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Sammanfattning  

 

 
Enligt Skolverket (2017) bör eleverna lära sig entreprenörskap och utveckla 

entreprenöriella förmågor, ta mer ansvar för eget lärande och livsföring i syfte att bli 

mer motståndskraftiga och bättre förbereda att möta de skiftande och ständigt växande 

anställningskraven. Därför är det viktigt att ta reda på hur detta kan åstadkommas och 

om det går att uppnå genom skolundervisning som präglas av entreprenöriellt 

förhållningssätt. Syftet med förevarande arbete är att undersöka hur lärare och elever 

upplever effekten av begreppens införande i skolundervisningen. Detta studeras med 

hjälp av en metasyntes som utgår från svensk skolrelaterad forskning. Den 

systematiska forskningsöversikten bör belysa det aktuella forskningsläget för att 

skapa förståelse för effekten av begreppens införande i skolundervisning. Resultatet 

från studien grundar sig på nio svenska studier som behandlar entreprenöriellt 

förhållningssätt, entreprenöriellt ledarskap och entreprenöriellt lärande. Studiens 

resultat påvisar positiva effekter på lärande och utveckling hos både lärare och elever 

samt på elevernas motivation. Studien lyfte även fram den rådande bristen på samsyn 

avseende begreppets definition och funktion som har påverkat lärarnas uppfattning, 

tolkning och implementering av begreppet. 

 

Nyckelord: entreprenörskap, entreprenöriellt förhållningssätt, entreprenöriella 

förmågor, entreprenöriellt ledarskap, entreprenöriellt lärande 
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1. INLEDNING 

Teknisk utveckling och globalt medieutbud skapar en förändring i våra samhällen där 

människor väljer att följa olika trender inom exempelvis mode, livsstil, kroppsideal, 

utbildning, nöjen osv. Denna benägenhet att efterfölja olika trender fordrar i sin tur bättre 

kunskap om moral, etik, normer och värdegrund, som visar på ett behov av motvikt till det 

krav och de möjligheter som belyses i media. Denna progression genererar i sin tur en 

förändring i sysselsättningsmöjligheterna som kännetecknas av dels nyuppkomna och dels 

gamla försvinnande yrken (Peterson & Westlund, 2007). 

Med en förhoppning om att höja anställningsbarheten och sysselsättningsgraden hos 

befolkningen och med anledning av ovanbeskrivna förändringar bestämde regeringen i den 

senaste skolreformen från år 2011 att satsa på utveckling av individens entreprenöriella 

förmågor. En förutsättning till att en elev ska kunna tillskansa sig dessa förmågor är att 

entreprenöriellt lärande och entreprenöriellt förhållningssätt anammas i 

skolundervisningen. Bakgrunden till detta beslut går att finna i ökad tillväxt och de 

omfattande förändringarna i arbetslivet, globaliseringen, tekniska framåtskridanden samt 

den expanderande kravbilden på kunskap och kompetens som vuxna och ungdomar ställs 

mot i dagens samhälle (Lgy11, 2017). Utifrån denna bevekelsegrund ska skolan: 

(…) stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Alla elever ska få utveckla 

sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande vilket ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, 

genom företagande eller anställning (Lgy11 2017, s 3). 

Inom all utbildning läggs fokus på människor som kommunicerar med varandra och 

omvärlden på ett professionellt, verkningsfullt och funktionellt sätt. Detta arbetssätt 

förutsätter samarbete och både individuellt och kollektivt lärande om det ska vara 

framgångsrikt, det förutsätter även en utveckling och förädling av individens egna förmågor 

såsom ansvarstagande, nyfikenhet, kreativitet, självförtroende samt initiativförmåga. I syfte 

att möta alla krav och förväntningar ses entreprenöriellt ledarskap som lösning på problemet 

då det strävar efter utveckling av kreativitet, självständighet, initiativförmåga och 

ansvarstagande hos den enskilda individen. Ytterligare positiva effekter av denna 

ledarskapsstil går att finna i välutvecklad samarbets- och problemlösningsförmåga som 

anses vara eftertraktade egenskaper hos både den svenska som hos den internationella 

arbetsgivaren (Skolverket, 2015). 

Vad är egentligen entreprenöriellt ledarskap? Greenberg, McKone-Sweet och Wilson 

(2011) anser att entreprenöriellt ledarskap är en alldeles artegen typ av ledarskap som 

fordrar att ledaren själv dels ska ha förmågan att skapa engagemang samt att kunna påverka 

människorna i sin omgivning så att alla kan utveckla förståelse för organisationens mål och 

strategi. Under denna ledning deltar alla med gemensamma ansträngningar i 

måluppfyllelsen på det mest effektiva och fördelaktiga sättet, vilket sedan gynnar 

organisationen som helhet. Samma syn på ledarskapsstilen går att utröna hos Gupta, 

MacMillan och Surie (2004) som betraktar entreprenöriellt ledarskap som ett ledarskap 

som:  
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(…) creates visionary scenarios that are used to assemble and mobilize a 

‘supporting cast’ of participants who become committed by the vision to the 

discovery and exploitation of strategic value creation. (s. 242)  
Sammanfattningsvis kan sägas att en entreprenöriell ledare är en individ som triggar igång 

kontrollerade organisatoriska förändringar med avsikt att exploatera möjligheter och 

åstadkomma utveckling (Yukl, 1998).  

 

Peterson & Westlund (2007) ansluter till ovanstående tankegångar och markerar att en lärare 

som utövar entreprenöriellt ledarskap ska kunna både skapa engagemang hos den enskilda 

eleven för hens egen lärandeprocess och övertala individen att ta egen initiativ. Därefter ska 

ungdomarna sporras till att både fatta beslut och ta ansvar samt utveckla ökad insikt och 

kännedom om de egna styrkorna och svagheterna för att vid behov kunna kompensera för 

desamma. En individ som präglas av denna begåvning och en stark självbild har alla 

förutsättningar att ta kontroll över sitt lärande. Med detta menar författarna att givet 

förutsättningar ska eleven ur den egna erfarenheten kunna utveckla ny kunskap som sedan 

ska förmedlas vidare till omvärlden.  

 

Begrepp entreprenörskap och entreprenöriellt ledarskap kommer ursprungligen från den 

företagsekonomiska disciplinen, vilket tydligt visar på en annan orientering, mot företag 

och företagsaffärer. Trotts detta har ett begrepp som präglas av starka företagsekonomiska 

konnotationer kommit att ha inflytande över undervisning och utbildning, både på nationell 

och internationell nivå. Införandet av entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt 

har skett på grund av påtryckningar från styrdokument från EU och OECD och skolan 

ansågs vara den viktigaste arenan för implementering av begreppen. Vilken effekt har denna 

tillämplig på lärarna och eleverna? Hur förhåller sig lärarna till begreppen i fråga? Påverkas 

lärarnas syn på och förhållningssätt till begreppen utifrån den disciplin (företagsekonomi, 

pedagogik) hen tillhör? Vilka är effekterna på individ- och samhällsnivå? Vad innebär och 

hur tolkas dessa företagsekonomiska begrepp inom utbildningen? Vad är skillnaden mellan 

entreprenöriell pedagogik och traditionell pedagogik? Har vi svar på dessa frågor? 

Ur teoretisk synvinkel låter entreprenörskap som lösningen på alla problem, men är det 

verkligen så i realiteten? Skapar utövandet av entreprenöriellt ledarskap de efterfrågade 

effekterna på lärande och elevernas utveckling? Ökar kunskapen och motivationen under 

entreprenöriell ledning? Hur ser lärarna och eleverna på saken och vad är deras åsikt i 

frågan?  

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att genom analys av svensk skolrelaterad forskning om 

entreprenöriellt ledarskap, entreprenöriellt förhållningssätt och entreprenöriellt lärande 

förstå effekten av begreppens införande i skolundervisningen. 

 

Studien utgår ifrån två följande forskningsfrågor: 

 

Vilken effekt har begreppens införande i undervisningen haft på lärarna? 

 

Vilken effekt har begreppens införande i undervisningen haft på eleverna? 
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1.3. Avgränsningar 
 

Denna studie fokuserar enbart på förståelsen av det aktuella utbildningsläget i Sverige och 

på huruvida införandet av entreprenörskap har medfört förändringar inom det svenska 

skolväsendet.  Tonvikten ligger på lärarnas och elevernas uppfattningar av begreppets 

implementering i undervisningen och bortser därmed från åldern på eleverna, 

utbildningsnivån och ämne. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition utgår ifrån en introduktionsdel bestående av en kort beskrivning av 

den rådande situationen angående entreprenörskap och lärande som sedan leder läsaren 

vidare till uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter kommer ett avsnitt om teori 

innehållande en litteraturgenomgång som består av den aktuella forskningen inom området, 

detta utgör den teoretiska referensramen för uppsatsen. Den teoretiska referensramen som 

tas upp i detta avsnitt återkommer i uppsatsens diskussionsdel där den står som 

utgångspunkt för all diskussion och analys som återfinns i studien. Därpå följer metod- och 

materialavsnittet som beskriver det metodologiska tillvägagångssättet som studien vilar på 

samt en argumentation kring valet av material. På detta följer resultat- och 

diskussionsavsnitt. Studien avslutas med en kort sammanfattning av hela arbetet i det 

konkluderande avsnittet.  

 

1.5. Definitioner  
 

Förhållningssätt avser en viss inställning eller en viss attityd enligt Nationalencyklopedin, 

NE (2018). Därför används begrepp entreprenöriellt förhållningssätt (entreprenöriellt 

mindset) för att beskriva entreprenörskap och vad det står för. Det avser 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 eller ekonomiska sammanhang (Skoverket, 2010, s. 3). 

 

Det entreprenöriella ledarskapet eftersträvar ett undervisningsklimat som präglas 

av utmaning, analys och kritiskt tänkande. Det är av största vikt att ledaren både 

ger feedback, utvärderar och synliggör resultat men också ger feed forward som 

innebär att vis på visioner, förutsägelser och en tydlig riktning. Läraren ska leda 

både mot kunskapsmål och sociala mål (Leffler & Falk-Lundqvist, 2014, s. 6). 

 

Entreprenöriellt lärande är alla de handlingar, processer, aktiviteter, signaler etc. 

som stimulerar elevernas entreprenöriella kompetenser (Peterson & Westlund, 

2007, s. 12). 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

Enligt Dimenäs (2007) används teori som ett instrument för att skapa förståelse för och 

sammanhang av det rådande forskningsläget avseende ett specifikt forskningsområde 

medan litteratur ger en beskrivning av detsamma. Därutöver kan teori beskriva en viss 

problematik i syfte att skapa förståelse för densamma och yttermera agerar teori i relation 

till forskningsproblematiken, resultatet och analysen, som stomme i en studie.  

 

Entreprenörskap är ett välkänt begrepp som författarna Jones och Iredale (2010) förtydligar 

och beskriver utifrån två dimensioner, den företagsekonomiska och den pedagogiska. 

Begreppets företagsmässiga anknytning kallas entrepreneurship education och det 

pedagogiska synsättet kallas enterprise education. Författarna menar att: 

 

(…) entrepreneurship education focuses primarily on the needs of the entrepreneur, 

whereas enterprise education addresses the requirements of a wider range of 

stakeholders, including consumers and the community. However, the key difference 

between the two terms is that the primary focus of entrepreneurship education is on 

starting, growing and managing a business, whereas the primary focus of enterprise 

education is on the acquisition and development of personal skills, abilities and 

attributes that can be used in different contexts and throughout the life course (Jones 

och Iredale, 2010, s. 11).  

 

Nedan presenteras den teoretiska ramen för denna studie som behandlar entreprenöriellt  

lärande och ledarskap samt entreprenöriellt förhållningssätt dvs. den pedagogiska 

dimensionen (enterprise education). 

 

2.1. Entreprenöriellt förhållningssätt 
 

Entreprenöriellt ledarskap och entreprenöriellt förhållningssätt som kunskapsobjekt bygger 

på gediget dokumenterad och vetenskapligt underbyggd kunskap sedan lång tid tillbaka. 

Grunden till detta kunnande avser erfarenheter från både skolan och andra samhälleliga och 

privata organisationer. Den vetenskapliga grunden beträffande entreprenöriellt ledarskap 

och entreprenöriellt lärande (EL) påträffas i den välansedda forskning som utförts av Dewey 

och Vygotsky och även från modern forskning inom kommunikation och motivation av 

Aspelin och Giota med flera som gett stöd för fenomenet (Ifous, 2016). 

 

Pragmatikern och filosofen John Dewey ansåg att skolan i syfte att främja lärande bör ta 

hänsyn till elevens tidigare erfarenheter och använda dessa som fundament i elevens 

kunskapsutveckling. Detta kan sedan användas av individen i framtida handhavanden inom 

olika livssituationer (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017). Vidare ansåg Dewey (2004) att 

eleverna bör få möjlighet att lära i verkliga situationer och sammanhang då dessa i sig skapar 

ett motiv för lärande. Genom att lära utifrån förstahandserfarenheter så kallad ”Learning by 

doing” skulle eleverna få möjlighet att integrera teori och praktik och tack vare syntesen av 

dessa två komponenter skulle nästa steg resultera i ett meningsfullt lärande, lärande som 

sitter. Sammanfattningsvis kan sägas att en förutsättning för eleven att skapa förståelse är 

implementering av elevens teoretiska kunskaper (Dewey, 2004). 
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Falk – Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2014) anser att det optimala sättet att 

frambringa ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolmiljön är att starta med elevens egen 

värld som utgångspunkt. Tanken är att tillvarata individens egen drivkraft, motivation, 

nyfikenhet och intressen samt att lärandet inte nödvändigtvis behöver ske i ett klassrum utan 

att det med fördel kan ske i andra miljöer. Det handlar om att införliva den ”verkliga” 

världen i undervisningen och skapa nya möjligheter till lärande. I sådana situationer skulle 

det entreprenöriella fokusera på utveckling av elevens förmågor som exempelvis 

problemlösning, drivkraft, kreativitet, initiativtagande osv. Tidåsen, Westerberg, Palmér, 

Leonardson, Karlsson, Lindh, Björling, Mikael, Kivimäki (2015) fördjupar ovanstående 

resonemang och anser att en förutsättning för entreprenöriellt lärande är att elever ska 

utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt som kännetecknas av följande kompetenser: 

- Mod (courage) avser individens benägenhet att ta risker som i skolsammanhang kan 

liknas vid elevens benägenhet att gå utanför sin egen trygghetszon i syfte att främja 

utveckling och stärka den egna handlingskraften. 

- Osäkerhetstolerans (Tolerance for Ambiguity) avser elevens agerande och 

problemlösningsförmåga i situationer där hen saknar full insyn. 

- Samarbetsförmåga (Ability to collaborate) avser förmågan att dela med sig av sina egna 

tankar och kunskaper såväl som att ta emot andras. Syftet här är att främja 

kollektivet/organisationen som helhet. 

- Ansvarstagande (Ability to take responsibility) kännetecknas av förmågan att ta ansvar 

för den egna och för sina kamraters lärande. Begreppet avser en målmedvetenhet och 

ihärdighet trots att man stöter på motgångar.  
- Initiativ (Initiative) avser ett proaktivt agerande där eleven handlar på egen hand utan 

handledning av läraren. 
- Kreativitet (Creativity) avser förmågan att skapa nya lösningar samt förmågan att kunna 

tänka i nya banor, att se en situation från olika perspektiv. Att tänka utanför de 

konventionella ramarna, så kallat thinking outside the box. (Tidåsen et. al. 2015) 

 

Det entreprenöriella förhållningsättet handlar om att skapa möjligheter till individuell 

utveckling och utveckling av kompetenser som initiativförmåga, ansvarstagande, 

kreativitet, nytänkande, nyskapande (idérikedom), självständighet, flexibilitet, drivkraft 

samt en benägenhet att ta risker. Vidare bör elever också utveckla en förmåga att fatta beslut, 

samarbeta samt kommunicera förvärvad kunskap med varandra och omgivningen. Dahlstedt 

och Hertzberg (2011) påpekar att många tror att målet med entreprenörskap är ekonomisk 

vinning då begreppet är starkt kopplat till företagande men i verkligheten står dessa begrepp 

för mycket mer än så. Visst handlar det om vinster men dessa kan vara av olika karaktär 

som exempelvis samhällsnytta, andra människors behov osv. Det är denna tolkning som är 

attraktiv i skolvärlden och som också har fått genomslag i det svenska skolsystemet 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2011).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett ”entreprenöriellt mindset” kan liknas vid ett tankesätt 

som är utvecklingsorienterat, vilket innebär att en individ som äger ett entreprenöriellt 

förhållningssätt ser möjligheter samt ser potentialen hos både sig själv och andra. Detta i sig 

står i kontrast mot ett statiskt eller fixerat mindset som saknar dessa kvalitéter och ser hinder, 

brister och negativa utkomster av olika handlingsalternativ (Dweck, 2017). 

 

Trots att ett entreprenöriellt förhållningssätt vilar på en stabil grund vad gäller beprövad 

erfarenhet och vetenskapligt dokumenterad kunskap anser kritikerna att den verkliga 

effekten av entreprenöriellt förhållningssätt på lärande är svår att utröna. Man menar att 
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avsaknaden av explicita förhållningssätt avseende implementering av de efterfrågade 

förmågorna i undervisningen skapar förvirring och handlingsförlamning hos de berörda 

aktörerna vilket tydliggörs med följande citat:  

 

Det har bland annat noterats att det i allt väsentligt saknas en tydlig beskrivning av 

hur innehållet i undervisningen är tänkt att resultera i de kunskaper och egenskaper 

som är undervisningens mål, såsom flexibilitet, kreativitet, självständighet, 

problemlösningsförmåga eller initiativförmåga; i så måtto saknas en genomarbetad 

didaktisk modell för lärande i entreprenörskap. (Dahlstedt & Hertzberg, 2011, s. 

194) 
 

Entreprenörskap är egentligen ett pedagogiskt förhållningssätt som medför att 

entreprenöriellt lärande som pedagogik ska stimulera utveckling av elevernas generella 

kompetenser. Arbetsformerna triggar igång elevernas skapande förmågor och fantasi samt 

sätter elevernas ansträngningar i ett sammanhang så att eleverna ska kunna se helheten och 

implementera den kunskap de tillägnat sig i skolan i sin vardag. Att kunna nyttja det man 

lärt sig i skolan i vardagen kan vara en stark motivationsfaktor och uppmuntra eleven till 

vidare utveckling och studier (Skolverket, 2010).  

 

Peterson & Westlund (2007) och Eva Leffler (2006) tillsammans med många andra forskare 

påpekar vikten av motivation för en individ och för individens engagemang samt 

måluppfyllelse av olika uppdrag. Skolans uppgift blir därför att stimulera, förädla och vidare 

utveckla elevens egna förmågor och potential med hjälp av undervisning som betraktar 

dessa förmågor som fundament. Studier (Pittaway & Cope, 2007) visar att det som eleverna 

uppskattar i samband med entreprenöriellt lärande är möjligheten att delta i en 

lärandeprocess som sker i verkligheten och genomförs med hjälp av empiriska moment, 

vilket sedan i sin tur ökar både engagemang och motivation. Kombinationen av 

skolundervisning och empiriska problem synliggör kunskapens användbarhet och skapar en 

känsla av meningsfullhet (Pittaway & Cope, 2007).  

 

2.2. Entreprenöriellt lärande 

 
Lackéus (2016) har skapat ett begrepp utifrån sin förståelse om entreprenöriellt lärande som 

han kallar för värdeskapande lärande, vilket grundar sig i lärandet som bygger på 

entreprenörskapets kännetecken. Lärandet i sig förutsätter att det finns ett bakomliggande 

värde i handlingen, antigen för personen själv eller för andra, därav kan slutsatsen dras att 

incitamenten kan vara av självisk eller osjälvisk natur.   
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Figur 1: Lackéus (2016, s. 19) visar enstaka steg för värdeskapande bestående av fem olika 

perspektiv. Dessa fem olika värden är placerade i ett kraftfält som sträcker sig från meningsfullhet 
till lycka. 

 

Det själviska eller osjälviska värdet som finns i lärandet indelas i fem kategorier enligt 

ovanstående bild: socialt, harmoniskt, influerande, ekonomiskt och njutning. De två 

perspektiven, egocentriskt och osjälviskt, är grunden i Lackéus (2016) modell där det 

egocentriska avser personen själv som mottagaren av värdet av handlingen medan det 

osjälviska innebär att värdet av handlingen blir meningsfullt i en sociokulturell kontext. I 

den första situationen upplever individen själv glädje och upprymdhet medan i den andra 

situationen blir värdet av handlingen större tillsammans med andra människor. 

Värdeskapandet kan avse enbart en eller en kombination av kategorier som exempelvis;  

- Kategorin njutningsskapande värde kännetecknas av den egna upplevelsen av glädje, 

lycka eller eufori (Lackéus, 2016). 

- Nästa kategori avser ekonomiskt värdeskapande vilket inom entreprenörskap är 

frekvent förekommande. Traditionellt sett kan ekonomiskt värdeskapande vara ett 

starkt incitament för individen (Lackéus, 2016). 

- Det influerande värdeskapandet fokuserar på skapandet av värdet som bygger på 

stark influens eller makt (Lackéus, 2016). 

- Den fjärde kategorin kallas harmoniskt värdeskapande och avser ett holistiskt värde 

som byggs upp i olika sociokulturella kontexter såsom lika värde för alla, rättvisa 

osv. 
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- Det sociokulturella värdeskapandet innebär att värdet i sig grundas i den glädje/lycka 

som upplevs av andra när de erfar olika positiva och för personen givande emotioner. 

Man kan säga att värdet ligger i att göra andra glada och genom deras upplevelse 

erfara egen värdeökning (Lackéus, 2016). 
 

Följaktligen kan slutsatsen dras att begreppet värdeskapande lärande innefattar lärande som 

blir till då vi skapar värde för någon annan eller en själv. För att lärande ska ske behöver 

individen ha ett explicit syfte och mål med sin handling inklusive kunskap och medvetenhet 

om de behövda kompetenserna som krävs i en viss situation eller för att lösa en viss uppgift. 

Givet dessa förutsättningar kommer värdeskapande att ske utifrån individens/elevens egen 

kreativa förmåga med målet att bringa fram en produkt med psykologiska, kognitiva och 

kulturella inslag (Lackéus, 2016).  

 

Produkten blir i detta fall ett konstgjort objekt av kulturellt eller historiskt intresse skapat av 

människan, ett resultat av ett experiment som inte är naturligt närvarande men uppstår som 

ett resultat av förfarandet. Det blir först och främst mottagaren som uppskattar värdet av 

handlingen men värdet måste också skapas för minst en person till som kan uppskatta 

betydelsen av handlingen och ge feedback.  För att tillvägagångssättet ska ha en effekt på 

elevens engagemang och motivation bör den som ger feedback vara en utomstående, vilket 

medför att elevens upplevelse av återkopplingen kommer att vara starkt satt i proportion till 

det som eleven hör. I skolans värld kan den utomstående personen vara någon som inte hör 

till klassen/gruppen eller någon utanför skolan. Syftet med värdeskapande lärande är just 

värdet av produkten som skapas för minst en utomstående individ som har en möjlighet att 

kommunicera feedback (Lackéus, 2016).  

 

Utifrån lärarens perspektiv innebär det att: 

 

Teachers could be encouraged to draw from many different kinds of value creation 

when making the leap from entrepreneurship to education, stepping on a stone 

consisting of multiple perspectives. In line with the view put forward by Boltanski 

and Thévenot (2006), it is recommended to view every entrepreneurial value 

creation activity in education as simultaneously containing the entire stepping stone, 

i.e. all five kinds of value articulated here, albeit present to a varying degree for 

different people and in different situations.(Lackéus, 2016, s. 19) 

 

Pedagogiskt sett syftar entreprenöriellt lärande till att eleverna ska tillskansa sig kunskap 

genom problemlösning, risktagande och inlärning som bygger på lärdomar från de egna 

begångna misstagen. Denna typ av inlärning har en positiv effekt på samhällsutveckling då 

konkreta handlingar omvandlas till kunskap och förmedlas i kollektivet, vilket också skapar 

självständiga och kreativa medborgare med förmågan och kompetensen som krävs för att 

kunna trigga igång och genomföra utveckling av dagens samhällen (Jones & Iredale, 2010).  

 

 

Fördelar och utmaningar med entreprenöriellt lärande   

 

En del lärare anser att det är enklare att introducera entreprenörskap i de lägre skolklasserna 

då skolundervisning är mer holistisk för de åldrarna jämfört med de högre klasserna. Lärarna 

menar att organisatoriska möjligheter skapar mer utrymme för samordning och integration 

av skolämnen, således att undervisningen i de tidigare åldrarna blir lättare att sätta i 

sammanhang, vilket i sin tur ger eleverna en klar helhetsbild och skapar meningsfullhet. I 
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motsats till detta upplever lärarna att möjligheter till helhetsperspektivet i den traditionella 

undervisningen är små. Detta i jämförelse med entreprenöriellt lärande då eleverna i den 

traditionella undervisningen saknar lika stort utrymme att använda sina teoretiska och 

empiriska kunskaper i konkreta sammanhang och därmed går miste om möjligheten till att 

ge dessa färdigheter ny, djupare innebörd. (Berglund & Holmgren, 2007) 

 

Leffler (2006) knyter an och vidareutvecklar ovanstående resonemang och påpekar att 

undervisningen bör utgå ifrån experimentellt lärande där elevernas egna erfarenheter står i 

centrum. Med detta menar författaren att tillfällen när eleven begagnar sig av tidigare 

tillägnad kunskap och erfarenhet gör att hen får möjlighet att inse hur mycket hen kan på 

egen hand och då blir lärande synliggjort. Alternativet, som ger eleven tillfälle att upptäcka 

sin egen potential och utveckling, är oerhört stimulerande och motiverande för individen 

anser Jones & Iredale (2010). Dessutom anser lärare att entreprenöriellt lärande skapar mer 

plats för elevaktiv undervisning där elever är aktiva deltagare och deras egna idéer står i 

centrum. Entreprenöriellt lärande som pedagogik stimulerar elevernas nyfikenhet och 

uppmuntrar elever till att ta eget ansvar för sina åtaganden och till att ta eget initiativ till 

problemlösning, vilket leder till elevernas ökade delaktighet och engagemang i det egna 

lärandet. (Elo, 2016). Ytterligare fördelar av entreprenöriellt lärande går att finna i 

utvecklingen av elevernas sociala kompetens, självförtroendet och kreativiteten (Dechuar, 

2006). 

 

Entreprenöriellt lärande kännetecknas enligt Elo (2016) av en hel del fördelar men det finns 

också utmaningar att ta hänsyn till. Exempelvis kan kravet på det individuella 

ansvarstagandet leda till att eleverna känner sig övermannade av uppgiften, vilket kan leda 

till att eleverna inte förmår lära sig innehållet och allas tid och ansträngning går till spillo. 

Forskare beskriver också det vägledande arbetssättet, vilket möjliggör en fri struktur i 

jämförelse med en mer strukturerad undervisning. Det förstnämnda fungerar bra för 

självständiga elever medan elever som behöver mer styrning tilltalas av det sistnämnda 

arbetssättet. Ytterligare utmaning är lärarnas egna inlärda sätt att undervisa och stödja. En 

del lärare upplever att det är lätt att falla tillbaka på den traditionella undervisningen då 

behov av stöd och styrning uppstår i undervisningen. Dessutom upplever lärare att det är 

lättare att utvärdera elevens genererade kunskaper på det traditionella sättet samt att det är 

svårare att planera och utvärdera undervisning som har till uppgift att stimulera utveckling 

av entreprenöriella egenskaper. Den mängd ämneskunskaper som måste läras ut enligt 

styrdokumenten lämnar inte tillräckligt med utrymme för att lärarna ska kunna utveckla 

aktiviteter/metoder som stimulerar utveckling av de generella, entreprenöriella 

kompetenserna.  (Elo, 2016).  

 

2.3. Entreprenöriellt ledarskap 

 
Lackéus (2016) hävdar att entreprenörskapets mest framträdande karakteristika är just 

potentialen att upptäcka och agera på möjligheter, vilket applicerat i skolmiljö innebär att 

läraren har ansvar för skapande och implementering av entreprenöriellt förhållningssätt i 

undervisningen. I syfte att främja lärande enligt entreprenörskapets principer behöver 

läraren utveckla olika kompetenser. Läraren behöver kunna se hela bilden eller ha ett så 

kallat holistiskt förhållningssätt till sitt uppdrag då kravet är komplext och kräver 

helhetssyn, vilket innebär att arbetssättet bör vara mer process- än uppgiftsorienterat. Med 

detta menar författaren att läraren bör använda sig av iterationstekniker, som innebär att 

eleven ska ha möjlighet att själv lista ut svar eller upptäcka hinder och i och med detta 
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utveckla ett eget sätt ”mindset”, som kommer att vara hen behjälpligt vid framtida 

problemlösningar.  Lackéus (2016) menar vidare att det behövs en utpräglad social förmåga 

eftersom en lärare måste kunna skapa relationer både mellan sig och elever men även med 

andra aktörer som kollegor, ledning, föräldrar och externa aktörer. Vidare bör läraren kunna 

skapa engagemang och om möjligt tillämpa experimentellt lärande som bygger på 

undersökning av problemet/uppgifter, vilket i sin tur kan komma att resultera i ökat 

engagemang, upplevelser, meningsfullhet och inlärning hos eleverna. Denna 

utbildningsfilosofi som baseras på entreprenöriellt förhållningssätt har författaren kommit 

att kalla för värdeskapandelärande.  

 
De samlade resultaten från tidigare forskning visar en förflyttning från en mer kontrollerad 

och styrande undervisning till en undervisning som bygger på att förse eleven med eget 

ansvar och därmed låta eleven stå för sitt eget lärande (Leffler & Svedberg, 2005). Även om 

lärarna har delade uppfattningar och saknar en enhetlig syn på hur entreprenöriellt lärande 

bör utövas är de överens om fördelarna som sådan undervisning ger eleverna. Dessutom har 

arbetssättet haft positiv inverkan på kommunikation mellan elever och lärare där lärarens 

monolog har bytts ut mot dynamisk och givande kommunikation som genom deltagande 

främjar lärande och engagemang. Även lärarrollen har bytt skepnad från förmedlare av 

kunskap till coach och handledare (Leffler, 2006). 

 

Skillnad mellan traditionell undervisning och entreprenöriell undervisning är att den senare 

lägger tyngd på lärandeprocess snarare än på slutprodukten av undervisningen. Med hjälp 

av entreprenöriellt ledarskap engageras eleverna till att aktivt delta i både undervisningen 

och det egna lärandet till skillnad från den traditionella undervisningen där eleverna är mer 

passiva åskådare och ansvaret för egen kunskapsinhämtning lyser med sin frånvaro (Jones 

& Iredale, 2010). 

 

Pihie & Bagheri (2011) anser att lärarens attityd och inställning till entreprenöriellt lärande 

färgar av sig och påverkar undervisningen. Därmed bidrar en positiv och öppen attityd till 

utveckling av generella förmågor som exempelvis problemlösning, risktagande, initiativ 

och ansvar hos eleven medan en negativ inställning kan resultera i avsaknad av dessa 

kompetenser. Som alla ledare så är lärare också förebilder och bär en stor del av ansvaret på 

sina axlar då deras synpunkter speglar av sig i utformningen och utövandet av 

undervisningen, vilket sedan kan resultera i redan nämnda för- eller nackdelar.  

 

Även lärarens ämneskunskaper och didaktiska kompetens har inverkan på planering och 

genomförandet av undervisningen anser Leffler (2014). En studie som forskaren har 

genomfört visar att lärarnas uppfattning om entreprenöriellt lärande är att generera 

meningsfulla tillfällen där det är möjligt att skapa en interaktion, ett samarbete mellan 

skolans värld och världen utanför, mellan teori och empiri. Leffler resonerar vidare huruvida 

elevens motivation ligger i fokus och hur denna kan utvecklas genom att sätta de didaktiska 

frågorna i centrum vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av ens egen 

undervisning. Lärarna i studien visade vilja att motivera och stärka sina elever i deras 

utveckling och man ansåg också att entreprenöriellt ledarskap och lärande var rätt väg att 

gå trots att många upplevde en vis osäkerhet och ett behov av diskussion och synpunkter 

från lärarkollegiet (Leffler, 2014). 

 

Undervisning som utgår ifrån elevernas egna frågeställningar, intresseområden, nyfikenhet 

och idéer är motiverande och engagerande eftersom man tar fasta på elevernas egna 

tillägnade kunskaper och kompetens som ytterligare blommar ut i informationsutbytet med 
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omvärlden (Bennet, 2007). En annan aspekt av undervisningen är att den ska förbereda 

elever för framtiden, så att de ska kunna tillämpa de kunskaper och färdigheter de tillägnat 

sig och därmed bidra till samhällsutveckling (Brophy & Alleman, 2009). Catherine Broom 

(2015) menar att en förutsättning för att uppfylla ovanstående krav är att öka samarbetet 

mellan skolan och samhället eftersom detta leder till kompetensutveckling och utveckling 

av elevens sociala förmågor. Dessutom kan detta samröre, denna påverkan, väcka elevernas 

motivation och viljan att delta i samhällsutvecklingen.  

 

I syfte att utveckla varje elev bör läraren satsa på att se och uppmuntra varje enskild individ 

i klassen. Den uppmuntran som eleven får bidrar till att utveckla hens individuella 

begåvning, vilket bidrar på individuell nivå när eleven skapar värdefulla synergieffekter i 

klassrummet och därmed skapar värdefullt vetande för alla inblandade (Bennet, 2007). 

Vidare bör delaktighet i undervisningen främjas på alla nivåer som exempelvis delaktighet 

i beslutfattande som rör undervisningen. Eleverna kan med fördel tillfrågas om hur något 

ska läras ut eller vad som ska läras ut. Detta tillvägagångssätt förändrar lärarens roll från 

berättande till vägledande där eleven tillåts att göra fel. Eftersom ”att göra fel” inget blir 

något farligt kommer elever att våga ta risker och pröva nya idéer. Misslyckande blir 

ingenting märkvärdigt utan bara en annan form av lektion. Dessutom bör elever uppmuntras 

till att vara öppna i sitt sätt att se på världen, att se saker och ting från andra perspektiv eller 

från andras synvinklar eftersom nytänkandet leder till nya sätt att lösa problem (Broom, 

2015). 

 

2.4. Kritik kring entreprenörskap i skolan 
 

Entreprenörskap har alltid haft en stark koppling till ekonomiska sammanhang och 

företagsvärlden. Den ekonomiska stämpeln på entreprenörskap har haft inflytande och 

påverkat mottagandet av fenomenet vid dess införande i svensk skola under 1990-talet och 

sedan vid inskrivningen i skolans styrdokument år 2011. Den allmänna uppfattningen är att 

vikten av Sveriges ekonomiska tillväxt och elevernas roll i detta har framhävts till förmån 

för demokrati och solidaritet. Denna nyliberalism har flyttat fokus från kollektiv välfärd till 

vinst och vinstintressen. Individens roll blir större på bekostnad av kollektivet och 

samhällsstrukturen (Leffler, Norberg Lindster, Diehl, Näsström 2013). Man har kommit att 

se entreprenörskap som lösning på alla samhälleliga och individuella problem och 

utmaningar (Elo, 2015).  

 

Vidare kan man diskutera de egenskaper som finns upptagna i styrdokumentet och som 

beskriver och kännetecknar en entreprenör. De egenskaper som tas upp beskriver individen 

som risktagande, kreativ, initiativtagande, driven … men vad händer med elever som inte 

besitter dessa egenskaper? Är eleverna som äger andra egenskaper exkluderade från 

gemenskapen? Det sätt man talar om entreprenörskap i styrdokumenten kan leda till att 

elever som äger andra förmågor kan uppfatta sina egna begåvningar som mindre viktiga i 

skolsammanhanget och därmed känna att de måste rätta till avvikelsen och på eget bevåg 

utveckla det som saknas (Berglund & Holmgren, 2007). 
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3. TEORI OCH METOD 

 

Denna kvalitativa studie är en metasyntes (research synthesis) med en etnografisk ansats, 

detta är alltså en så kallad meta-etnografi. En metasyntes är en systematisk 

forskningsöversikt som präglas av transparens så att hela arbetsprocessen avseende urval, 

begränsningar och val framgår klart och tydligt. (Willman & Stoltz, 2012). Systematiska 

forskningsöversikter förknippas med evidensbaserad kunskap och hör till det naturalistiska 

paradigmet då syftet med dessa är att komma fram till ett objektivt och pålitligt resultat, att 

fatta beslut som bygger på säkra belägg (Denscombe, 2016). Inom den naturalistiska 

forskningen förklaras individens egen uppfattning av den verklighet hen befinner sig i, 

vilket varken är rätt eller fel, utan bara är en återgivning av individens verklighet. I och med 

detta erkänner den naturalistiska ansatsen människans potential att skapa sin egen verklighet 

(Denscombe, 2016). Detta är anledningen till att den etnografiska designen tillämpades i 

studien då den avser undersöka hur medlemmarna av den studerade gruppen/kulturen 

förstår saker (Denscombe, 2016, s. 126) Den etnografiska designen tillämpas i samband 

med syntetiseringen då det möjliggör att studiens syfte, vilket är att förstå effekten och 

upplevelsen av begreppens införande i skolans styrdokument, kan uppfyllas (Denscombe, 

2016). Den undersökningsmetod som präglar en metasyntes är enligt Noblit & Hare (1988)  

av induktiv karaktär eftersom tonvikten ligger på tolkningen av empiriska resultat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en qualitative metasynthesis is not an assimilated 

literature review of a particular area or a secondary analysis of primary data from a group 

of identified research studies; rather, it is an interpretation of the findings of the selected 

studies (Erwin, Brotherson & Summers, 2011, s. 188). 
 
Tillvägagångssättet när man gör en metasyntes börjar med en genomsökning av litteratur 

utifrån ett antal valda kriterier som bestämmer om fyndet ska inkluderas eller exkluderas 

från metasyntesen. Arbetet fortsätter vidare med en analys av den insamlade informationen 

som reducerar insamlad data till exemplar som innehåller endast unisona faktorer som har 

lyfts fram genom tolkning av resultatet (Denscombe, 2016). Den analys som används i 

denna studie är av tematisk karaktär vilket innebär att en tematisk analys forkuserar på 

innehållet i forskningsfynden och rekommendationerna från de studier som ingår i 

förskoningsöversikten (Denscombe, 2016, s. 205). 

 

3.1. Litteratursökning  
 

Vetenskapliga studier som inkluderas i denna metasyntes har identifierats med hjälp av 

sökning i databaserna ERIC, SwePub och DiVA men även i Umeå universitetsbiblioteks 

egen sökfunktion. Sökorden som användes vid artikelsökning var: entrepreneurial learning, 

swedish, value creation, education, entrepreneurial mindset, Sweden, entrepreneurial talent, 

entrepreneurial ability, entrepreneurial leadership, qualitative, entreprenörskapsutbildning, 

Sverige, entreprenöriellt lärande, entrepreneurship, entreprenöriellt förhållningssätt och 

entreprenörskap på både svenska och engelska. Ett viktigt kriterium för inkludering var att 

studierna hörde till svensk skolforskning och att studierna var publicerade vetenskapliga 

(peer review) studier och/eller ”grey literature” (avhandlingar).  De studier som klarade 

inkluderingskriterium blev sedan kritiskt granskade utifrån det innehåll och data som gick 

att finna i dem (Gates, 2002). Vid sökningen i databaserna användes den Booleska 

söklogiken som inkluderar Booleska söktermer AND och OR för att bredda sökningen 
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medan den Booleska söktermen NOT inte användes då det skulle exkludera relevanta 

studier (Eriksson Barajas, et al., 2013). Sökningen visade att resultat avseende allt som rör 

olika aspekter av entreprenörskap är många i ekonomiska sammanhang medan inom svensk 

skolrelaterad forskning är begreppen inte lika frekvent förekommande eller lika många utan 

snarare tvärtom. Dessutom har alla sökningar med termen OR resulterat i ett ej hanterbart 

stort antal träffar (flera tusen träffar per söktillfälle) vilket har medfört att dessa träffar 

uteslöts från studien. Anledningen till detta beslut var för det första det enorma antalet träffar 

men också att de träffar som kom upp var av ekonomisk natur vilket inte motsvarar 

metasyntesens syfte. Se bilaga 1 och bilaga 2 för antal lästa titlar och sökningens 

flödesschema. 

 

3.2. Inklusionskriterier  
 

Svenska publicerade ändamålsenliga, kvalitativa studier som undersöker effekten av 

införandet av entreprenörskapets olika aspekter i skolundervisning oavsett om de är skrivna 

på svenska eller på engelska och med tillgängliga sammanfattningar inkluderades. Studierna 

inkluderades om de behandlade fenomenet antigen från elevens eller lärarens synvinkel och 

oavsett utbildningsnivå. För inklusion krävdes att studier inte skulle vara äldre än 15 år, dvs. 

tidigast publikationsdatum är år 2003. Se bilaga 3 för inkluderade studier. 

 

3.3. Exklusionskriterier  
 

Studier exkluderades om de avsåg införandet av entreprenörskap i undervisning i andra 

länder, då förutsättningar mellan länderna och ländernas utbildningssystem kan variera och 

därmed försvåra tolkningen av data. Sedan finns en viss korrelation mellan inkluderings- 

och exkluderingskriterier med den skillnaden att de sistnämnda är inkluderingens motsatser. 

 

3.4. Screening  
 

Första steg i screeningen var att läsa titlar på de studier som blev resultatet av sökningen. 

Tanken var att om titlarna stämde överens med metasyntesens syfte och frågeställningar 

fortsatte läsning vidare till abstract, om inte exkluderades studien. I de fall där abstraktet 

innehöll inklusionskriterier laddades studien hem eller lånades på biblioteket. Eftersom 

antalet studier som avser entreprenörskap i svensk skolforskning är förhållandevis få till 

antal blev behovet av att hitta relevanta studier akut, vilket innebar att det vid genomläsning 

av materialet ibland lästes mer än bara abstract i första skedet. Sammanlagt granskades 14 

studier varav 9 inkluderades i metasyntesen. 

 

3.5. Kvalitetsgranskning  
 

Det är viktigt att kvalitetsgranska inkluderat material för att tydliggöra vilka studier som ska 

inkluderas i analysen. Metasyntes kräver att man klargör forskningsmetod och studiedesign 

som präglar de inkluderade studierna för att lättare kunna utröna studiernas förmåga att 

besvara metasyntesens syfte (Willman & Stoltz, 2012). 

 



18 

 

 

En kvalitetsgransking av de valda studierna gjordes med hjälp av bedömningsinstrumentet 

CASP (Critical Appraisal Skills Programme) för kvalitativa studier.  CASP består av tio 

frågor och varje fråga har tre möjliga svarsalternativ: ja, vet ej och nej. De första två frågorna 

behandlar syfte och metod medan resterade åtta frågor behandlade urvalsprocess, studiens 

design, datas ändamålsenlighet i förhållande till syftet, förhållandet mellan forskare och 

deltagare, etik osv. Studier som valdes ut för att delta i denna metasyntes hade maximalt 

antal positiva svar, vilket indikerade hög kvalitet på de deltagande studierna. Se bilaga 4. 

 

3.6. Metasyntes 
 

För att denna studie ska uppfylla kraven för en systematisk studie strukturerades den enligt 

Noblit & Hare (1988) modellen som bygger på en sjustegsarbetsprocess. De första tre stegen 

behandlar valet av själva ämnet för studien, litteratursökning och materialläsning. Det 

material som tidigare lästes igenom i steg tre kodades i steg fyra utifrån ett antal teman/ 

nyckelord. Exempel på koder som användes här är: måluppfyllelse, påverkan på lärandet, 

tänka kritiskt, ifrågasätta. Syftet med steg fyra är identifiering av samband eller 

motsättningar i det insamlade materialet. Kodernas måluppfyllelse och påverkan på lärandet 

valdes för att se på vilket sätt elever och lärare upplevde effekten av begreppens införande 

i undervisningen medan koderna tänka kritisk och ifrågasätta syftade på utvecklingen av de 

generella entreprenöriella förmågorna. En utvärdering av data kan göras i tre faser, där det 

första steget går ut på att valda studier jämförs med varandra, i den andra fasen ställs 

studierna mot varandra för att till sist behandlas utifrån överensstämmelsen med varandra.  

I nästa steg av denna metasyntes, steg fem, jämfördes de valda nyckelorden och teman med 

varandra vilket ledde till att ändamålsenliga och relevanta data (studier) extraherades. 

Eftersom denna fas handlar om jämförelse är likheter och skillnader mellan studierna 

enklare att upptäcka och därför har nya teman sin upprinnelse i denna fas. I den näst sista 

fasen syntetiseras resultaten och en helhet växer fram utifrån de framtagna kategorierna. 

Detta avslutas sedan med en sammanställning av syntesen så som den visas för läsaren i 

resultatavsnittet (Noblit & Hare, 1988).   

 

3.7. Etiska riktlinjer 
 

Samtliga deltagande studier har utvärderats utifrån fyra kategorier: trovärdighet, innebörd, 

representativitet och autenticitet. Inkluderande studier är skrivna med ett akademiskt syfte 

och kan därför anses vara objektiva och trovärdiga datakällor. Dessutom är studierna helt 

autentiska och oförändrade i sitt utförande samt granskade på vetenskapligt sätt (peer 

reviewed/avhandlingar) vilket ger ytterligare stöd åt studiernas autenticitet och trovärdighet. 

Samtliga är skrivna efter gällande forskningsnormer och regler och står i relation till den 

kontext de åsyftar. Inkluderande studier har utförligt studerats utifrån deras syfte och mål 

(representativitet) och innebörden har valts och interpreterats utifrån tidigare beskriven 

analysmetod där tolkning och urvalsprocessen finns angivna (Denscombe, 2016). 

 
Forsberg & Wengström (2013) knyter an till ovanstående resonemang med att påpeka att 

etiska funderingar bör göras avseende urval- och resultatpresentation. Det innebär att alla 

resultat ska presenteras oavsett om de bekräftar studiens frågeställningar och syfte eller ej. 

Därför har alla studier som uppfyller inkluderingskriterier tagits med i metasyntesen. Det 

material som används i metasyntesen är tidigare studier och artiklar, vilket medför att 

individ- eller personuppgifter inte behöver hanteras.   
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4. RESULTAT 

De nio studierna som har inkluderats i denna metasyntes är alla genomförda i Sverige och 

är ett resultat av svenskrelaterad skolforskning. Viktigt att påpeka är att resultaten från dessa 

studier redovisas var för sig i detta avsnitt samt att det valda upplägget följer de tre 

begrepp/teman som är centrala för studien och återfinns först och främst i syftet och sedan 

i hela studien. Då studierna skiljer sig i metodologi och urval anses det viktigt att redogöra 

för varje enskild studie trots att det kan förekomma liknande resultat. Vissa studier fokuserar 

mer på läraren medan andra fokuserar mer på eleven vilket tydligt framgår i relation till alla 

tre begrepp som visas i resultatet. Datainsamlingsmetoder i alla kvalitativa studier varierar 

från semistrukturerade, ostrukturerade till djupintervjuer och observationer eller en 

kombination av dessa, dessutom förekommer i tre av studierna en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod. Metasyntesens resultat grundas på ett stort antal deltagare och projekt 

som forskarna har deltagit i och syntetiseringen av resultatet följer nedan angiven tematisk 

uppställning. 

 

4.1. Entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen 
 

I skolans styrdokument (Lgy 11, 2017) under rubrik Skolans uppdrag går att utläsa följande 

fyra kategorier av förmågor som undervisningen förväntas utveckla hos eleven: 

faktakunskap – förmåga att tillgodogöra sig ämneskunskaperna, lärande förmågor – att lära 

sig att lära, medborgerliga förmågor – lära sig demokratiska värderingar och solidaritet samt 

entreprenöriella förmågor – avser förmågor som gör en till en aktiv och drivande faktor både 

i det privata som i det social/kollektiva livet. Elevernas åsikter angående behov av 

kompetenser för framtiden visar att det viktigaste anses vara att utveckla är entreprenöriella 

förmågor. Eleverna har förkroppsligat och normaliserat förmågorna som är själva idén 

med den liberala styrningen att individen anpassar sig till det som är den rådande 

sanningen och själv vill dit och driver sig framåt utan att en yttre makt påtvingar det 

(Norberg Lindster, 2016, s. 37). Skolan har traditionellt sett värderat elevernas kognitiva 

förmågor mest, medan lärarna sedan entreprenörskapets införande i läroplanen lägger mest 

vikt vid att utveckla kreativiteten. Inte en enda elev ansåg att varken kreativitet eller 

kognitiva förmågor var bland de viktigaste egenskaperna. Diskrepansen mellan dessa 

åsikter är påtaglig och pekar på att det finns oenighet i sättet att se på begreppet samt att 

omvärldens (arbetsgivare, vänner, media osv.) uppfattning färgar av sig på elevernas bild 

av detsamma och bidrar till skapandet av framtida entreprenörer (Norberg Lindster, 2016). 

 

Axelsson (2017) menar att entreprenörskap är en tydlig utbildningsstrategi som har präglats 

av företagsekonomiska termer då strategins ursprung är klart kopplat till det 

företagsekonomiska området. Alltså det synliga i strategin är den snäva ekonomiska 

tolkningen medan det bredare samhällsperspektivet inte framträder på samma vis. De 

aspekter som gynnar den offentliga sfären har blivit underordnade bestämmelser som är 

sekundära för måluppfyllelsen. Detta har skapat svårigheter och försvårat acceptans av 

begreppet bland lärarna och därför har ett nytt begrepp trätt in, nämligen entreprenöriellt 

förhållningssätt. This new, entrepreneurial approach developed and expanded in scope and 

space, spreading from its initial school setting to everyday life, including aspects of life-

long learning, cooperation with society, working life, spare time and democratic values; 

essentially meaning the whole of life (Axelsson, 2017, s. 71). Lärarnas oförmåga att 

acceptera entreprenörskap som utbildningsstrategi kan kanske tillskrivas deras eget 
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entreprenöriella förhållningssätt, eller så kan det också ses som ett hinder från lärarnas sida 

(Axelsson, 2017).  

 

Håkan Karlsson (2017) visar i sin avhandling att forskningen om entreprenörskap i grunden 

är forskning om national‐ och företagsekonomi som till stora delar saknar en gemensam 

definition av entreprenörskap som funktion, begrepp och fenomen (s.52). Avsaknad av en 

enhetlig definition av begreppet skapar skillnader i tolkning och därmed i tillämpning av 

fenomenet, vilket tydligt illustreras med följande citat:  

 

Svårigheterna med definitionerna av entreprenörskap komplicerar relationen till 

utbildning. Det gör det svårt att identifiera vad utbildningen ska innehålla och hur 

den ska utformas. Definitionen av entreprenörskap är varken enhetlig som fenomen 

eller som studieobjekt. På ett individuellt plan är det svårt att fastställa vilka 

förmågor, egenskaper, kunskaper och beteenden som bör utvecklas (Karlsson, 2017, 

s. 52). 

 
Studien visar att själva begreppet entreprenörskap tidigare har fått stå tillbaka för begrepp 

som företagande och företagsamhet, vilka användes i relation till ekonomiskt inriktade 

utbildningar och i synnerhet Ung Företagsamhet (UF). Således var dessa gällande begrepp 

inom utbildning där eleverna aktivt arbetade med entreprenörskap. Statens satsning på att 

föra in begrepp i läroplanen och skolornas satsningar på utbildning inom entreprenörskap 

har lett till att eleverna idag är bättre bekanta med begreppet jämfört med tidigare (Karlsson, 

2017). 

 

Utbildningen inom entreprenörskap präglas av problembaserat lärande, individuellt ansvar, 

individuellt inflyttande samt ämnesövergripande studier där tydlig integration mellan teori 

och praktik förekommer. Dessa arbetsformer har sedan länge varit en del av undervisningen 

där exempelvis friare arbetsformer förekom i samband med praktiska uppgifter. Det är också 

dessa arbetsformer som är karakteristiska kännetecken för begreppen entreprenöriellt 

lärande och entreprenörskap, vilka i pedagogisk mening verkar vara en ekonomisk 

språkbeklädnad för välkända arbetsmetoder (Karlsson, 2017).  

 

Hur viktigt lärarens förhållningssätt för eleverna är visas i studien som genomfördes av 

Leffler och Falk-Lundqvist (2014) där eleverna anger att lärarna ska vara glada, positiva, 

ämneskompetenta, kunna skämta samt kunna prata om annat förutom skolrelaterade 

samtalsämnen. Dessutom ska lärarna genom variation av undervisningsformen kunna göra 

undervisningen givande och rolig. Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna uppskattar 

lärarengagemang samt att de lägger stor vikt vid emotioner där lärare som lyckas skapa en 

trygg lärandemiljö också kommer att kunna åstadkomma kunskapsutveckling och 

motivation. Studien visar också att lärandet motarbetas av negativ stress, rädsla och hot i 

undervisningssituation där eleven inte är säker på klara sig. Vidare kan sägas att elever visar 

uppskattning vad gäller gemenskap och samarbete där upplevelsen av dessa resulterar i ökad 

motivation och därför stärks lärandet. Eleverna visar tydligt på att viktiga aspekter i 

sammanhanget är att bli sedd och bekräftad samt att ens kunskaper, erfarenheter och 

intressen tillvaratas. Därför bör lärare satsa på att utveckla socialt umgänge och 

gruppdynamik i syfte att öka elevernas lust till lärande (Leffler och Falk-Lundqvist, 2014). 

 

Samma studie visar att lärarna anser att kunskaper om entreprenöriellt lärande, 

sammansättning av arbetslag, intresse från enskilda lärare samt organisatoriska 

förutsättning har visat sig vara av betydelse för hur och på vilka sätt det entreprenöriella 
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förhållningssättet är synligt i de olika verksamheterna (Leffler, Falk-Lundqvist, 2014, s. 

21). Resultatet visar att även om man säger sig arbeta med ett entreprenöriellt arbetssätt kan 

det ta sig olika uttryck i det praktiska arbetet där ett skiftande förhållningssätt påverkar både 

undervisningsklimat och elevernas kunskapsinhämtning. Därför kan sägas att: 

 

En framgångsrik implementering av entreprenöriellt lärande kräver bland annat 

engagemang från både lärare och elever. Det handlar om att få eleverna 

engagerade i sitt lärande och då behöver lärare samarbeta både med varandra, 

eleverna och med aktörer i närsamhället/omvärlden. Kommunikation, relation, tillit 

och kunskap är betydelsefulla delar i förhållningssättet, vilket också visar sig i 

elevernas utsagor. Ledarskapet är därmed avgörande. Lärare som leder och är 

tydliga både i sitt ledarskap och vad målet är, skapar trygghet (Leffler och Falk-

Lundqvist, 2014). 

4.2. Entreprenöriellt ledarskap 
 

Helena Sagars (2013) studie visar att lärare upplever krav på att samarbeta med utomstående 

(utanför skolan) aktörer som en integrerad del av skolundervisningen. De upplevda kraven 

bottnar i skolledningens agerande, professionell utveckling, läroplanen, ekonomin osv. 

Entreprenöriellt lärande är intressant och givande för både lärare och elever och kan ses som 

ett sätt att väcka elevernas intresse och nyfikenhet inom olika områden. Men för lärarnas 

del kan kravet på att erbjuda entreprenöriellt lärande skapa ett behov av 

kompetensutveckling då alla lärare inte har den kunskap som behövs för att kunna erbjuda 

den entreprenöriella pedagogik som efterfrågas. För att få ut mest från en 

kompetensutveckling anser lärarna att de bör ha möjlighet till att sätta upp individuella mål 

utifrån var i utvecklingen man befinner sig vid starten samt att lärarnas personliga 

egenskaper och uppfattningar tas i beaktning. Studien visar att det finns ett antal faktorer 

som lärarna upplever har stor betydelse för deras benägenhet och förmåga att förändra sin 

undervisning från traditionellt till entreprenöriellt lärande. Det som behövs för att trigga 

igång en förändring är stöd från skolledningen som leder till att man känner sig betrodd, att 

fortbildningen räknas med i lönekriterier samt att organisatorisk hjälp går att få vid behov. 

En annan faktor som lärarna behöver är tid för att planera sitt arbete men också tid för att 

delta i det kollegiala livet på arbetsplatsen. Huruvida en förändring kommer till stånd beror 

på individens förhållningssätt som dirigerar personens handlande. Förändringarna kan vara 

svåra att implementera och de som försöker driva igenom förändringar kan behöva kurage 

och vara beredda på att bryta traditioner och därmed uppleva motsättningar. Ytterligare en 

faktor som påverkar lärarna i samverkan och utveckling efter kompetensutvecklingen är om 

de har kollegiet på sin sida. Det kollegiala stödet har en förmåga eller makt att lyfta upp och 

hjälpa en lärare i hens utveckling men bristen på sådan kan också förhindra framgång trots 

stödet från skolledningen (Sagar, 2013). 

 

Att skapa möjlighet till utveckling är en del av lärarens entreprenöriella uppdrag där 

Norberg Lindsters (2016) studie visar att Ung Företagsamhet (UF) är den absolut ledande 

teknik som används av lärarna i att styra elever mot att utveckla de efterfrågade 

entreprenöriella förmågorna. I skolperspektiv frambringar UF en teknik att både producera 

och omvandla för tiden rådande samhällsnormer och därigenom påverka fostran och 

utveckling av våra elever/invånare. Eleverna lyfter fram ansvaret, friheten och kontrollen 

som erbjuds inom UF som ett exempel på entreprenöriella förmågor som utvecklas med 

hjälp av detta tillvägagångssätt. Processen att driva ett företag genom UF förknippar elever 

med nytta och glädje och ser det som ett styrande verktyg som kan användas till att styra sig 
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själv eller andra mot ett önskvärt mål. Alltså genom att reglera sig själva till de önskvärda, 

deltar eleverna tillika i regleringen av andras uppförande (Norberg Lindster, 2016, s. 46). 

 

Än så länge är den centrala diskursen av entreprenörskap i skolmiljön mest kopplad till 

företagsamhet och företagande, därför grundas interpretation av begreppet på näringsliv och 

UF. Resultatet från Norberg Lindsters (2016) studie visar att lärarna kan delas in i tre 

grupper med utgångspunkt i det egna sättet att se på entreprenörskap. Författaren nämner 

följande tre tematiska beskrivningar: den coola läraren, den stressade läraren och den 

frustrerade läraren. (Norberg Lindster, 2016). 

 

Den coola läraren är positiv och öppen i sin inställning och arbetar gärna med utveckling 

och entreprenöriellt lärande trots att hen kan bli motarbetad från både kollegor och 

strukturer. Individen är avslappnad och lugn. Under ledning av denna typ av lärare upplever 

elever väldigt lite struktur men en frihet att diskutera och öppet visa sina åsikter och 

förhoppningar. Lärarnas inställning ”smittar” av sig på eleverna och eleverna pratar om det 

bästa sättet att utveckla entreprenöriella förmågor (Norberg Lindster, 2016). 

 

Den stressade läraren är däremot inte säker på vad entreprenörskap står för, vilket leder till 

osäkerhet som speglar av sig på personens inställning och därigenom undervisning. Läraren 

har många järn i elden samtidigt och har svårt att veta vilket av dessa projekt som är av 

störst betydelse för ledningen. Arbetssituationen är komplicerad och tiden saknas för 

kollegialt umgänge, därför blir kommunikationen bristfällig och lidande, ett gemensamt 

förhållnings- och arbetssätt för implementering av entreprenörskap saknas. Eleverna känner 

av lärarens stress och upplever oro och osäkerhet som påverkar deras sätt att förhålla sig till 

undervisningen och betygssättningen. Eleverna är missnöjda och kritiserar det sätt som 

undervisningen bedrivs på eftersom bristen på samarbete mellan lärarna leder till att samma 

innehåll förekommer inom olika ämnen och saker och ting görs om och om igen, vilket gör 

att utbildningen blir tråkig och entonig (Norberg Lindster, 2016). 

 

Det sista temat, den frustrerade läraren, handlar om visad frustration över sin egen 

arbetssituation. En del av frustrationen härstammar från det faktum att begreppet redan är 

definierat av skolledningen och att man måste finna sig i det, detta leder till att lärarna 

känner sig låsta. Den frustrerade läraren engagerar sig väldigt mycket i elever och de strävar 

efter att erbjuda den absolut bästa undervisningen. Återigen känner eleverna av lärarens 

vilja att hjälpa och lärarens engagemang och svarar med stor entusiasm inför undervisningen 

och inför det egna ansvaret (Norberg Lindster, 2016). 

 

Trots dessa skillnader kunde en gemensam nämnare utläsas och det var en önskan om att 

bli en bra entreprenöriell lärare. Lärarna har friheten att styra sina arbeten i varierande grad 

dock inte fullt ut. Olika maktteknologier som exempelvis kravet att både lärare och elever 

ska vara entreprenörer eller i alla fall utveckla de grundläggande entreprenöriella 

förmågorna, samt den ökade kontrollapparaten i form av nationella prov, skolinspektion och 

kravet på ökad dokumentation styr lärarnas yrkesutövande. Lärare ska utvecklas till 

kreativa pedagoger och fostra kreativa självgående elever, om detta uppnås är svårt att 

mäta och ger utrymme för subjektiva bedömningar, kontrollerna sker istället på elevers 

faktakunskaper (Norberg Lindster, 2016, s.51). 

 

Axelssons (2017) studie visar att det finns fyra viktiga kategorier eller centrala aktiviteter 

som bör implementeras för att kunna genomföra strategin (entreprenörskap) inom offentlig 
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sektor och som påverkar de anställdas acceptans av och deltagande i processen. Dessa fyra 

länkade kategorier följer nedan (Axelsson, 2017, s. 73): 

1. The importance of contextual adjustment to public preconditions. 

2. Reconstruction of the strategy to one’s owns conditions in practice. 
3. Including and relating to surrounding practices in the process. 
4. Public sector strategizing as an incremental process. 

 
Både elever och lärare uppfattar entreprenörskapsutbildning från ett icke företagsmässigt 

perspektiv och de ser den som en process. Därför är entreprenöriellt lärande en metod, en 

pedagogik som lärarna kan använda sig av i klassrumsundervisning i syfte att utveckla 

elevens entreprenöriella förmågor (Axelsson, 2017). Traditionellt sett har auktoritärt 

ledarskap haft en dominerande ställning inom utbildningen då styrning ansågs vara en 

naturlig del av yrkesutövandet. Idag ställs lärarna inför en utmaning där lärare ska: 

  

… leda med antiauktoritär auktoritet och skapa ett lärandeklimat där utmaning och 

bejakande ska samarbeta i syfte att bygga upp en trygg, respektfull och inkluderande 

lärmiljö. Detta ställer krav på att lärare också arbetar med sitt eget lärande och sitt 

förhållningssätt att de får möjlighet att utvecklas i pedagogiska samtal, reflektera 

och på samma sätt som eleverna utmanas i sin ledarroll (Leffler, Falk-Lundqvist, 

2014, s. 23). 
 

4.3. Entreprenöriellt lärande och entreprenöriellt förhållningssätt 
 

Lackéus (2016) anser att större acceptans av entreprenörskap i skolmiljö kan uppnås om 

man tydligt visar på det värde som finns i lärandet som bygger på entreprenöriella 

egenskaper. Entreprenörskasutbildning bygger på att eleverna lär sig om företagens roll i 

samhället och om entreprenörskap genom att aktivt driva ett företag, det handlar alltså inte 

om utveckling av entreprenöriella egenskaper utan om ämnet i sig. Entreprenöriellt lärande 

har dock ofta setts som ett progressivt lärande, ett pedagogiskt förhållningssätt, där eleverna 

arbetar i grupp på ett tematiskt, problembaserat och självständigt sätt i syfte att främja 

delaktighet, engagemang och kreativitet, vilket leder till att elever upplever ökad 

motivation. 

 

Lärande grundas på ett för individen bakomliggande värde som kan vara av individuell eller 

kollektiv natur eller en kombination av båda. Detta värde leder sedan till en tredje form av 

lärande så kallat värdeskapande lärande som går ut på att elever lär genom skapandet av 

värdefulla handlingar/situationer för utomstående personer. Det vill säga att 

entreprenörskap handlar om att skapa värde för andra. Detta har visat sig resultera i för 

eleven starkt självförtroende och bättre prestation i skolan vilket sedan gett högre betyg, 

elever får uppleva en mer meningsfull vardag och mer motivation samt utveckla en 

entreprenöriell passion, dvs. en stark vilja att skapa värde för andra, som i sin tur leder till 

fördjupat lärande, färre konflikter och mer självständiga elever (Lackéus & Sävetun, 2016). 

 

En annan viktig aspekt som påverkar lärande är den känslomässiga responsen som elever 

upplever på läraraktiviteter. Dessa emotionella svar kan ses som en mellanhand (proxy – 

proxy theory) mellan entreprenöriell undervisning och önskad effekt som exempelvis 

utveckling av elevernas entreprenöriella förmågor (Lackéus & Sävetun, 2016). 
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Figur 2: visar proxy teorin som beskriver hur människor utvecklar entreprenöriell kompetens.  

Känslomässiga händelser ses som en mellanhand (på engelska proxy) mellan läraktiviteter och 

utvecklad entreprenöriell kompetens. (Lackéus & Sävetun, 2016, s. 12). 

 

Elever upplever meningsfullhet när de har möjlighet att tillämpa sina kunskaper praktisk 

och därigenom skapa värde för någon annan. Just kunskapstillämpning ger mest 

meningsfullhet. Meningsfullhet och värdeskapande för utomstående leder också till att 

elever upplever högre motivation, entreprenöriell passion och fördjupat lärande av 

ämnesrelaterade kunskaper. Stark vilja att skapa värde för någon annan upplever elever när 

de interagerar med varandra och omvärlden och när de får återkoppling från utomstående. 

Detta leder till att eleverna väljer att anstränga sig mer, utvecklar kunskapstörst och eget 

ansvar samt blir trevligare i umgänget mellan varandra. För eleven är effekten av 

värdeskapande lärande trefaldig och resulterar i fördjupat lärande av skolrelaterat innehåll, 

bättre klassgemenskap och därmed färre konflikter och till sist lär sig eleverna att äga sina 

lärprocesser, de har mer kontroll över sitt lärande. Ytterligare upplevda effekter av 

värdeskapande lärande anser elever går att finna i deras ökade självförtroende så att de vågar 

säga sin egen åsikt, de vågar ta plats och känner sig tryggare både på egen hand men även 

tillsammans med andra. Eleverna upplever att deras personliga utveckling har gått framåt 

och att de har blivit mer modiga och kommunikativa även i interaktion med okända personer 

(Lackéus & Sävetun, 2016). Nedanstående figur sammanfattar vikten av entreprenöriell 

passion för utveckling av värdeskapande lärandet. 
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Figur 3: visar att entreprenöriell passion spelar en nyckelroll vid värdeskapande lärande (Lackéus & 

Sävetun, 2016, s. 66.) 

 

För läraren innebär värdeskapande lärande minskad kontroll över lärprocessen då en del av 

denna kontroll övergår till elever, vilket är en utmaning för både lärare och elever. Även om 

arbetsformen är ny upplever lärare att det blir relativt okomplicerat att utforma uppgifter 

som syftar på att skapa värde för någon annan. I undervisningen ska det finnas en tydlig 

koppling mellan det konkreta målet att skapa värde för en utomstående och kunskapen och 

kompetenser som eleverna ska tillägna sig. Förutom att lektionsplanering underlättas av det 

konkreta målet blir det också lättare att planera och genomföra undervisningen då eleverna 

är motiverade och väljer att ta eget ansvar för sin kunskapsinhämtning vilket 

möjliggör/skapar utrymme för exempelvis en gemensam lektionsplanering. Rent praktisk 

kan en lärares pedagogiska uppdrag ha som utgångspunkt att eleverna ska göra något 

värdeskapande för någon annan och sedan koppla aktiviteten till styrdokumenten och 

avsluta med att delegera uppdrag till eleverna. Lärare upplever också att elever som 

begagnar sig av värdeskapande lärande visar bättre prestation, måluppfyllelse och högre 

betyg. Arbetssättet upplever lärarna ger en mer inkluderande bedömning för elever som i 

vanliga fall inte presterar bra i provsituationer, där provprestation påverkas av nervositet, 

rädsla och dylikt. Detta eftersom elever har möjlighet att visa sina kunskaper på ett sätt som 

passar dem och som tillsammans med den ökade motivationen ger högre betyg (Lackéus & 

Sävetun, 2016). 

 

Fördelarna med värdeskapande lärande är tydliga och många men det finns ändå en del 

utmaningar som både elever och lärare har upplevt och som måste lösas. En del lärare 

upplever att arbetssituationen i klassrummet kan vara stökigare än i vanliga fall och att 

värdeskapande lärande är svårare att tillämpa i vissa ämnen jämfört med andra. Vad gäller 

elever så har en del av dem upplevt frustration över den tidspress som präglar arbetsformen. 

Dessa elever anser också att det är svårt att få ett negativt svar av en utomstående, att det är 

svårt att hinna ikapp vid sjukdom, att deadlines är fasta och rigida, att det kan uppstå 

meningsskiljaktigheter i gruppen och att arbetssättet kan vara rörigt. Att en del elever 

upplever arbetsformen på detta sätt är förståeligt då vissa elever behöver mer struktur än 

andra och för dessa elever kan arbetssättet skapa frustration och andra eventuella svårigheter 

som bör hanteras av läraren (Lackéus & Sävetun, 2016). 

 

Studien genomförd av Insulander, Ehrlin & Sandberg (2015) bekräftar Lacéus resultat om 

stärkt självkänsla och visar att det entreprenöriella arbetssättet leder till en starkare 

självkänsla vilket går att uppnå genom att exempelvis uppmuntra barn/elever att ta eget 
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initiativ och att våga pröva nya saker. Ytterligare fördelar som går att se vid implementering 

och användning av entreprenöriellt lärande är ökad kreativitet, nyfikenhet och motivation 

dock visar denna studie som genomfördes i förskolemiljö att valet av inlärningsdesign och 

lärarnas inställning kan ha en hämmande effekt på barnens kreativitet. I situationer där 

lärarna använder sig av fördefinierade koncept eller i förväg planerade aktiviteter som är 

tänkta att genomföras enligt lärarnas bestämmelser kan det vara svårare för barnen att vara 

kreativa och nyfikna. Däremot finns tillfällen där vald inlärningsdesign leder till utveckling 

av elevens entreprenöriella förmågor. Huruvida utfallet är hämmande eller utvecklande 

beror på lärarens inställning och förväntningar eftersom dessa påverkar barnens vilja att 

engagera sig i det pågående arbetet. En annan aspekt som kan ha en negativ effekt på 

barnens problemlösning och risktagande är lärarens brist på fokus och överbetonad vikt av 

den pågående aktiviteten. Det framgår att planering och utformning av aktiviteter bör utgå 

ifrån barnen och deras förmåga till inlärning. Detta kräver att lärarna på ett systematiskt sätt 

reflekterar över lärarens egen inställning och hens medvetenhet om förskolans resurser och 

mönster för entreprenörskapsinlärning. Förhållningsättet kan hjälpa lärarna att utveckla den 

egna vardagen och stärka barndomsutbildningen (Insulander et al., 2015). 

 

Otterborgs (2011) undersökning av gymnasieelevernas uppfattning av entreprenöriellt 

lärande i projektarbetet visar att det som uppfattas som entreprenöriellt av eleverna är 

kontroll över att planera det egna projektet. Studien har visat att elevers engagemang och 

ansvar för uppgifter får ett högre värde när de förstår och arbetar utifrån att det resultat 

de ska leverera och som ska värdesättas efter den nytta som företaget kan få, har betydelse 

även för elevens framgång i studierna (s. 168). Orsaken till denna uppfattning är elevernas 

bild av arbetsförfarandet utifrån givna förutsättningar dvs. eleverna vet hur de vill att saker 

ska gå till när de vet vilka förutsättningar som gäller. Möjlighet att själv styra arbetet och 

att arbeta självständigt gör att elever upplever kontroll över sitt eget lärande, vilket är 

motiverande och ger positiva utfall. Studien visar att verksamhetsrelaterade uppgifter eller 

uppgifter som på något sätt är kopplade till verkligheten triggar utveckling av 

entreprenöriella förmågor eftersom elever strävar efter att leverera ett bra resultat och 

därmed också är mer benägna att ta risker, vara kreativa, innovativa och ta egna initiativ 

(Otterborg, 2011).  

 

Lärarens feedback är också av vikt för elever som deltar i projektarbetet då de vill veta om 

deras planering stämmer överens med lärarens bild av uppgiften. Även lärarens inställning 

till uppgiften påverkar hur eleverna uppfattar sin uppgift och deras egen inställning till 

projektet. Studien visar att skoluppgifter som har en koppling till den verkliga världen 

skapar en utmaning hos eleven som upplever att hen måste ta ansvar för sitt arbete eftersom 

en individ bara är en del av kedjan och allas arbetsinsatser är viktiga för resultatet. 

Skoluppgifter som i sin formulering tar in utomstående verksamheter bidrar till ökat 

elevansvar och skapar meningsfullhet eftersom de uppfattas som verkliga (Otterborg, 2011). 

Elevernas positiva erfarenheter av undervisning förknippas till stor del med 

entreprenöriella arbetsmetoder, eller osynlig pedagogik (Diehl, 2017, s. 58). 
 

Axelssons (2017) studie visar att lärarna upplevde begreppet entreprenörskap som 

svårtolkat och svårt att relatera till. Därför omtolkades detta till ett begrepp som de hade 

lättare att acceptera, nämligen entreprenöriellt lärande. Anledningen till svårigheterna kan 

ha att göra med att begrepp entreprenörskap har starka företagsmässiga konnotationer 

medan det andra begreppet beskriver en pedagogik. Detta har lett till en förskjutning som är 

kopplad till både terminologisk och praktisk förändring. Undervisning som präglas av 

entreprenöriellt lärande är kopplad till omvärlden och inbegriper samarbete både inom 
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skolprojekt men även med externa aktörer såsom näringslivet, vilket sedan leder till att 

elever upplever ökad motivation och får en annorlunda syn på undervisningen. Förutom de 

positiva effekterna på elevernas lärande anses entreprenöriellt lärande påverka lärarnas egen 

utveckling och sätt att undervisa samt skapa en positiv attitydförändring (Axelsson, 2017). 

 

Furthermore, in analysing the material to determine what supports or hinders a positive 

entrepreneurial learning situation, four main themes emerged regarding what supports it: 

ongoing reflection, active participation, a meaningful learning situation and a tolerant 

atmosphere (Axelsson, 2017, s. 69). Dessa positiva faktorer blev till för att lärarna valde att 

implementera entreprenöriellt lärande i sin dagliga verksamhet. Genom att kombinera dessa 

faktorer möjliggjordes ett holistiskt perspektiv och ett sätt att se på entreprenöriellt lärande 

som ett verktyg för utveckling av sitt eget yrke (Axelsson, 2017).  

 

Lärarna anser också att inom ramen för entreprenöriellt lärande ska det finnas utrymme för 

både kollegialt lärande och för lärarnas individuella utveckling. Dessutom tycker de att 

entreprenöriellt lärande kräver friare undervisningsmetoder jämfört med traditionell 

undervisning. Studien som Diehl (2017) genomförde visar att tolkningen och acceptansen 

av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är högst individuell och varierar 

mellan lärare och skolor. Detta beror på att en del lärare tolkar begreppen utifrån 

företagsekonomiska och politiska konnotationer som förknippas med orden och därför har 

svårt att acceptera och implementera begreppen. Lärare som har en djupare förståelse för 

fenomenet påverkar undervisningen på ett positivt sätt och huruvida förståelsen härstammar 

från konkreta erfarenheter eller hens förmåga att ge uttryck för dem är svårt att säga (Diehl, 

2017). 

 

Lärarna upplever att det är svårt med bedömning när det kommer till entreprenöriellt lärande 

då det är formativ bedömning som kopplas till arbetsformen. Studien visar att lärare på 

båda skolor uppmuntrade elevernas lärande men också att betyg ofta var en 

motivationsfaktor för deras arbete (Diehl, 2017, s. 60). Oklarheter kring hur man ska 

förhålla sig i bedömningsfrågan skapar osäkerhet och leder till att även i denna fråga agerar 

lärarna helt individuellt. Vissa lägger stor vikt vid vanliga och nationella prov som i övrigt 

skapar mycket stress hos både lärare och elever medan andra tar hänsyn till hela processen 

(prov, arbetet i klassrummet, aktivitet osv.). De flesta lärare verkar uppfatta entreprenöriellt 

lärande som ett verktyg att motivera elever och det är tydligt att lärarna försöker hitta 

balance between the curriculum merge of the performance and competence model (Diehl, 

2017, s. 153). 

 

De flesta elever månar om sin utbildning och betygen är av den anledningen viktiga för 

dem, samtidigt tror de att mer styrd undervisning kan leda den mot målet. Dock har eleverna 

en negativ inställning till prov och den stress som är förknippat med kunskapsinhämtning 

inför prov men en del elever visar inte heller någon större entusiasm för fria uppgifter 

eftersom de inte vet hur mycket som krävs för att få bra betyg (Diehl, 2017, s. 70). De 

påpekar att vid råplugg blir resultatet ytligt och att den djupare kunskapen uteblir. Eleverna 

efterfrågar i kontrast mer praktiskt arbete och andra uppgifter än prov, eftersom de inte 

anser att de lär sig något beständigt av att råplugga inför prov (Diehl, 2017, s. 70) Trots 

dessa resultat visar studien att fokus fortfarande ligger på elevprestation och summativ 

bedömning. More feedback from the teachers regarding pupils‘progress in different 

subjects is asked for, as it is seen as developing learning (Diehl, 2017, s. 154). Eleverna 

upplever inte heller sig själva som delaktiga i bedömningsprocessen och betygen verkar ha 

en dominerade ställning jämfört med själva lärandet (Diehl, 2017). 
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5.  ANALYS OCH DISKUSSION 

Studiens syfte var att genom analys av svensk skolrelaterad forskning om entreprenöriellt 

förhållningssätt, entreprenöriellt lärande och entreprenöriellt ledarskap undersöka effekten 

av begreppens införande i skolundervisning vilket också har gjorts under studiens gång. 

Detta gjordes genom att belysa dessa tre forskningsområden utifrån elev - och 

lärarperspektiven. Diskussions- och analyskapitel inleds med en metoddiskussion för att 

sedan fortsätta med resultatdiskussionen. 

5.1. Metod - analys och diskussion 

Åsberg (2001) anser att det inte finns någon renodlad kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsansats utan att båda metoderna behövs i sökandet efter vetenskapligt underbyggd 

kunskap. Både kvalitativ och kvantitativ metod strävar efter att försvara de genererade 

teorierna som har sitt ursprung i empiriska undersökningar. Det fundamentala syftet med 

forskningen är att uppnå vetenskaplig kunskap och därför kan båda metoderna uppträda som 

varandras komplement eftersom de undersöker olika delar av realiteten och därmed 

resulterar i olika utfall. Den kvalitativa forskningsmetoden riktar in sig på verklighetens 

beskaffenhet medan den kvantitativa fokuserar på att identifiera strukturer, processer och 

variationer hos undersökningsobjekten, man kan också säga att den kvalitativa forskningen 

strävar efter att uppnå förståelse medan den kvantitativa forskningen med emfas fokuserar 

på kontroll och prognos (Åsberg, 2001). Vidare kan sägas att i forskning där det förekommer 

svårigheter med att finna objektivt vetande på grund av det subjektiva 

forskningsperspektivet är det bäst att systematiskt söka efter att komma fram till subjektivt 

vetande för att i nästa steg åskådliggöra kunskapen på ett så explicit och överskådligt sätt 

som möjligt. Resultatet av sådant förfarande blir att forskarens förkunskaper träder fram på 

ett tydligt sätt, vilket sedan gynnar läsarens förståelse av forskarens påverkan och influenser 

i den aktuella tolkningen (Hartman, 1998). 

 

Den kvalitativa metoden som används i denna studie är som sagt en metasyntes med 

etnografisk ansats vilket innebär att studien bygger på empiriska data från andra kvalitativa 

studier som förenas av samma eller närarelaterat tema. Qualitative meta-synthesis entails a 

comparison, translation, and analysis of original findings from which new interpretations 

are generated, encompassing and distilling the meanings in the constituent studies (Zimmer, 

2006, s. 312). Anledningen till att använda en metasyntes i denna studie är en strävan efter 

att se hur det aktuella forskningsläget ser ut samt hur lärare och elever upplever effekterna 

av införandet av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och entreprenöriellt ledarskap 

i undervisningen. Då syftet med studien är att skapa en överblick över den utvalda 

forskningsfrågan blir en syntes ett naturligt och effektivt val av forskningsmetod då det 

skapar de rätta förutsättningar för att genomföra ett sådant arbete enligt Green och 

Thorogood (2009).  För att vidare ta reda på hur lärare och elever upplever effekterna av 

begreppens införande i undervisningen, hur de upplever fenomenet och vad de har för syn 

angående frågeställningen skapar en etnografi den bästa möjligheten att generera förståelsen 

samt ny tolkning av resultaten och därmed svar på frågeställningen (Green & Thorogood, 

2009, Noblit & Hare, 1988). 

 

Datainsamling och dataanalys i denna studie har verkställts med transparens och tydlighet i 

åtanke och sedan tolkats efter bästa förmåga utifrån författarens egna förkunskaper och den 

givna tiden för studien. De studier som har inkluderats i denna metasyntes är alla kvalitativa 

studier som präglas av olika forskningsansatser och eftersom antalet studier inom 
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forskningsområdet är begränsat innebär det att bara nio studier valdes att inkluderas i denna 

studie.  Enligt Zimmer (2006, s. 315) it seems that it is possible to synthesize across 

methodologies as long as careful attention is given to the complexity of methodological 

assumptions underpinning the primary studies and the situatedness of the primary 

researchers and their participants. Genom att ta del av de olika metoderna som präglar de 

utvalda studierna kan djupare förståelse för lärarnas och elevernas upplevelser skapas. 

Triangulering kallas denna metod och innebär användning av fler metoder eller begrepp i 

förbindelse med samma problem för att forskaren ska kunna se saker och ting från olika 

perspektiv (Denscomb, 2016; Watt Boolsen, 2007).  Detta innebär att triangulering uppnås 

genom att kombinera olika forskningsansatser, datainsamlingsmetoder, forskare eller 

teoretiska perspektiv när ett fenomen studeras för att öka validiteten eller tillförlitligheten. 

(SBU, 2017, s.103) I samband med en metasyntes är trianguleringen något annorlunda 

eftersom forskaren är inriktad på att analysera kvalitativa fynd, vilka har genererats från 

flera forskningsundersökningar som har triangulerats a priori som en del av den 

ursprungliga undersökningen. Metasyntes i sig är att ta triangulering ett steg vidare och kan 

därför ses som en andra stegs triangulering, for example, two or more researchers might 

collect qualitative study reports using several literature search strategies (i.e. methods), 

resulting in the inclusion of data from a variety of sources (e.g. published and unpublished 

literature). Subsequently, these data might be analysed and interpreted using more than one 

theoretical framework (Fingfeld-Connett, 2010, s. 249). I denna metasyntes användes 

studier där datainsamlingsmetoder varierade från djup- och semistrukturerade intervjuer till 

observationer eller en kombination av båda, och dataanalysmetoderna spände över olika 

ansatser såsom fenomenografi, etnografi, narrative analys, grounded theory. Data som 

användes i denna syntes var högaktuell och i sex av studierna var den triangulerad i 

originalarbetet, vilket innebär att data triangulerades för andra gången under analysens gång 

när studiernas innehåll och teman jämfördes med varandra och tolkades.   

 

Consistent with all research paradigms, the ability to generalize or transfer findings 

from one context to another is grounded in validity. In the case of traditional 

qualitative research studies, validity (i.e. trustworthiness) is enhanced by 

triangulation. This strategy can be approached through the use of multiple 

investigators, methods, sources and/or theoretical frameworks (Fingfeld-Connett, 

2010, s. 249). 

 

Datasökningar som gjordes var många och en betydande del av dessa var fruktlösa vilket 

har lett till att bara systematiska sökningar som gav träffar redovisas i bilagorna. En 

redovisning av data som inte medförde värdefull information har utelämnats då det inte 

tillförde viktig information. Sökningarna genomfördes i de angivna databaserna och utifrån 

de angivna sökorden eller olika kombinationer av dessa. Det kan hända att relevanta sökord 

eller relevanta sökkombinationer har förbisetts i undersökningen men det var inget som 

skedde med vilja eller medveten ignorans. Green och Thorogood (2009) anger att ibland 

kan indexering var suddig eller oklar, vilket kan leda till att man missar studier av vikt som 

i sin tur kan innebära en risk för metasyntesens resultat. Ytterligare en aspekt som kan 

diskuteras i samband med sökningarna är om dessa genomfördes på ett totalt systematiskt 

regelrätt sätt. Att sökningen tog mycket tid i anspråk kan bero på att författaren är orutinerad 

och ovan avseende sökningsarbetet i databaserna. Trots att tidsåtgången var stor i samband 

med litteratursökningen var den också essentiell för trovärdighetens skull.   

 

Inkluderingskriterier valdes utifrån olika orsaker där en del kriterier kan anses vara 

uppenbara som exempelvis att deltagande studier ska vara peer-reviewed eller grey 
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literature. Ytterligare krav för inkludering var att studierna ska vara ändamålsenliga vilket 

också kan ses som ett uppenbart krav. Det språkliga kravet beror på att de flesta svenska 

forskare skriver på svenska och engelska och författarens egna språkkunskaper kunde 

tillgodose detta krav. Resultaten av sökningarna visade att forskningsfältet inom ämnet är 

under utveckling och att det inte finns så mycket skrivet om fenomenet som inom andra 

vetenskaper. Forskningen som finns att tillgå är alltså av nyare datum, vilket leder oss vidare 

till nästa kriterium som är ålder på de valda studierna. Inkluderingskrav var att studierna 

inte ska vara äldre än 15 år eftersom tidsspann på 10 – 15 år anses relevant för en metasyntes 

enligt Fingfeld-Connett (2010). 
 

CASP checklista, användes för kvalitetsgranskning av artiklarna och består av tio 

strukturerade frågor som användes som en bedömningsmall vid utvärderingen av artiklarna. 

Alla artiklar/studier som inkluderas i denna metasyntes har positiva svar på alla frågor i 

checklistan vilket visar på studiernas höga kvalitet. Fingfeld-Connett (2010, s. 250) påpekar 

att ett sätt att enhance validity might be to exclude research reports based on inferior quality.  

 

Fördelar med en metasyntes är att systematiska forskningsöversikter är trovärdiga eftersom 

syftet med dem är att vara opartiska och att transparenta i sitt tillvägagångssätt vilket stärker 

fyndens trovärdighet. Metastudier har även ett praktiskt värde då de tillhandahåller svar på 

frågor som exempelvis ”vad är bäst eller vad fungerar bäst…” och genererar svar för 

vägledning i den aktuella frågan med att stort vetenskaplig belägg i bakgrunden. 

Nackdelarna med systematiska forskningsöversikter avser graden av tillämpbarhet på 

kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning då ursprungligen metoden kommer från den 

medicinska/kliniska vetenskapen. Vidare kan tillit till den samlade befintliga kunskapen 

diskuteras då opublicerad forskning inte kan ingå i en metastudie samt att det måste finnas 

tillräckligt många studier för att metoden ska kunna tillämpas. Metoden är alltså inte lämplig 

för nya forskningsfält så länge som dessa saknar betydande mängd forskningsfynd 

(Denscombe, 2016). 

5.2. Resultat - analys och diskussion  
 

Avseende entreprenöriellt förhållningssätt visar resultaten att synen på fenomenet som 

pedagogik är samstämmig med Skolverkets (2010) teoretiska utgångspunkt. Dock påvisas 

skillnad mellan ett teoretiskt kunnande och praktisk tillämpbarhet då studien visar att 

tolkningen av fenomenet skiljer sig mellan skolor, kollegium samt mellan individer i ett och 

samma lärarkollegium. Anledningen till problematiken kan dels ligga i att begreppens 

ekonomiska konnotationer skapar motvilja hos lärarna och dels att lärarnas egna 

entreprenöriella förhållningssätt inte ligger i samma linje med de förordade tolkningarna 

(Axelsson 2017, Karlsson 2017). En annan viktig aspekt, som enligt resultaten influerar 

lärarnas syn och förhållning till begreppet entreprenörskap, är avsaknad av en gemensam 

definition, vilken har lett till skapandet av diskrepansen i tolkning och därmed i tillämpning 

av fenomenet. Det innebär att bristen på samstämmighet har skapat osäkerhet hos lärarna 

och medfört individuella skillnader i tolkning och implementering (Karlsson, 2017). Vidare 

kan sägas att ett entreprenöriellt förhållningssätt kräver en öppenhet, en vilja att lära, 

utveckla och engagera sig för både lärare och elever. Det önskvärda är alltså att utveckla ett 

”entreprenöriellt mindset” (Dweck, 2017), som skulle möjliggöra fortsatt progression på 

både den individuella som på den kollektiva nivån. Studien visar att elever lägger stor vikt 

vid lärarens positiva förhållningssätt som i sin tur visas ha betydande påverkan på elevernas 

inlärning, motivation och engagemang. Dessutom anser elever att det är oerhört viktig för 
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kunskapsinhämtning att bli uppskattad och bekräftad, vilket också stärker rollen och värdet 

av det entreprenöriella förhållningssättet i skolmiljön (Leffler & Falk-Lundqvist, 2014).  
 

Gällande entreprenöriellt ledarskap påvisar forskning att lärarna upplever ett behov av 

kompetensutveckling i samband med entreprenöriell pedagogik eftersom det råder bristande 

kunskaper och osäkerhet i frågan. Från lärarens synvinkel fordras en förändring av 

undervisningen aktuell didaktik och förmåga att planera, genomföra och utvärdera sitt 

arbete utifrån nya parametrar i syfte att kunna leverera det nya förhållningssättet och 

ledarskapet. Precis som elever behöver lärare också känna sig betrodda, uppskattade och 

värdefulla av sina arbetsgivare och sina kollegor, vilket gör att förutom fortbildningen 

behövs tid för diskussion och umgänge då dessa faktorer visat sig påverka lärarnas 

benägenhet till förändring i undervisningen (Sagar, 2013). Vidare visar resultaten att 

utbildningen inom Ung Företagsamhet (UF) används mest i syfte att styra elevernas 

utveckling mot entreprenöriella förmågor, vilket också medför att elever som inte deltar i 

UF går miste om kunskapsförmedlingen. Processen inom UF möjliggör eget ansvar, 

initiativtagande och kontroll över sitt arbete, vilket eleverna har visat stor uppskattning för 

eftersom det lett till att de genom att styra företag har lärt sig att styra sig själva och andra 

mot målen. Studierna visar att lärarens inställning har avsevärd betydelse för 

implementering och genomförande av entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. 

Dessutom inverkar lärarens inställning på elevernas uppfattning av klassrumsklimatet som 

sedan lämnar spår på elevens mående, motivation och prestation (Norberg Lindster, 2016). 

Både lärare och elever behöver kunna utgå ifrån egna intresseområden, frågeställningar och 

idéer för att kunna engagera sig i undervisningen och utvecklingen vilket också förespråkas 

av Bennet (2007) och bekräftas av studieresultaten (Axelsson, 2017; Leffler & Falk-

Lundqvist, 2014). Detta, samt att kunna tillämpa tillägnad kunskap, är utgångspunkter för 

planering, agerande och utvärdering av entreprenöriell klassrumsundervisning (Brophy & 

Alleman, 2015). 

 

Lackéus (2016) presenterar en form av entreprenöriellt lärande som kallas värdeskapande 

lärande vilket bygger på att genom agerande skapa värde antigen för en själv eller för någon 

annan eller för både och. Studierna visar att elever upplever meningsfullhet då de skapar 

något värdefullt för någon annan samt upplever tillämpling av tillägnad kunskap som 

uppmuntrande och de positiva emotioner som förknippas med dessa handlingar som 

motiverande, visar studierna.  Blombladen i nedanstående figur visar fem olika typer av 

värde som kan uppstå, enskilt eller i kombination, i entreprenöriella processer medan 

blommans mitt visar det upplevda värdet för en själv samt värdet för andra. De två inre 

perspektiven interagerar och är svåra att särskilja från varandra då handlingar som görs för 

någon annan gagnar både den som handlingen gjordes för som en själv (Lackéus & Sävetun, 

2016). 
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Figur 4: Figuren visar fem sorters värde som uppstår i entreprenöriella processer. Den visar också 
en lite mer individuellt präglad, konkretiserad syn på de olika kategorierna, och vad de kan komma 

att innebära för individen och omgivningen. (Lackéus och Sävetun, 2016, s. 9). 
 

Värdeskapande lärandet uppstår alltså vid skapandet av värdefulla handlingar för 

utomstående därför kan sägas att entreprenörskap handlar om att skapa mervärde, värde för 

andra och för en själv. Resultaten visar att elevernas självförtroende och prestation ökar i 

samband med värdeskapande och entreprenöriellt lärande, vilket sedan har resulterat i högre 

betyg och viljan att lära mer. Ytterligare en sak som påverkar är den emotionella responsen 

på läraraktiviteter som eleven upplever som också tydligt lyftes fram av eleverna i de 

inkluderande studierna (Lackéus & Sävetun, 2016; Insulander, Ehrlin & Sandberg, 2015).  

För lärarens del innebär utövandet av värdeskapande lärande i kontrast svagare kontroll över 

lärprocess och även om modellen är ny upplever lärarna nästan inga svårigheter med 

utformandet av undervisningsuppgifterna (Lackéus & Sävetun, 2016). 

 

Värdeskapande lärande precis som progressivt, entreprenöriellt lärande kan frambringa lite 

stök då arbetsformerna är friare jämfört med traditionell undervisning, samtidigt kan det 

vara lättare allt tillämpa i vissa ämnen. Elever reagerar individuellt på undervisningsformen 

och medan en del upplever progression upplever den andra delen frustration vilken har visat 

sig bero på tidspress, svagare struktur osv.  (Lackéus & Sävetun, 2016). 

 

Otterborgs (2011) och Diehls (2017) undersökning av elevernas uppfattning av 

entreprenöriellt lärande och entreprenöriella arbetsmetoder visar att möjlighet att själv styra 

arbetet och att arbeta självständigt gör att elever upplever kontroll över sitt eget lärande, 

vilket är motiverande och ger positiva utfall. Leffler (2006) påpekar att genom att eleven får 
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möjlighet att tillämpa den tillägnade kunskapen och erfarenheten får hen tillfälle att 

upptäcka graden av den egna utvecklingen. Eftersom hens lärande och potential har 

synliggjorts under tiden för problemlösning blir hela processen väldigt stimulerande och 

utvecklande för eleven (Lones & Iredale, 2010). 

 

Otterborgs studie visar att uppgifter som är på något sätt kopplade till verkligheten triggar 

utveckling av entreprenöriella förmågor såsom kreativitet, initiativtagande, innovation, 

eftersom elever strävar efter att leverera ett bra resultat är de också mer benägna att ta risker. 

Vidare uppfattas lärarens inställning, engagemang och feedback som huvudfaktorer som 

bidrar till allt från en positiv tolkningen av skoluppgifterna till ett ökat elevansvar eftersom 

eleverna uppfattar de som verkliga och meningsfulla (Otterborg, 2011). 

 

Lärarna upplever också positiva och utvecklingsfrämjande effekter av entreprenöriell 

undervisning då det leder till att elever upplever ökad motivation och får en annorlunda syn 

på den. Mer positiva effekter går att finna i lärarnas egen utveckling och utvecklingen av 

deras eget yrke då det omfattar individuellt och kollegialt lärande (Axelsson, 2017). Men 

något som upplevs svårt är bedömningsfrågan. I samband med entreprenöriellt lärande 

förordas formativ bedömning men verkligheten visar att klassiska och nationella prov 

skapar både motivation och oro. Betygen, den summativa bedömningen upplevs vara av 

betydande vikt då betygen är starka motivationsfaktorer i elevernas värld (Diehl, 2017).  

 

 

5.3 Slutsats 
 

Ambitionen i denna studie var att ta reda på om entreprenöriellt förhållningssätt och 

entreprenöriellt lärande kan vara ett sätt att stimulera kunskapsutveckling. Detta 

specificerades i syftet med avsikten att genom analys av svensk skolrelaterad forskning om 

entreprenöriellt ledarskap, entreprenöriellt förhållningssätt och entreprenöriellt lärande 

förstå effekten av begreppens införande i skolundervisningen. 

 

Resultaten visar att entreprenöriellt förhållningssätt är en pedagogik som enligt Skolverket 

bör gälla i skolvärlden och som utgår ifrån att lärandet ska bygga på elevens erfarenheter 

och kunskaper. Huruvida resultaten är framgångsrika beror på skolans egen ansträngning i 

att implementera entreprenörskap i undervisning, på läraren, skolledningen, elever och 

lärarkollegiet. Detta är en komplex fråga som kräver mer arbete och forskning samt att fler 

skolor går in med hjärta och själ i implementeringsarbetet.  

 

Problematiken som förknippas med tolkningen av begreppet har enligt resultatet lett till 

olika åsikter och olika sätt att hantera fenomenet som har medfört en osäkerhet och rådande 

brist på samsyn inom lärarkåren. Situationen i sig är inte hållbar om man har för avsikt att 

hänga med i samhällsförändringarna med hjälp av det entreprenöriella förhållningssättet och 

lärandet. Inte heller går det att skörda frukterna av det entreprenöriella lärandet utan en 

samsyn och tydlig definition av begreppet. 

 

En annan aspekt av begreppens införande i undervisningen är att lärarna förväntas utbilda 

elever i utvecklingen av entreprenöriella förmågor utan att själva ha fått möjlighet till 

utveckling av densamma. Ska dessa vara medfödda i lärarnas fall? Lärarnas arbetsbörda har 

blivit större utan att de erbjudits nödvändigt verktyg och kunskap.   Hur ser vi på 

läraren/människan? Vad händer med lärarna som saknar entreprenöriella förmågor, som inte 
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är entreprenörer? Låt oss inte ta miste på begreppet för även om entreprenörskap inom 

utbildningen är en pedagogik och inom företagsekonomi ett sätt att skapa ekonomisk 

vinning, ska det ändå skapa fördelar och vinning inom båda disciplinen. Oavsett om man är 

lärare eller företagare ska man vara en företagsam person som skapar nytt användarvärde 

(NE, 2018).  

 

Resultatet har visat en komplexitet som måste hanteras, det har också visat att effekten av 

hur det hanteras kommer att påverka lärarnas arbetsmiljö samt stöd för lärare som väljer att 

bedriva undervisning enligt entreprenöriell pedagogik. Detta i sin tur kommer också att 

påverka elevernas lärande, motivation och prestation i samma utsträckning. Vidare är viktigt 

att ta hänsyn till elevers åsikter när det gäller meningsfullhet. Studien visar tydligt att en 

meningsfull uppgift förknippas med glädje och motivation.  

 

Förevarande studie har tydliggjort den rådande synen på begreppens påverkan på både lärare 

och elever utifrån deras synvinklar. Samtidigt har det blivit klart att något måste göras i 

fråga om samsyn kring begreppens funktion och definition samt skapandet av gemensamma 

regler för implementeringsarbetet. Till följd därav bör framtida forskning inom ämnet 

eftersträva konsensus kring begrepp entreprenörskap, entreprenöriellt förhållningssätt, 

entreprenöriellt lärande samt entreprenöriellt ledarskap och vad de ska ha för innebörd i ett 

pedagogiskt utbildningssammanhang. Man bör i detta arbete också fastställa gemensamma 

implementeringsmetoder.  
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BILAGA 1; Sökschema 

Nr Datum Databas  Sökord Sökträffar  Antal 

utvalda 

studier 

Antal 

inkluderade 

artiklar/studier 

1 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

learning, 

swedish 

11 1 1 

2 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

learning AND 

swedish 

6 2 1 

3 26/03 

2018 

SwePub Value creation, 

education 

9 6 1 

4 26/03 

2018 

Eric Value creation 

AND education 

766 0 0 

5  26/03 

2018 

Eric Value creation 

AND education 

AND Sweden 

9 1 0 

6 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

mindset AND 

education AND 

Sweden 

2 2 1 

 

 

 

7 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

mindset, 

education, 

Sweden 

3 0 0 

8 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

talent AND 

education AND 

Sweden 

9 3 1 
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9 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

talent, 

education, 

Sweden 

0 0 0 

10 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

leadership AND 

education AND 

Sweden 

1 0 0 

11 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

leadership,educ

ation, Sweden 

5 1 0 

12 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

leadership AND 

education AND 

qualitative 

22 0 0 

13 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

leadership, 

education, 

qualitative 

0 0 0 

14 26/03 

2018 

DiVA Entrepreneurial 

learning, 

swedish 

8 4 1 

15 26/03 

2018 

DiVA Entrepreneurial 

leadership, 

education, 

qualitative 

0 0 0 

16 26/03 

2018 

DiVA Entrepreneurial 

ability, 

education, 

Sweden 

0 0 0 

17 26/03 

2018 

Eric Entrepreneurial 

ability AND 

education AND 

Sweden 

9 0 0 

18 26/03 

2018 

SwePub Entrepreneurial 

ability, 

education, 

Sweden 

8 3 1 
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19 26/03 

2018 

SwePub Entreprenöriellt 

lärande 

28 5 1 

20 26/03 

2018 

DiVA Entrepreneurshi

p 

115 23 1 
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Bilaga 2: Flödesschema litteratursökning (Denscombe, 2016, s.201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledande sökresultat 

Antal lästa titlar: 

n = 1011 

Antal lästa abstract: 

n = 51 

Antal lästa studier i hel text: 

n = 14 

Antal inkluderade studier i 

metasyntesen: 

n = 9 

Antal exkluderade studier 

utifrån lästa titlar  

n = 960 

Antal exkluderade studier 

utifrån lästa abstracts: 

n = 37 

Antal exkluderade studier 

efter hel text läsning:  

n = 5 
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Bilaga 3: Översikt inkluderade studier (dataextraktionsprotokoll) 

Studie Deltagare Land Datainsamligsmet

od 

Dataanalysmetod  Nyckelord/teman 

Lackéus 

M., & 

Sävetun 

C., 2016 

481 elever 

och 35 

lärare 

Sverige Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer = 

Kvalitativ studie.  

Även kvantitativa 

data förkommer. 

Grounded 

Theory 

Kreativitet, 

engagemang, 

risktagande, 

motivation, 

entreprenöriellt 

lärande 

Insuland

er et al., 

2015 

9 förskole-

lärare, barn 

från 3 

förskolor 

Sverige Observation 

(videoinspelad) 

Kvalitativ 

deskriptiv design 

Kreativitet, 

nyfikenhet. 

Entreprenöriellt 

lärande, 

Deltagande  

Otterborg 

A. 2011 

Gymnasieel

ever 16 

Sverige Intervjuer, 

kvalitativ studie 

Fenomenografi Entreprenöriellt 

lärande, 

gymnasieelever,  

Sagar H., 

2013 

5 lärare Sverige Intervjuer, 

kvalitativ studie 

Narrativ analys Samarbete, 

lärare, 

entreprenöriellt 

lärande, 

utveckling, 

undervisning 

Lindster 

Norberg 

E.-L., 

2016 

14 lärare, 

90 elever, 

Ifous projekt 

Sverige Intervjuer & 

observationer, 

kvalitativ studie 

Narrativ analys Entreprenöriella 

förmågor, 

entreprenörskap, 

entreprenöriell 

pedagogik 

Axelsson 

K., 2017 

Mer än 54 

elever & 18 

lärare 

Sverige Intervjuer & 

observationer. 

Kvalitativ studie 

Social 

konstruktionism. 

(hermeneutik)  

 

Entreprenörskap i 

skolan, kunskap, 

entreprenöriella 

förmågor, 

meningsfullhet 

Diehl M., 

2017  

8 lärare & 

39 elever 

Sverige 23 Intervjuer & 52 

observationer, 

kvalitativ studie 

Etnografisk 

design,  

Sequential mixed 

method  

Entreprenörskap, 

lärande, 

entreprenöriella 

förmågor, 

undervisning 

Karlsson 

H., 2017 

217 elever 

& ca 32 

lärare  

Sverige Kvalitativ: 

intervjuer & 

observationer. 

Kvantitativ studie - 

enkät 

Mixed method, 

Qualitative 

interpretative 

studies, Försvär sig 

ej en enskild 

förskningsparadigm 

Entreprenörskap, 

kunskapsutveckli

ng 

Leffler E. 

& Falk-

Lundqvist 

Å. 2014 

196 elever 

& 175 lärare 

Sverige Kvalitativ 

(intervjuer, 

observationer) och 

kvantitativ (enkät) 

studie. 

 

Forskningsparadi

gm anges ej 

Entreprenöriellt 

ledarskap & 

förhållningssätt, 

elevens 

uppfattning 
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Bilaga 4: Kvalitetsgranskning med CASP 
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