden styrks dock av att 

skolhuvudmännen beskriver både en ambition och konkretiserar sätt hur arbetet ska fortskrida 

genom bland annat egna insatta resurser, fortsatt kompetensutveckling, vidareutveckla nya 

arbetsformer, fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen av entreprenöriella kompetenser hos 

elever samt utöka kontakter och nätverk mellan skolor och med omgivande samhälle. Arbetet 

kommer även få spridningseffekter exempelvis genom att införliva det i på flera nivåer eller skolor 

och föra in det i skolans eller förvaltningens styrdokument eller systematiska kvalitetsarbete. 

Samtidigt måste man reflektera över att insatserna ofta är korta och insatserna begränsade. 

Skolhuvudmännen verkar ha kommit en bit på väg men som de själva påtalar tar ett dylikt 

förändringsarbete tid och att säkerställa att exempelvis entreprenöriellt lärande fungerar som ett 

förhållningssätt kräver uthållighet. Om arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 

förskola och skola ska bli mer än en tillfällig satsning som går upp som en sol och ner som en 

pannkaka, och idéerna från strategin (Regeringskansliet, 2009) samt texterna i läroplanerna 

(Skolverket, 2010c, 2011a, 2011b) ska hinna få genomslag betyder att även Skolverkets satsning på 

området behöver få möjlighet att vara uthållig. Här har politiken ett ansvar. 
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Att skolhuvudmännen beskriver satsningen som lyckad kan naturligtvis ha påverkats av det faktum 

att Skolverket varit finansiär, man vill förmodligen inte bita den hand som föder en, men att det så 

genomgående påvisats positiva effekter torde ändå tala för insatsens vikt och genomslag. De negativa 

eller hindrande saker som beskrivs genom texterna handlar bland annat om tid och andra pågående 

insatser inom skolans värld som konkurrerar om uppmärksamhet. Det interna arbetet hos 

skolhuvudmännen (problematiken med tid och omorganisation exempelvis) kan inte Skolverket 

påverka, möjligen kan myndigheten arbeta för att och reflektera över hur olika insatser inom verket 

hänger ihop och arbeta för att de kan synkroniseras. Det finns en tendens över tid hos 

skolhuvudmännen att mer aktivt arbeta med externa aktörer och att integrera skolan med arbetslivet. 

Eftersom Skolverket (2015d) även arbetar för att stärka detta hos skolhuvudmännen är detta ett 

exempel där arbetet till vissa delar eventuellt kan samordnas. Ytterligare en sak att reflektera över, om 

Skolverket kommer få möjlighet att fortsätta det efterfrågade arbete med 

kompetensutvecklingsinsatser, är hur man hanterar begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande själva och använder det i sina kommunikationskanaler och mallar. Begreppsförvirringen syns 

inte bara inom satsningen utan är bekräftad av såväl forskning som skolans praktik (via 

skolhuvudmännens egna utsagor). Är satsningen exempelvis fortfarande inriktad på entreprenörskap 

i skolan eller har det övergått till entreprenöriellt lärande, eller kan man på ett tydligt sätt bibehålla 

båda begreppen och visa på hur de kompletterar varandra och följer utvecklingsstegen genom 

skolåren såsom man kan utläsa av läroplanen? 

Slutligen en kommentar. I flera fall när skolor och förskolor uttrycker samarbetet med externa 

kontakter och arbetslivet talar man om att vad de externa samverkanspartnerna bidrar med är det 

som är ”på riktigt”. Det är intressant hur man ser på sig själv, som om skolan och skolans värld inte är 

på riktigt. Det speglar någon from av maktbalans, om vem som gör det riktiga och vem som låtsats 

och vad som är meningsfullt och värdefullt. Även om vi kan ana vad skolhuvudmännen egentligen 

avser kanske ett annat ord skulle kunna förklara det bättre?  
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