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Sammanfattning 
 
Det har på senare tid växt fram en rad olika entreprenörskapsutbildningar i det svenska 
utbildningsväsendet och det verkar som att satsningarna på den här typen av utbildningar 
kommer att fortsätta att öka. Detta relativt nya sociala fenomen i det svenska 
utbildningsväsendet innebär att många elever och lärare idagsläget har genomgått någon form 
av entreprenörskapsutbildning. Frågan som jag vill kasta ljus på i den här studien är: Hur 
utvecklas elevers företagsamma förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning? 
 
Till min hjälp har jag använt mig av en kvalitativ metod där jag har intervjuat elever och 
lärare som genomgått entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet.  Jag har fördjupat 
mig i tre av dessa elever och en av lärarna. Ett aktörssynsätt utifrån ett bottom-up perspektiv 
används för att besvara studiens forskningsfråga och syften. Vidare används en multipel 
fallstudie där jag analyserar varje fall var för sig och avslutar sedan med en jämförande analys 
mellan fallen från vilken slutsatserna dras. 
 
Det teoretiska ramverket fungerar som teoretiska utgångspunkter och innehåller begrepp och 
modeller från teorier om entreprenörskap och lärande. Dessa teoretiska utgångspunkter har 
utvecklats utifrån studiens angreppssätt som är abduktion eller den gyllene medelvägen. 
Centrala teoretiska begrepp som används i studien är lärandesituation, lärandeprocesser och 
lärandenivåer vilka sammanfattar studiens teoretiska referensram. 
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att baserat på det teoretiska ramverket bidra med 
djupare förståelse för hur elevers företagsamma förhållningssätt kan utvecklas genom 
entreprenörskapsutbildning. Slutsatserna för denna studie är att utvecklingen av ett 
företagsamt förhållningssätt bestäms av olika inre och yttre lärvillkor i lärandesituationen. 
Lärandeprocesserna för de olika aktörerna kategoriserades som kognitiva (kunskapsmässiga), 
psykodynamiska (emotionella) och sociala (samarbetsmässiga). Lärandenivåerna som 
berördes av eleverna kategoriserades som: know-me, know-what, know-when, know-how, 
know-who och know-why.  
 
Nyckelord: Entreprenörskapsutbildning, Företagsamt förhållningssätt, Inre företagsamhet, Yttre 
företagsamhet, Lärandesituation, Lärandeprocesser, Lärandenivåer. 
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Prolog: Reflexioner kring entreprenörskap och lärande… 

 
I skrivande stund har jag i egenskap av högskolestudent avklarat 165 högskolepoäng, eller 

numera 217,5 högskolepoäng i enlighet med Bolognaprocessen. Detta enligt uppgifter från 

Lokalt Adb-baserat DOKumentationssystem (LADOK). Jag studerar det 

samhällsvetenskapliga ämnet företagsekonomi, läran om företags hushållande med 

begränsade resurser. Jag kandiderar med föreliggande studie för avläggande av ekonomie 

magisterexamen med specialisering i entreprenörskap och därmed rätten att titulera mig som 

Civilekonom.  

 

Jag är i dagsläget 25 år gammal och kom till Sverige tillsammans med min familj vid ett års 

ålder. Jag har tagit del av det svenska utbildningssystemet sedan förskolan. När jag var 16 år 

gammal stod jag inför mitt första fria val av utbildning även kallat gymnasievalet. Valet blev 

ett samhällsvetenskapligt program med ekonomisk inriktning. Där jag fick erfara 

utbildningskonceptet Ung Företagsamhet som innefattas av att gymnasieelever startar upp, 

driver och avvecklar ett företag i skolundervisningen. Mitt intresse för företagande stärktes 

därefter vilket bidrog till mitt val av högskoleutbildning. Själv hade jag utvecklat en plan att 

bege mig iväg till Norge och tjäna ihop pengar till ett startkapital i syfte att starta ett eget 

företag med skäl att jag som nyexaminerad gymnasieekonom var företagsam och kunnig nog 

för att starta upp och driva ett företag. Valet att fördjupa dessa kunskaper genom studier på 

högskola påverkades till stor del av min mor vilket jag är oerhört tacksam för. 

 

Jag föddes i nordöstra Afrika, närmare bestämt Eritrea, ett geografiskt område som i folkmun 

har kommit att kallas för Afrikas horn. Det existerar ett formellt utbildningssystem i landet 

där utbildningsplatserna vid högre utbildning är väldigt begränsade. Fostran eller utbildning 

av individer i samhället sker därmed oftast genom ett informellt lärande som bygger på en 

muntlig kunskapstradition, där kunskap traderas från mun till mun i generationer. Den 

enskilda individens lärande sker alltså framförallt i en informell miljö där familj, grannar, 

släkt och vänner är involverade i lärandeprocessen som uppfostrare. Det är således 

civilsamhället som i stor utsträckning svarar för enskilda individers lärande, detta i 

avsaknaden av ett formellt utbildningssystem för majoriteten av landets medborgare. Den här 

typen av informell kunskapsöverföring eller livets skola kan liknas vid det som i modern tid 

har formulerats som livslångt lärande.  

 

I Eritrea överskuggas de formella institutionerna av de informella och levnadsförhållandena är 

i stor utsträckning sådana att företagsamheten är livsavgörande för den enskilde individen. De 

sociala förhållandena utgör med andra ord en push faktor som tvingar folk till företagsamhet, 

detta som en konsekvens av en mindre välfungerande välfärdsstat där det överhängande 

ansvaret åligger individen. 

 



Entreprenörskap som analytiskt begrepp blev jag introducerad till först på den svenska 

högskolan. Under min första termin år 2004 studerade jag en grundkurs i företagsekonomi där 

en av lärarna tydligt poängterade att 75 % av oss studenter statistiskt sett skulle välja att 

fördjupa oss inom redovisning. Till en början lutade mitt fördjupningsval mot detta 

ämnesområde, men blev de facto entreprenörskap. Detta val var inte fritt från tvivel om varför 

det skulle vara intressant att läsa entreprenörskap, jag hade ju redan gjort entreprenörskap 

tidigare, bland annat i gymnasieskolan. Jag valde emellertid att läsa, skriva, räkna och delvis 

göra entreprenörskap i skolundervisningen. Samtidigt som jag hösten 2005 stötte på det 

nationella konceptet Students In Free Enterprise (SIFE), en arena för ett mer 

handlingsorienterat lärande jämfört med den formella skolundervisningen. I min erfarenhet av 

konceptet SIFE kände jag igen mig i lärandeprocesserna från Ung Företagsamhet på 

gymnasieskolan, vilket gjorde mig trygg i mitt fortsatta lärande i entreprenörskapets tecken. 

Mina nuvarande kunskaper och erfarenheter av entreprenörskap är således vunna ur både 

informella (genom livets skola) och formella (genom utbildningssystemets) lärandeprocesser. 

 

Jag är förvisso god för 217,5 högskolepoäng, vilket är en spegling av mitt totala 

kunskapskapital från högre utbildning, men vad har jag lärt mig egentligen? Min erfarenhet 

från samtal med andra högskolestudenter är att detta är en fråga som återkommer under 

utbildningens gång men att den intensifieras i slutet av utbildningen då högskolepoängen skall 

kvalificeras för dess relaterade yrken. När jag berättar att jag studerar entreprenörskap blir 

ofta följdfrågan 'Jaha vad blir man då?' och ställer mig fortfarande undrande till frågor som: 

Blir man entreprenör efter att ha läst om entreprenörskap? Eller blir man manager efter att ha 

läst om management? Blir man revisor efter att ha läst om redovisning? 

   

Jag har vid upprepade tillfällen mötts av konstateranden om att människan föds till 

entreprenör och att det inte går att lära sig entreprenörskap i skolan. Den vanligt 

återkommande frågan om det överhuvudtaget går att utbilda individer till att bli entreprenörer 

i skolundervisningen lever kvar. Det är likväl en fråga som kan behandlas, nyanseras och 

studeras på olika sätt. Därav följande studie. 
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1.  INTRODUKTION 
 
Följande avsnitt kommer att inledas med att presentera entreprenörskap som ett företagsamt 
förhållningssätt för att därefter återkoppla detta till entreprenörskapsutbildning som kan 
betraktas utifrån flera perspektiv. Vidare behandlar introduktionen att studien kommer att utgå 
från ett bottom-up perspektiv där entreprenörskapsutbildningens nyckelaktörer kommer att 
studeras följt av studiens forskningsfråga och syfte. 
    
1.1  Företagsamt förhållningssätt  
 
Entreprenör – är det något människan föds till eller är det någon en människa kan bli? Det beror 
på. Enligt nationalencyklopedin beskrivs entreprenören som en ”företagsam person som startar 
nya företag och går in i nya projekt”. (NE, 2011) Denna beskrivning kan tolkas som att 
entreprenören i första hand är företagsam som person, i förhållningssätt till tillvaron, innan denne 
engagerar sig i formella entreprenöriella aktiviteter såsom startandet av nya företag och projekt. 
Utifrån ett lärandeperspektiv går det att identifiera två kompetenser av olika slag. Den ena 
innefattas av att agera företagsamt medan den andra handlar om kunskaper om företagande som 
individen behöver när denne engagerar sig i formella entreprenöriella aktiviteter. Det finns 
således en distinktion mellan att besitta ett företagsamt förhållningssätt och ha kunskaper om 
företagande (Backström-Widjeskog, 2008). Frågan är hur dessa olika kompetenser hänger ihop i 
entreprenörskapsutbildningar.  
 
Entreprenörskap som ord började användas redan under 1100-talet och användes som begrepp för 
första gången år 1437 i den franska ordboken Dictionnaire de la langue francaise och refererar 
till en individ som är aktiv och får någonting gjort. (Landström, 1999, s.22) Denna beskrivning är 
något som i en svensk kontext skulle kunna benämnas som företagsamhet i vardaglig bemärkelse 
(Hjorth, Johannisson & Steyaert, 2003; Johannisson, 2009). 
 
Entreprenörskap eller företagsamhet kan alltså betraktas som ett förhållningssätt. Många forskare 
(Erkkilä, 2000; Backström-Widjeskog, 2008; Leffler, 2009) brukar utgå från en uppdelning av 
företagsamhet i inre företagsamhet och yttre företagsamhet.  Den inre dimensionen inkluderar 
individens företagsamma tanke-, handlings- och förhållningssätt medan den yttre dimensionen 
kretsar kring företagande. Hädanefter kommer ett företagsamt förhållningssätt att användas 
synonymt med inre företagsamhet.  
 
Utgångspunkten är att den inre företagsamheten finns inneboende hos människan och den kan 
därmed utvecklas. Frågan är alltså inte om människan är företagsam eller inte, utan snarare om 
människan är mer eller mindre företagsam, samt att denna företagsamhet kan påverkas av 
människans sociala omgivning och omvänt. Det som gör entreprenören till en företagsam person 
kan således betraktas utifrån ett samspel mellan biologiska och sociala faktorer (Henry, Hill & 
Leitch, 2003, s.85). Entreprenörskapsutbildningars roll i utvecklingen av ett företagsamt 
förhållningssätt är den centrala frågan som den här studien vill kasta ljus på. 
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1.2  Entreprenörskapsutbildning eller företagsamhetsutbildning? 
 
Biologiska förklaringar om att entreprenörer är födda med en särskild uppsättning egenskaper 
som utgör en viss genetisk makeup är ifrågasatta och har stagnerat till följd av andra förklaringar 
i entreprenörskapsforskningen. Synen på entreprenörskap som någonting ärftligt eller biologiskt 
betingat är därmed något förlegad. Numera visar forskningen att det finns alternativa sociologiska 
förklaringar som redogör för olika faktorer som påverkar hur entreprenörer och entreprenörskap 
blir till (Gartner, 1985; 1988; 1990; Hjort & Johannisson, 2001, s. 475). 
 
Forskare som studerat entreprenörskap utifrån detta sociala perspektiv, har funnit att dessa 
förklaringar har att göra med olika faktorer som är relaterade till individens sociala bakgrund och 
innefattar analyser av bland annat dennes uppväxt, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet 
(Collins, Moore & Unwalla, 1964; Kets de Vries, 1977; Hisrich, 1988). Det här perspektivet 
återkommer i studier av entreprenörskapsutbildningar (Henry et al, 2003). 
 
Den pedagogiska idén om utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt hos individer i 
skolundervisningen återspeglas i framväxten av entreprenörskapsutbildningar i olika länder runt 
om i världen. Enligt Alberti initierades den första entreprenörskapsutbildningen av Shigeru Fijii 
år 1938 på Kobe University i Japan (1999, s. 66) En annan pionjär är USA som erbjöd sin första 
entreprenörskapskurs år 1947 på Harvard Business School. (Katz, 2003, s. 283-284) I Europa 
introducerades entreprenörskapsutbildningar mer än 20 år efter deras intåg i USA där 
Storbritannien anses vara föregångslandet under 1970-talet. Strax därefter lanserades de första 
entreprenörskapsutbildningarna i Sverige där Växjö Universitet anses vara en föregångare. 
Antalet entreprenörskapsutbildningar i Sverige ökade dramatiskt under 1990-talet och numera 
återfinns dessa utbildningar i någon form bland samtliga av landets universitet och högskolor. 
(Landström, 2005, s. 68)  
 
Entreprenörskapsutbildning som idé och koncept växte alltså fram i högskolan, vilket kan ses 
som en förklaring till att majoriteten av den empiriska forskningen kretsar kring högskolan 
(Gorman, Hanlon & King, 1997; Kennedy & Peterman, 2003). Kunskapen om 
entreprenörskapsutbildningar på lägre utbildningsnivåer är därför väldigt begränsad relativt 
högskolan. Detta talar för ett kunskapsgap som den här studien avser att fylla då studenters 
företagsamma förhållningssätt sannolikt formas av tidigare erfarenheter av 
entreprenörskapsutbildningar på grundskolan och gymnasieskolan vilket innebär att det 
förekommer en viss progression av ett företagsamt förhållningssätt på de olika 
utbildningsnivåerna. Det företagsamma förhållningssättet som utvecklas på högre 
utbildningsnivåer påverkas således av det lärande som förekommit på de föregående nivåerna.  
 
Föreliggande studie vill alltså belysa entreprenörskapsutbildningar på en tidig nivå i 
utbildningssystemet, nämligen gymnasieskolan. Det har på senare tid växt fram forskning, främst 
pedagogisk, som behandlar entreprenörskapsutbildningar i tidigare delar av utbildningssystemet, 
från gymnasieskolan och nedåt (Gunnarsdottír, 2001; Leffler, 2006; Svedberg, 2007; Backström-
Widjeskog, 2008) 
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Företeelsen som begreppet tenderar att skifta från entreprenörskapsutbildning till 
företagsamhetsutbildning beroende på vilken del av utbildningssystemet som studeras. Det senare 
begreppet återkommer i studier som avgränsar sig till förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Medan det tidigare oftast används i studier på högskolenivå. I den här studien kommer emellertid 
entreprenörskapsutbildning användas synonymt med företagsamhetsutbildning då den utgår från 
följande breda defintion: 
 
”any pedagogical programme or process of education for entrepreneurial attitudes and skills, 
which involves developing certain personal qualities. It is therefore not exclusively focused on 
the immediate creation of new businesses. Hence this definition covers a wide variety of 
situations, aims, methods and teaching approaches”. (Fayolle & Klandt, 2006, s.1) 
 
Den här definitionen visar att det finns en mångfald av entreprenörskapsutbildningar och att det 
handlar om en lärandeprocess som utvecklar entreprenöriella attityder och färdigheter, vilken 
innefattar vissa personliga egenskaper. Definitionen visar även att entreprenörskapsutbildningar 
inte nödvändigtvis behöver fokusera på skapandet av nya företag utan omfattar en rad olika 
situationer, mål, metoder och pedagogiska upplägg. 
 
1.3  Bredare perspektiv på entreprenörskapsutbildningar 
 
Eva Leffler (2009), en forskare från det pedagogiska området, framhåller att entreprenörskap som 
analytiskt begrepp och fenomen är fångat av en diskurs med ekonomiska förtecken då det var 
forskare från de ekonomiska vetenskaperna som var tidigast ute med att utveckla teorier om 
entreprenörskap. Detta skall enligt Leffler ha skapat utmaningar för skolan som arena för 
entreprenörskap när lärare sedan skall tolka, omtolka och använda teorierna i skolundervisningen.  
 
Leffler problematiserar och diskuterar entreprenörskapsutbildningar utifrån tre perspektiv: 1) 
entreprenöriellt, 2) företagsamt, 3) utbrett entreprenöriellt. 
  
Utifrån det entreprenöriella perspektivet betraktas utbildningen som entreprenöriell och ställs 
oftast i kontrast till en traditionell utbildning. Den entreprenöriella utbildningen beskrivs ofta 
som progressiv och innovativ medan den traditionella som reaktionär och konservativ. Det 
entreprenöriella perspektivet har ett uttalat mål om att förbereda elever för en framtid som 
affärsmän eller entreprenörer. Vidare betraktas den entreprenöriella utbildningen som den bästa 
lösningen för skolan och att den handlar om en viss attityd till lärande. Det här perspektivet kan 
likställas med begreppet yttre företagsamhet (Leffler, 2009, s. 109) 
 
Det företagsamma perspektivet kan likställas med begreppet inre företagsamhet och handlar 
således om att utveckla elevers inneboende förmågor såsom kreativitet, initiativ- och 
ansvarstagande. Generellt sett är detta perspektiv mer lämpat för yngre elever medan det 
entreprenöriella är mer lämpat för äldre. (ibid) 
 
Ett utbrett entreprenöriellt perspektiv innefattar en utvidgning av entreprenörskap som koncept 
från en strikt ekonomisk sfär till samtliga sektorer (offentlig, privat och ideell) i samhället. Där 
entreprenörskap inte enbart handlar om nya ekonomiska aktiviteter utan lika gärna kan handla om 
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nya sociala aktiviteter som en form av socialt entreprenörskap. (Leffler, 2009, s. 112) 
 
Gudrun Svedberg (2007) väljer att dela in entreprenörskapsutbildningar utifrån en snäv och en 
bred syn. Där den tidigare innefattar en utbildning med explicita mål om att utbilda elever till att 
skapa nya affärsverksamheter, medan den senare handlar om en pedagogisk form som brukar 
tillskrivas entreprenöriellt lärande, där utbildningen på bred bas syftar till att stimulera elevernas 
företagsamma förhållningssätt eller inre företagsamhet. 
 
Paula Kyrö (2006) påpekar att forskningsområdet fortfarande är ungt och att det därför också 
finns ett behov av ökad förståelse för entreprenörskapsutbildningar som teoretiskt koncept. Den 
vetenskapliga dialogen mellan entreprenörskap och utbildning som två separata discipliner har 
ökat på senare tid och diskussionen om dynamiken kring lärandet av entreprenörskap befinner sig 
i en väldigt tidig fas. Där fokus har förskjutits från en fixering kring biologiska förklaringar till 
entreprenörens existens, med grundantagandet om att människan föds till entreprenör, till fokus 
på att människan kan lära sig att bli entreprenör och lära sig det förhållningssätt som 
kännetecknar entreprenören. Den här studien utgår från det senare och har som ambition att 
stärka dialogen mellan disciplinerna. 
 
Den senare synen på entreprenörskap, utifrån ett lärandeperspektiv, har används i tidigare studier 
och anses vara en del av ett framväxande mönster inom entreprenörskap som forskningsfält 
(Cope, 2005; Gibb, 2002). I vilket det finns ett behov av ökad förståelse för hur entreprenörer 
lever och lär eller hur entreprenörskap kan upplevas och läras i skolundervisningen (Fayolle & 
Klandt, 2006, s. 3.), detta är ett kunskapsbehov som denna studie avser att täcka. 
 
Pontus Bergh (2009) har studerat hur entreprenörer lär sig genom formell utbildning (formellt 
lärandenätverk) och lyfter fram lärandesituationen som en viktig förutsättning i utbildningen 
vilken består av den deltagande individen, dennes relation till andra och hur den formella 
utbildningen är utformad. Utöver lärandesituationen studeras även de lärandeprocesser som alltid 
förekommer vid lärande, det vill säga kognitiva-, psykodynamiska- och sociala lärandeprocesser. 
Dessa processer kommer jag att redogöra för mer detaljerat i teoriavsnittet där analoga 
resonemang kommer att göras mellan individer i formella lärandenätverk och individer i 
entreprenörskapsutbildningar.  
 
Bengt Johannisson (1991) presenterar olika lärandenivåer som individen kan beröra vid ett 
företagsamt lärande. Dessa består av följande företagsamma kompetenser: Know-why (attityder, 
värderingar, motiv), Know-how (färdigheter), Know-who (social kompetens), Know-when 
(insikt), Know-what (kunskap). Enligt Landström (2005, s. 70) visar erfarenheten att individer 
som deltar i entreprenörskapsutbildningar endast berör de lägre lärandenivåerna vilker 
undergräver deras möjligheter att utveckla ett företagsamt förhållningssätt. Detta är något som 
den här studien avser att undersöka. 
 
1.4  Entreprenörskapsutbildningar – en kategorisering 
 
Det finns ingen generell entreprenörskapsutbildning som kan implementeras varsomhelst i 
utbildningssystemet. Denna utbildning ser olika ut på olika nivåer där den anpassas för 
grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Entreprenörskapsutbildningar skiljer sig även från 
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varandra gällande utbildningens form och innehåll vilket har gjort det svårt att jämföra olika 
utbildningar och dess effekter (Henry et al, 2003, s.89). Det går trots mångfalden av olika 
entreprenörskapsutbildningar att skönja vissa mönster som gör att de kan delas in i följande tre 
kategorier (Jamieson, 1984; Caird, 1990, s. 48-49): 
 
Utbildning om företagande 
Utbildning för företagande 
Utbildning genom företagande 

 
Utbildning om företagande har sin huvudfokus på utbildningens innehåll och innefattar en allmän 
kunskap om entreprenörskap som ämnesområde och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 
Den här utbildningen är oftast teoretiskt inriktad och introducerar en rad centrala begrepp och 
idéer kring entreprenörskap som riktar in sig mot olika målgrupper såsom elever, lärare och 
arbetslösa. 
 
Utbildning för företagande är i hög grad arbetslivsorienterad (Jamieson, 1984) och syftar till att 
utbilda individer till att starta egna småföretag direkt efter utbildningen. (Caird, 1990) Starta eget 
utbildningar är ett sådant exempel.  
 
Utbildning genom företagande är processorienterad där målgruppen utvecklar livskunskaper 
genom entreprenöriella aktiviteter – från upptäckandet eller skapandet av en affärsmöjlighet till 
exploateringen av den. Starta eget kurser, affärsplanskurser och andra utbildningsinsatser som 
tillgodoser kompetensbehovet i olika delar av etableringsprocessen faller inom ramen för denna 
kategori. Ung Företagsamhet i gymnasieskolan är ett exempel på en typisk utbildning genom 
företagande där gymnasieungdomar får starta, driva och avveckla ett företag i skolundervisningen 
som därigenom skapar förutsättningar för elever att utveckla ett företagsamt förhållningssätt som 
kan vara användbart i yrkeslivet, både som anställd och egen företagare. 
 
Föreliggande studie utgår från den senare defintionen, det vill säga utbildning genom 
företagande, och avser att ta reda på hur elevers företagsamma förhållningssätt kan utvecklas 
genom en sådan utbildning. 
 
1.5  Nyckelaktörer utifrån ett bottom‐up perspektiv 
 
Det finns ett intresse bland överstatliga institutioner såsom OECD som gärna vill se ett ökat 
entreprenörskap i skolundervisningen för en ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. I 
praktiken är dock skolundervisningen långt ifrån centraliserad utifrån överstatliga institutioner. 
Den är snarare decentraliserad utifrån läraren som i stor utsträckning ansvarar för självaste 
undervisningssituationen, vilket tidigare studier indikerar (Backström-Widjeskog, 2008; 
Berglund & Holmgren, 2007; Svedberg 2007). 
 
Ett socialt fenomen kan betraktas utifrån ett top-down och bottom-up perspektiv (Goldfarb & 
Henrekson, 2003). Policyområdet för entreprenörskapsutbildningar tenderar att utgå från ett top-
bottom perspektiv där riktlinjerna är välstrukturerade uppifrån - överstatliga institutioner - nedtill 
läraren. Ett bottom-up perspektiv där skolundervisningens centrala aktörer – elever och lärare – 
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studeras gör att forskningen kommer närmare den verklighet där entreprenörskap faktiskt görs i 
skolundervisningen. Den här studien utgår från ett bottom-up perspektiv. 
 
1.6  Mot forskningsfrågan och studiens syfte 
 
Tidigare studier som gjorts om entreprenörskap i skolundervisningen utgår oftast från lärarens 
perspektiv (Backström-Widjeskog, 2008). Ett sådant perspektiv tenderar att bortse från elevens 
roll i lärandesituationen. Detta är något Backström-Widjeskog ger särskild uppmärksamhet i 
hennes tankar om fortsatt forskning:  
 
”Företagsamhetsfostran ställer höga krav på elevernas förmåga att arbeta självständigt. Den 
utgår från elevcentrering, elevinflytande och elevmedverkan. Att därför undersöka hur elever 
uppfattar företagsamhetsfostran och vad som motiverar/stimulerar dem till företagsamhet kunde 
ytterligare ge ett värdefullt bidrag till frågan om hur temaområdet kan behandlas i 
undervisningen” (Backström-Widjeskog, 2008, s. 309).  
  
Min studie är inspirerad av denna tankegång och kommer därför att vara förankrad i både elevers 
och lärares föreställningar samt erfarenheter av entreprenörskap i skolundervisningen. Härmed 
formuleras studiens problem som: Hur utvecklas elevers företagsamma förhållningssätt genom 
entreprenörskapsutbildning? 
 
Huvudsyftet är att bidra med djupare förståelse för hur elevers företagsamma förhållningssätt kan 
utvecklas genom entreprenörskapsutbildning. Huvudsyftet är preciserat i följande tre delsyften: 
 
Delsyfte 1: Vilka förutsättningar i lärandesituationen medverkar respektive motverkar 
utvecklingen av elevernas företagsamma förhållningssätt? 
 
Delsyfte 2: Vilka lärandeprocesser är framträdande i utvecklingen av elevernas företagsamma 
förhållningssätt? 
 
Delsyfte 3: På vilket sätt berör elevernas företagsamma förhållningssätt olika lärandenivåer? 
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2.  TEORETISK REFERENSRAM 
 
I följande avsnitt kommer centrala teoretiska utgångspunkter och begrepp att presenteras. Först 
kommer en allmän redogörelse för ett företagsamt förhållningssätt att presenteras. Därefter 
kommer begreppen att fördjupas och brytas ner till mindre beståndsdelar. Vidare kommer 
centrala begrepp som kommer från teorier om lärande att tas upp för att sedan sammanfattas i 
en analytisk referensram som innefattar lärandesituationen, lärandeprocesser och lärandenivåer. 
Ambitionen är att denna referensram skall användas som verktyg inför den empiriska studien, 
analysen och slutligen besvara forskningsfrågan och tillhörande syften. 
 
2.1  Företagsamt förhållningssätt 
 
Paula Kyrö (2006) har gjort en genomgång av begreppet entreprenörskapsutbildning och hur det 
har använts tidigare i olika sammanhang. Kyrö har kommit fram till att termen 
entreprenörskapsutbildning1 är vanligt förekommande i USA och Kanada medan begreppet 
företagsamhetsutbildning2 förekommer oftare i Storbritannien. (s. 97) Allan Gibb (1993) 
konstaterar att det finns en distinktion mellan entreprenöriella3 och företagsamma beteenden där 
det tidigare traditionellt sett är förknippat med affärsrelaterade aktiviteter medan det senare syftar 
på företagsamhet i en allmän bemärkelse. Gibb understryker att de företagsamhetsutbildningar 
som bedrivs (i Storbritannien) på grundskolan, gymnasieskolan och högre utbildning inte har som 
absolut mål att maximera antalet nyföretagare utan hävdar att det huvudsakliga målet är att 
utveckla företagsamma människor och en attityd av självtillit. (s. 13) 
 
Företagsamhet är enligt Gibb ett företagsamt förhållningssätt hos en individ som innefattar olika 
beteenden, förmågor och egenskaper. Ett företagsamt beteende innebär exempelvis att vara 
möjlighetssökande, initiativtagande, problemlösare, engagerad inför arbete och arbetsuppgifter 
samt att ha en förmåga att klara av eller tycka om situationer som kännetecknas av osäkerhet och 
mångtydighet. Företagsamma förmågor och egenskaper avser bland annat självkännedom, 
självförtroende, kreativitet, uthållighet, uppfinningsrikedom och att vara motiverad till att 
prestera. De centrala beteendena, förmågorna och egenskaperna som kännetecknar ett 
företagsamt förhållningsätt kan sammanfattas enligt modellen nedan: 
 
 

                                                
1

 entrepreneurship education 
2

 enterprise education 
3

 entrepreneurial 
4 Till exempel Schumpeter’s och Kirzner’s entreprenör. 

2
 enterprise education 

3
 entrepreneurial 
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Figur 1. Företagsamt förhållningssätt – beteenden, förmågor och egenskaper (Gibb, 1993, s. 14) 
 
 
Gibb konstaterar att det finns en central utgångspunkt för entreprenörskapsutbildningar, nämligen 
att alla elever är mer eller mindre företagsamma och att det går att utveckla elevers företagsamma 
förhållningssätt. Denna centrala utgångspunkt är baserad på följande: 
 
- Styrkan av företagsamma beteenden, förmågor och egenskaper likväl som mixen av dessa 

skiljer sig från individ till individ. Vissa individer är till exempel mer kreativa än andra, 
medan andra kan vara mer analytiska och mer självgående än andra. 

 
- Mixen av dessa kan till viss del vara medfödda hos individen. Vilket innebär att beteenden 

och förmågor som exempelvis att vara kreativ och företagsam till viss del är influerade av 
biologiska faktorer. 

 
- Styrkan och mixen av företagsamma beteenden, förmågor och egenskaper är i viss 

utsträckning en funktion av individens erfarenhet och exponering. Detta förutsätter att dessa 
likväl är inlärda. 

 
- Den kulturella kontexten kan påverka individen på olika sätt. Vissa individer kan bli 

stimulerade till att agera företagsamt genom hot, andra genom möjligheter och vissa genom 
båda. Det är även möjligt att vissa individer kan demonstrera ett företagsamt beteende, 
exempelvis att vara kreativ, i vissa sammanhang men inte i andra. 
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- Om ett företagsamt förhållningsätt kan utvecklas genom erfarenhet och exponering så kan det 

utvecklas genom utbildning och träning. 
 
- Individer kan vara företagsamma i livets alla aspekter. (Ibid, s. 15) 
  
Sammanfattningsvis, enligt Gibb syftar entreprenörskapsutbildningar till utveckla ett företagsamt 
förhållningssätt (beteenden, förmågor, egenskaper) hos individer. Gibb framhåller att individer på 
så sätt kan få ökade insikter och djupare kunskaper inom det studerade ämnesområdet. Vidare 
understryker Gibb att det som särskiljer entreprenörskapsutbildningar från andra utbildningar är 
att den tidigare vanligtvis låter elever bedriva ett självständigt projektarbete, oftast som ett 
småföretag, men kan även bedrivas som ett projekt utan vinstintresse. (Ibid) 
 
Presentationen av Gibb’s föreställningar om ett företagsamt förhållningssätt (bestående av olika 
beteenden, förmågor och egenskaper) skall ses som en inledande innebördsbestämning och 
vidareutvecklas härefter. 
 
2.2  Inre och yttre företagsamhet 
 
Företagsamhet kan delas in i en inre och yttre. En sådan uppdelning skall i första hand ses som 
två dimensioner av företagsamhet som existerar på en analytisk nivå. I praktiken är de olika 
dimensionerna sammanflätade och beroende av varandra. Den här studien vill kasta ljus på detta 
ömsesidiga förhållande genom att studera hur inre företagsamhet kan utvecklas genom yttre 
företagsamhet. 
 
Den yttre företagsamheten utgår från ett snävt perspektiv, en utbildning som ges i syfte att få 
kunskaper om företagande. Målet med utbildning till yttre företagsamhet är att utveckla de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att starta upp och driva företag. Dessa kunskaper skall 
leda till att företagande betraktas som ett attraktivt alternativ till en vanlig anställning. Vidare 
syftas yttre företagsamhet på olika faktorer som understödjer en målinriktad och självständig 
människa då han eller hon förbereder sig för att bli företagare. Exempel på faktorer som hänger 
ihop med yttre företagsamhet är bland annat yrkesskicklighet, arbetslivserfarenhet, 
affärsmannaskap och marknadskännedom. Den yttre dimensionen fokuserar på kunskap som ett 
kognitivt innehåll om företagande (Backström-Widjeskog, 2008, s. 35-36) 
 
Den inre dimensionen skall betraktas som något mer än enbart kognitiva, innehållsmässiga 
kunskaper om företagande. Denna dimension riktar in sig på attityder till företagsamhet och 
färdigheter som inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till nyföretagande. Det huvudsakliga 
målet är att fungera företagsamt och definieras som ett främjande av personliga förmågor såsom 
kreativitet, risktagningsförmåga och ansvarstagande. (Ibid) Det finns således en fruktbar skillnad 
mellan att ha kunskaper om företagande och att verka företagsamt. 
Entreprenörskapsutbildningens fokus på inre företagsamhet ligger därmed i huvudsak på 
processen och inte på resultatet. Denna utbildning är således en processrelaterad pedagogisk 
verksamhet. (Ibid, s. 301) 
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Den inre dimensionen inkluderar således individens företagsamma tanke-, handlings- och 
förhållningssätt till arbete. Inre företagsamhet beskrivs genom personliga förmågor som berör 
hans eller hennes beteende, attityder och sätt att handla. Dessa kan bestå av en kombination av 
initiativförmåga, nyfikenhet, flexibilitet, kreativitet, egen aktivitet, tålamod, ihärdighet och 
motivation att prestera. Dessa förmågor bidrar bland annat till förmågan att effektivare inhämta 
kunskap, att ta ansvar för det egna handlandet samt att lösa problem och att arbeta målmedvetet. 
Inre företagsamhet kan även relateras till en arbetsatmosfär eller en entreprenörsanda som 
utvecklar ett företagsamt förhållningssätt.  Den inre dimensionen utgår således från ett vidare 
perspektiv som beaktar utvecklingen av personliga förmågor och tankesätt och inte enbart 
kognitiva kunskaper om företagande. (Ibid) 
 
Inre företagsamhet kan ses som en förutsättning för framgångsrik yttre företagsamhet. Hur? 
Företagsamma förmågor såsom kreativitet, nytänkande och målmedvetenhet är användbara i 
processen att starta upp och driva en affärsverksamhet. Kärnan utgörs av att utveckla en affärsidé, 
att våga tro på den och förverkliga den. Dessa förmågor förekommer i definitionen av inre 
företagsamhet, även om syftet skulle vara riktat mot yttre företagsamhet. Inre och yttre 
företagsamhet är således sammanflätade i varandra och en distinktion kan därför göras endast i 
analytiskt avseende. (Backström-Widjeskog, 2008, s. 50) Ett konkret exempel på detta är 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet (UF) där gymnasieelever får starta upp, driva 
och avveckla ett företag under ett läsår. Utbildningskonceptet är således inriktat på yttre 
företagsamhet men genom utbildningen utvecklar eleverna även kompetenser såsom samarbets- 
och kommunikationsförmåga. UF kan på så sätt utveckla ett företagsamt förhållningssätt genom 
yttre företagsamhet. Detta är ett exempel på hur sammanflätade dessa dimensioner är och hur de 
förutsätter varandra. 

2.2.1  Typdrag av företagsamhet 
 
Backström-Widjeskog (2008) har gjort en vidareutveckling av begreppen inre- och yttre 
företagsamhet. Backström-Widjeskog menar att innebörden i entreprenörskapsutbildning vidare 
kan delas upp med fokus på olika typdrag och innehåll. Typdragen återspeglar den övergripande 
målsättningen för entreprenörskapsutbildning och var tyngdpunkten ligger. Forskaren benämner 
typdragen individuell-, social- och funktionell företagsamhet.  
 
Att stimulera till individuell företagsamhet innebär en fokus på individen och dennes livslånga 
personlighetsutveckling. Synen på hur lärande kan stimuleras utgår från konstruktivismen och 
den pedagogiska verksamheten bygger på individualisering, elevcentrering och livslångt lärande. 
Individen strävar efter att utveckla praktiska färdigheter och förmågor såsom initiativtagande och 
målmedvetenhet. Attityden bygger på en tro på den egna förmågan och en medvetenhet om sina 
egna styrkor och svagheter. Misslyckande upplevs inte som ett nederlag. (Backström-Widjeskog, 
2008, s. 140) 
 
Social företagsamhet utvecklas genom att individen stärker sin sociala förmåga och 
samarbetsvillighet. Detta stimuleras genom olika samarbetsmetoder som erbjuder en trygg miljö, 
tillit och gemenskap där individens originalitet och ansvar tillåts utvecklas. Utvecklingen av 
sociala och kommunikativa kunskaper värdesätts liksom en attityd baserad på ödmjukhet, empati 
och ett konstruktivt förhållningssätt till de andra gruppmedlemmarna. (Ibid) 
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Med fokus på det tredje typdraget är målsättningen att stimulera funktionell företagsamhet genom 
att erbjuda eleverna nyttobetonade och praktiska erfarenheter i en verklig lärandemiljö. Den 
pedagogiska verksamheten utgörs av strikt näringslivsorienterad verksamhet. De kunskaper, 
attityder och förmågor som betonas är alla mer eller mindre ekonomiskt relaterade och fokuserar 
på att utveckla elevernas affärsmannaskap. Funktionell företagsamhet innebär bland annat att 
eleverna förverkligar sina idéer och tillverka sina produkter. (Ibid) 
 
Dessa typdrag utvecklar på så sätt den ofta använda uppdelningen av företagsamhet - inre och 
yttre företagsamhet. Hur är typdragen relaterade till uppdelningen? Individuell- och social 
företagsamhet är i stor utsträckning relaterad till inre företagsamhet då samspelet mellan enskilda 
individer inom ett socialt sammanhang utgör ett väsentligt karaktärsdrag medan funktionell 
företagsamhet i huvudsak är relaterad till yttre företagsamhet.  
 
Anledningen till varför begreppen inre- och yttreföretagsamhet samt deras olika typdrag tas upp 
är för att ge en mer nyanserad bild av begreppet företagsamt förhållningssätt som är ett centralt 
begrepp i forskningsfrågan och för studien i sin helhet. 
 
2.3  Företagsamhet som aktivitet och pedagogik 
 
Berglund och Holmgren (2007) har studerat hur lärare i grund- och gymnasieskolan väljer att 
genomföra företagsamhet i skolundervisningen. Deras forskning visar på att olika lärare väljer att 
genomföra företagsamhet i undervisningen på olika sätt vilket visar på att läraren har ett stort 
inflytande över de lärandeprocesser som sker i undervisningen och att dessa skiljer sig från fall 
till fall. 
 
Berglund och Holmgren har mot bakgrund av mångfalden av sätt att bedriva företagsamhet i 
undervisningen identifierat två centrala dimensioner som är vanligt förekommande där 
företagsamhet antingen kan betraktas som en aktivitet eller pedagogik. 
 
Företagsamhet som aktivitet på gymnasieskolan avser i huvudsak om företagande i 
undervisningen där eleverna får lära sig att driva ett företag i praktiken. Den här typen av 
entreprenörskapsutbildningar är avgränsade i tid, specifika roller och aktiviteter. Enligt Berglund 
och Holmgren är Ung Företagsamhet ett utmärkande exempel på en sådan utbildning. Eleverna 
får under denna utbildning iklä sig olika roller i det företag som de startar, driver och avvecklar 
under ett läsår. Rollfördelningen liknar den som vanligtvis finns i större aktiebolag såsom VD, 
Ekonomichef och Marknadschef. De aktiviteter eller arbetsmoment som förekommer i UF – 
utbildningen är exempelvis inköp, försäljning och produktutveckling. (Berglund & Holmlund, 
2007, s. 51) Företagsamhet som aktivitet kan betraktas som en snäv syn på företagsamhet i 
undervisning med fokus på att utveckla elevers yttre företagsamhet eller funktionella 
företagsamhet. 
 
Företagsamhet som pedagogik fokuserar på de lärandeprocesser som skapar förutsättningar för ett 
företagsamt förhållningssätt hos lärare och elever i undervisningen. Pedagogiken är ständigt 
närvarande i all undervisning och är därmed ämnesövergripande och utgör den grundläggande 
idén om hur lärandet praktiseras i syfte att uppmuntra eleverna att utveckla ett kreativt, reflexivt 
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och initiativtagande sätt att förhålla sig till sin omvärld. Detta till skillnad från företagsamhet som 
aktivitet som är avgränsad i tid och rum. (Ibid) Företagsamhet som pedagogik kan ses som en 
bredare syn på företagsamhet i undervisningen som syftar till att stimulera elevernas inre 
företagsamhet eller individuella- och sociala företagsamhet. 
 
I Berglund och Holmgrens genomgång av olika skolor som arbetar med företagsamhet i 
undervisningen visar det sig att företagsamhet framförallt behandlas som en pedagogisk idé på de 
lägre utbildningsnivåerna, grundskolan, medan företagsamhet i synnerhet behandlas som aktivitet 
på gymnasieskolan. Berglund och Holmgren konstaterar att Ung Företagsamhet är synonymt med 
företagsamhet på gymnasieskolan och klassificerar utbildningen som en kombination av 
företagsamhet som aktivitet och pedagogik. (Ibid) Detta innebär att Ung Företagsamhet som 
entreprenörskapsutbildning verkar stimulera elevers inre- och yttre företagsamhet, de olika 
aktiviteterna som är relaterade till funktionell företagsamhet verkar därigenom kunna skapa 
förutsättningar för att stimulera elevers individuella och sociala företagsamhet – företagsamma 
förhållningssätt. 
 
Företagsamhet som aktivitet och pedagogik behöver inte betraktas som två ömsesidigt 
uteslutande delar, likaså inre- och yttre företagsamhet. Dessa indelningar kan betraktas som 
analytiska dimensioner där fenomenet entreprenörskapsutbildning tenderar att ligga mer eller 
mindre nära en viss dimension. I praktiken är dessa delar snarare integrerade och förutsätter 
varandra. Berglund och Holmgren (2007) uttrycker det på följande sätt: 
 
“Med tanke på att entreprenörskap i skolan handlar om att skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla sin kreativitet, reflexivitet och initiativkraft finns ingen utbildning som är helt befriad 
från entreprenörskap. Lika lite finns en utbildning som helt genomsyras av entreprenörskap. 
Snarare handlar det om gradskillnader där aktiviteterna kan bidra till nya insikter och därmed 
utveckla den pedagogiska idén vidare. Således har såväl aktivitet som pedagogik sina förtjänster 
och brister. Det handlar därför snarare om hur dessa två – aktivitet/pedagogik – kan 
korsbefrukta varandra i den utveckling som pågår i svenska skolor.” (s. 56) 

2.3.1  Företagsamt lärande 
 
Gibb (1993) argumenterar för en allmän modell för ett företagsamt lärande som kan utveckla ett 
företagsamt förhållningssätt hos individer i entreprenörskapstutbildningar. Modellen består av tre 
centrala delar: företagsam lärandemiljö i klassrummet, projektorienterat arbetssätt under 
osäkerhet, företagsam undervisning. (s. 21) 
 
En företagsam lärandemiljö kännetecknas av elevinflytande, eget ansvar för lärandet, friheten att 
låta sig lära av sina misstag, informell miljö, erfarenhetsbaserat- och problembaserat lärande. En 
företagsam lärandemiljö bör anpassas efter elevernas ålder, förmåga och de specifika läromålen. 
En sådan lärandemiljö kan således inte konstrueras när det saknas specifika läromål. (Ibid) 
 
Ett projektorienterat arbetssätt under osäkerhet innebär att eleven ansvarar för samtliga av 
projektets arbetsuppgifter, skapar en referensram för projektet, hanterar relationer till ett flertal 
aktörer däribland under omständigheter som präglas av osäkerhet. Det projektorienterade 
arbetssättet följer en cykel som stimulerar olika egenskaper hos eleven vid olika delar av cykeln: 
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Figur 2. Cykeln för ett projektorienterat arbetssätt och stimuleringen av egenskaper (Gibb, 1993, 
s. 23) 
 
Projektcykeln följer alltså fyra faser: 1) Självreflektion, där projektet startar, 2) Idéutveckling och 
utvärdering, 3) Planering och disposition, 4) Implementering och löpande feedback. 
Projektcykeln behöver inte nödvändigtvis starta vid den första fasen utan kan likväl starta i någon 
av de andra faserna beroende på var i cykeln eleverna finner att det är lättast att starta. (Ibid) 
Modellen ovan indikerar att varje fas stimulerar olika företagsamma egenskaper. Den fjärde fasen 
som fokuserar på de arbetsuppgifter där eleverna får agera och göra saker i praktiken kan bland 
annat stimulera de till att aktivt engagera sig, ta egna initiativ och använda sin sociala kompetens 
för att genomföra de olika arbetsuppgifterna. 
 
Gibb framhäver att projektcykeln inte nödvändigtvis behöver utgå från att projektet är strikt 
baserat på arbetsuppgifter som har att göra med att starta och driva ett företag även om det är ett 
vanligt inslag bland entreprenörskapsutbildningar. Gibb hävdar följaktligen att läromålen inte 
behöver ha något att göra med företagande utan kan lika gärna syfta till att öka förståelsen av en 
historisk händelse eller öka elevernas räknefärdighet. Det viktiga är att det upprätthålls en 
företagsam lärandemiljö i klassrummet som kompletterar det projektorienterade arbetssättet. 
(Ibid) 
 
Den tredje och sista delen i Gibb’s modell för företagsamt lärande utgörs av företagsam 
undervisning. Det är läraren som leder lärandeprocessen i undervisningen vilket påverkar i vilken 
utsträckning den utvecklar ett företagsamt förhållningssätt hos individer. Detta kräver att läraren 
anammar en företagsammare undervisning där eleven främst lär sig genom erfarenhet och genom 
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att göra till skillnad från en mer formell, traditionell katederundervisning. Gibb lyfter fram 
läraren som central aktör i undervisning på följande sätt: 
 
”Essentially the teacher’s role is that of a guide and partner in the learning process and focus 
substantially upon recognizing the different ways in which people learn, understanding this 
learning process and facilitating it.” (Ibid, s. 22) 
 
Vidare innebär lärarens roll i förhållande till projektcykeln en förflyttning från en traditionell roll 
som utmärks av att läraren i regel fungerar som en ämnesexpert som kontrollerar en 
lärandeprocess som är programmerad i hög grad och där fokus ligger på förmedlingen av 
kunskap och examination av förståelse. (Ibid, s. 23) Gibb väljer att dimensionerna lärarens roll 
och andra aspekter av företagsam undervisning på följande sätt (Ibid, 24): 
 
Tabell 1. Dimensioner av traditionell- och företagsam undervisning 
 
Traditionell undervisning Företagsam undervisning 
Lära av läraren Lära av varandra 
Passiv roll som lyssnare Lära genom att göra 
Lära från skrivna texter Lära genom personligt utbyte och dialog 
Lära utifrån ett ramverk av lärarens expertis Lära genom att upptäcka (via handledning) 
Lära genom återkoppling av en person – läraren Lära genom interaktionen mellan flera personer 
Lära genom en välorganiserad tidsstyrd miljö Lära genom en flexibel informell miljö 
Lära utan krav på att uppnå direkta mål Lära med krav på att uppnå direkta mål 
Lära genom att inte uppmuntra till att imitera från andra Lära genom att låna från andra 
Fruktan för att misslyckas Lära genom att misslyckas 
Lära genom anteckningar Lära genom problemlösning 
 

 
2.4  Lärandeprocesser 

2.4.1  Erfarenhetsbaserat lärande 
 
Det finns tidigare studier som visar på att entreprenörer eller företagare är handlingskraftiga 
individer som i första hand lär sig genom omedelbara och konkreta erfarenheter (Gartner, 1988; 
Johannisson et al., 1998; Politis, 2005). Kolb (1984) har utvecklat en teori om hur ett lärande 
baserat på erfarenhet går till och använder följande definition av lärande:  
 
”Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience.” (Kolb, 1984, s. 38) 
 
Kolb hävdar att lärande är erfarenhetsbaserat och följer ett repeterande kretslopp. Detta består av 
fyra delar: Konkret erfarenhet, Reflekterande observation, Abstrakt begreppsbildning, Aktivt 
experimenterande. Förloppet följer cykeln nedan: 
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Figur 3. Modell för erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984, s. 42) 
 
 
Lärandeprocessen enligt denna modell betraktas som en framväxande process som människan 
initierar genom dennes omedelbara konkreta erfarenhet som följs av observation och reflektion. 
Därefter skapar individen teoretiska abstraktioner som blir vägledande för nya handlingar eller 
konkreta erfarenheter i ett aktivt experimenterande. 
 
Följaktligen kan denna lärandeprocess delas in i två polära huvuddimensioner; att begripa och 
transformera erfarenhet. Den ena dimensionen (begripa) består av polerna konkret erfarenhet – 
abstrakt begreppsbildning och den andra, aktiv experimentering – reflekterande observation 
(transformera). 
 
Det finns ett beroendeförhållande mellan de två huvuddimensionerna. Att begripa en händelse 
genom att erfara eller reflektera över den är inte tillräckligt för att ett lärande skall ske. Det 
behöver göras någonting av dessa aktiviteter. Detsamma gäller för transformationen, vilken 
förutsätter att det finns en konkret erfarenhet eller reflektion att transformera till kunskap.       
Individen får således olika roller vid de olika delarna i kretsloppet, där denne går från att vara 
aktör till observatör och analytiker. 
 

2.4.1.1 Lärstilar 
 
Kolb (1976; 1984) framhåller att det finns fyra olika lärstilar som är mer eller mindre effektiva 
för individens lärande beträffande införskaffandet och organiseringen av ny information. De 
lärstilar som Kolb utvecklat utifrån teorin om erfarenhetsbaserat lärande är; konvergent, 
divergent, assimilativt och ackommodativt lärande.  
 

Reflekterande observation 

Konkret erfarenhet 

Abstrakt begreppsbildning 

Aktiv experimentering 
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En individ som har en divergent lärstil lär sig effektivast genom konkret erfarenhet och 
reflekterande observation. De individer som är divergenta tenderar att se konkreta situationer ur 
olika perspektiv. Det som tillskriver dessa individer som divergenta är att de brukar prestera 
bättre i situationer som kräver generering av nya idéer, exempelvis brainstorming. Vidare har 
individer med en divergent lärstil ett brett intresse för människor, olika kulturer och gillar att 
samla information. De divergenta är oftast fantasirika, emotionella, intresserade av kultur vilket 
gör att de tenderar att specialisera sig inom konst. I en formell utbildningskontext föredrar 
divergenta individer att arbeta i grupp, lyssna aktivt och få personlig återkoppling. (Kolb & Kolb, 
2005, s. 196) 
 
En individ som har en assimilativ lärstil lär sig effektivast genom reflekterande observation och 
abstrakt begreppsbildning. Individer med denna lärstil har en förmåga att förstå ett brett 
spektrum av information och sedan organisera den i en koncis och logisk form. De assimilativa är 
mer intresserade av idéer och abstrakta koncept än människor. I en formell utbildningskontext 
föredrar de att läsa, lyssna till föreläsningar, utforska analytiska modeller och reflektera. 
 
En individ som har en konvergent lärstil lär sig effektivast genom abstrakt begreppsbildning och 
aktiv experimentering. De konvergenta har en förmåga att finna en praktisk användning för idéer 
och teorier. De löser problem och fattar beslut som är baserat på att hitta lösningar på frågor eller 
problem. Vidare föredrar individer med denna lärstil att arbeta med tekniska uppgifter och 
problem framför arbetsuppgifter som kräver social interaktion. De konvergenta föredrar att 
experimentera med nya idéer, simuleringar, laboratorieuppgifter och praktiska applikationer i en 
formell utbildningskontext. 
 
En individ som har en ackommodativ lärstil lär sig effektivast genom aktiv experimentering och 
konkret erfarenhet. Individer med denna lärstil tenderar att främst lära sig genom konkreta 
erfarenheter. De ackommodativa har en förmåga att realisera planer och engagera sig i nya 
utmanande uppgifter. De tenderar att fatta beslut på sin intuition snarare än på logisk analys. I en 
formell utbildningskontext föredrar ackommodativa individer att arbeta tillsammans med andra 
för att lösa arbetsuppgifter, att sätta upp mål och testa olika sätt att avsluta ett projekt. 
 
Sammanfattningsvis är de fyra olika lärstilarna en del av det erfarenhetsbaserade lärandet och 
aktualiseras i samband med kretsloppets fyra delar: Divergent – konkret erfarenhet/reflekterande 
observation, Assimilativ – reflekterande observation/abstrakt begreppsbildning, Konvergent – 
abstrakt begreppsbildning/aktiv experimentering, Ackommodativ – aktiv experimentering/konkret 
erfarenhet. Lärstilarna och delarna av det erfarenhetsbaserade lärandet kan sammanfattas enligt 
figuren nedan: 
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                             Figur 4. (Kolb, 1984) Lärstilar och erfarenhetsbaserat lärande 
 
 
Thomas A. Ulrich (2001) har i en kvantitativ studie baserad på Kolb’s lärstilar undersökt om det 
finns en särskild lärstil som är adekvat för entreprenöriella individer genom att koppla följande 
psykologiska karaktärsdrag av entreprenörer till de olika lärstilarna; prestationsbehov, internt 
kontroll-lokus, risktagande och tolerans mot mångtydighet. Studien genomfördes med hjälp av ett 
urval om 416 ekonomstudenter på högskolenivå som genomgick olika tester i syfte att avgöra om 
det fanns ett samband mellan entreprenörers psykologiska karaktärsdrag och en särskild lärstil. 
Därefter formulerades olika hypoteser som testades statistiskt. En slutsats av den statistiska 
analysen visar på att entreprenörer har en särskild lärstil som är aktiv istället för passiv och 
reflekterande (s. 157). En av implikationerna som följer av denna slutsats är enligt Ulrich:  
 
”…the entrepreneurial student would best benefit from an active involvement in the learning 
process. The instructor serves as a facilitator in the learning process, interactively involving the 
potential entrepreneur as an integral part of learning process. Entrepreneurial ability is not 
taught, it is recognized, evaluated, and developed.” (Ibid, s. 158 ). 
 
Ulrich lyfter ensidigt fram de hypoteser som stämmer in på den övergripande hypotesen om att 
potentiella entreprenörer föredrar en aktiv lärstil framför en passiv och reflekterande. Flertalet 
hypoteser i det statistiska resultatet visar emellertid att psykologiska karaktärsdrag av 
entreprenörer såsom behov av självständighet och internt kontroll-lokus har ett statistiskt 
samband med en mer passiv lärstil. (Ibid, s. 157) Vidare är samtliga av Kolb’s fyra lärstilar 
involverade och framträdande bland urvalsgruppen, vilket är i linje med Kolb (1984) som 
framhåller att det inte finns en lärstil som är bättre än den andra utan beroende på individens 
preferenser så finns det en lärstil som är mer effektiv för dennes lärande. De individuella 
skillnaderna som Kolb’s lärstilar refererar till gör det svårt att argumentera för en specifik lärstil 
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Konvergent 
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som är generell för den typiske entreprenörens psykologiska profil, även om det är rimligt att anta 
att företagsamma individer har en mer aktiv lärstil, så behöver det i själva verket inte vara på det 
viset. 
 
Kolb (1984) har utformat ett lärstilstest - Learning Style Inventory (LSI) - i syfte att identifiera en 
individs framträdande lärstil som divergent, assimilativ, konvergent och ackommodativ. LSI 
grundar sig på gensvaret på 36 ord. Det har med utgångspunkt i Kolb’s LSI utvecklats flera andra 
lärstilstest såsom Honey och Mumford’s (1985) test som grundar sig på gensvaret på 80 frågor. 
De konstaterar att deras och Kolb’s lärstilstest är väldigt lika varandra och att de framförallt 
skiljer sig från varandra i två avseenden, för det första så hävdar Honey & Mumford att deras 
beskrivningar av de olika lärstilarna skall vara mer detaljerade jämfört med Kolb’s, för det andra 
menar Honey och Mumford att deras synsätt på resultatet från testet betraktas som en 
utgångspunkt och inte en slutpunkt jämfört med Kolb (1984, s.9). Deras lärstilstest kommer att 
användas i den här studien av två skäl, det ena är ett praktiskt skäl eftersom detta test är enklare 
att genomföra i praktiken jämfört med Kolb’s, det andra är att det här testet har använts i tidigare 
empiriska studier som behandlar entreprenörskap och lärande (jmf. Bergh, 2009).   
 
Honey och Mumford (1985) har valt att benämna lärstilarna som Aktiv, Reflekterande, Logisk, 
Praktisk och kan betraktas som motsvarigheter till Kolb’s enligt följande:  
 
- Aktiv/Ackommodativ 
- Reflekterande/Divergent 
- Logisk/Assimilativ 
- Praktisk/Konvergent 

 

2.4.2  Lärande som kognition, psykodynamik och socialisation 
 
Knud Illeris (2001) redogör för ett lärande som innefattar tre lärandeprocesser som är 
integrerande med varandra; en kognitiv-, en psykodynamisk- och en social process. Illeris 
föreställning av lärande ger en heltäckande bild av lärande. Därför kommer jag i den här studien 
att använda mig av Illeris integrerade syn på lärande för att studera lärandeprocesserna som 
individerna i entreprenörskapsutbildningen deltar i. Illeris definierar lärande som: 
 
”alla processer som leder till en varaktig kapacitetsförändring, vare sig den är av motorisk 
(rörelsemässig), kognitiv (kunskapsmässig) eller psykodynamisk (känslo-, motivations- och 
attitydsmässig) karaktär” (Illeris, 2001, s. 16) 
 
Utifrån denna defintion kan man se lärande som processer som leder till kapacitetsförändring, i 
den här studien handlar det om lärandeprocesser som leder till utvecklingen av ett företagsamt 
förhållningssätt. Illeris (2001, s. 17) hävdar att allt lärande kan analyseras ur tre dimensioner som 
alltid är närvarande vid lärande. Enligt Illeris (Ibid) kan dimensionerna eller processerna 
beskrivas på följande vis: 
 
Kognitiv process – Illeris utgår från bland annat Piagets och Kolbs teorier för att beskriva de 
kognitiva processerna. Det är genom de kognitiva processerna som ett färdighets- eller 
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betydelsemässigt innehåll tillägnas individen. (Illeris, 2001, s. 17) Dessa processer svarar på vad 
och på vilket sätt individer tillgodogör sig kunskap och färdigheter. 
 
Psykodynamisk process – något som omfattar psykisk energi som förmedlas genom känslor, 
attityder och motivationer. Denna process kan både fungera som drivkrafter och själva påverkas 
genom lärandet. (Ibid) De frågor som kan ställas utifrån denna dimension är till exempel hur 
individen upplever lärandesituationen? Vilka känslor och motivation har individen som lär? 
 
Social eller kulturell process – den här dimensionen kan delas upp i en mellanmänsklig nivå där 
fokus ligger på interaktionen mellan människor och en samhällelig eller kulturell nivå där dessa 
två nivåerna påverkar varandra. Grovt sett kan man säga att de kognitiva och psykodynamiska 
processerna behandlar lärandet som sker inom inom människan medan den sociala processen 
handlar om lärandet som sker utanför människan, mellan människan och hennes omvärld. (Illeris, 
2001, s. 17-18) 
  

2.4.3  Assimilativa‐ och ackommodativa lärandeprocesser 
 
Enligt Piaget (1970) betraktas lärandet som en ständig anpassning, adaption, det vill säga en aktiv 
anpassningsprocess där individen hela tiden försöker sträva efter att anpassa sig till omgivningen 
och anpassa omgivningen till de egna behoven. Denna anpassningsprocess eller adaption sker i 
ett ständigt samspel mella två olika typer av lärandeprocesser som löper parallellt och som hela 
tiden balanseras mot varandra; assmilitativa- och ackommodativa lärandeprocesser. 
 
Assimilativa lärandeprocesser innebär att individen inordnar intryck från omgivningen i de 
rådande psykiska strukturerna eller kort sagt anpassar det nya till det gamla. Individen lägger 
alltså hela tiden till sinnesintrycken i redan existerande kognitiva scheman det är därför som 
assmiliativt även kallas för additivt lärande. (Illeris, 2001, s. 27) Det bildas således inte ny 
kunskap men den befintliga kunskapen förstärks och förankras ytterligare. 
 
Ackommodativa lärandeprocesser handlar om individens anpassning till omgivningen vilket 
innebär en förändring av de redan existerande kognitiva scheman som individen har och som 
därmed anpassas till de nya förhållandena i omgivningen. Denna process innebär att alltså ett 
överskridande av den redan utvecklade beredskapen och kallas därför även för ett överskridande 
lärande. Lärandet innebär därför ett överskridande genom att individen plötsligt får en ny 
förståelse men det kan även vara en långsiktig förändring som leder till ett nytt sätt att tänka. 
(Illeris, 2001, s. 28) 
 
Piaget menar att det är ett samspel mellan de bägge lärandeprocesserna. En viktig aspekt av 
lärandet är att alla individer utgår från sin befintliga kunskap när de ska konstruera ny. Individen 
har sin egen utgånspunkt för lärandet vilket förklarar varför olika individer som utsätts för samma 
påverkan kan lära sig olika saker. (Illeris, 2001, s. 29) Individens egna utgånspunkter är därmed 
av stor vikt vid studerandet av individers lärande. I den här studien innebär det till exempel att 
fråga eleverna vilka tidigare erfarenheter de har av entreprenörskap.  
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2.5  Lärandesituation 
 
I den här studien betraktas lärande som en process. För att studera och analysera processerna eller 
dimensionerna i lärandesituationen som förekommer i entreprenörskapssutbildningar används 
begreppen aktör, relation och design. Dessa begrepp är inspirerade från Bergh’s (2009) 
doktorsavhandling där han studerar chefers lärande i ett lärandenätverk. Begreppen har sin 
teoretiska grund i vuxenpedagogik och aktionslärande men jag anser att de likväl är användbara i 
entreprenörskapsutbildningar då syftet bland annat är att förbereda eleverna för det 
handlingsorienterade lärande som ofta sker i arbetslivet. Begreppen behandlar hur lärandet i 
entreprenörskapsutbildningen har gått till samt vilka förutsättningar och hinder som finns för att 
utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt. Lärandesituationen utgörs i denna studie av 
lärvillkor i entreprenörskapsutbildningen. Det går att göra en åtskillnad mellan inre och yttre 
lärvillkor. De inre, subjektiva faktorerna finns inom aktör och relation medan de yttre finns i 
designen. Nedan ges de olika begreppen i lärandesituationen en närmare förklaring: 
 
Aktör – begreppet tar fasta på de inre villkoren som främjar respektive motverkar lärande. De inre 
villkoren kan vara relaterade till individens bakgrund (tidigare erfarenheter och kunskaper), 
motivation, lärstil och målsättningar. Individens bakgrund och referensram kan förklara varför 
individer lär sig olika saker trots att de deltar i samma lärandesituation (Illeris, 2001, s. 29). 
Vidare kan de inre lärvillkoren påverkas genom olika incitament som kan påverka elevernas 
inställning till lärandet redan i början av processerna i en utbildning. För att beskriva och förstå 
de inre lärvillkoren i entreprenörskapsutbildningen kommer begreppet aktör att användas. 
Begreppet aktör kan jämföras med individuell företagsamhet (Backström-Widjeskog, 2008) där 
individen och dennes lärande utgör en central del av lärandet. 
 
 
Design – begreppet avser den delen av lärandesituationen som tillhör de yttre lärvillkoren. Med 
design avses de aktiviteter och innehåll som förekommer i entreprenörskapsutbildningen. De 
olika aktiviteterna och innehållet kan främja eller motverka ett lärande. Designen som yttre 
villkor kan man påverka genom att forma och strukturera entreprenörskapsutbildningen på olika 
sätt. När det gäller designen kan följande frågor ställas: Vilka aktiviteter förekom i 
entreprenörskapsutbildningen? Hur genomförs utbildningen och utifrån vilket förhållningssätt 
gjordes detta? Vidare fokuserar detta begrepp på elevernas upplevelser av de olika aktiviteterna i 
entreprenörskapsutbildningen och kommer sedan att analyseras. Begreppet design kan jämföras 
med funktionell företagsamhet (Backström-Widjeskog, 2008) där olika aktiviteter beträffande 
företagande utgör designen i lärandesituationen. 
 
Relation –  begreppet kommer här att användas som ett sätt för att beskriva och förstå vad som 
händer mellan människor i entreprenörskapsutbildning. Relation handlar liksom aktör om en 
mänsklig dimension. Det går utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt att betrakta deltagandet i 
utbildningen som en social förhandlingsprocess där alla deltagare är medaktörer i samma sociala 
praktik. Kommunikationen mellan medaktörerna som gör att de lär sig tillsammans och av 
varandra stämmer väl överens med ett socialkonstruktivistiskt synsätt på lärande (Reason, 1999; 
Raelin, 2001). De relationer som utvecklas inom gruppen i entreprenörskapsutbildningen antas ha 
betydelse för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt på individnivå. Exempel på 
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begrepp som beskrivs under denna dimension av entreprenörskapsutbildningen är gruppklimat, 
kommunikation och samarbete. Begreppet relation kan jämföras med social företagsamhet 
(Backström-Widjeskog, 2008) 
 
2.6  Lärandeprocesser som kognitiva, psykodynamiska och sociala 
 
Min kategorisering av lärandeprocesser på individnivå i denna studie är flerdimensionell och 
inspireras av Illeris (2001) tre övergripande perspektiv på lärande. Illeris hävdar som sagt att 
lärandeprocesserna alltid finns närvarande när människor lär. Lärandeprocesserna kommer att 
användas vid analysen av individens lärande och utveckling av ett företagsamt förhållningssätt. 
Nedan presenteras de olika lärandeprocesserna närmare: 
 
Kognitiv lärandeprocess – Utifrån det här perspektivet kan man lärandet ses som en inre psykisk 
tillägnelse av innehåll, information, kunskap och färdigheter. (Illeris, 2001, s. 17) Tillägnelsen 
sker när intryck från entreprenörskapsutbildningen bearbetas psykiskt genom assimilation och 
ackommodation. En viktig aspekt i det här sammanhanget är vilken förändring eller tillägning det 
är som sker hos individen. En kognitiv förändring kan följaktligen leda till ett förändrat agerande 
genom att individen får nya kunskaper eller en annan syn på sitt arbete. Kognitiva 
lärandeprocesser kan förutom tillägnelse av befintlig kunskap även innebära utveckling av ett 
radikalt nytänkande. 
 
Psykodynamisk lärandeprocess – Enligt Illeris (2001) har inlärnings- eller läropsykologin 
traditionellt distanserat sig mot det emotionella i lärandet men en person kommer aldrig att kunna 
lära sig något eller lösa ett problem om det inte intresserar honom eller henne. Ett 
handlingsintresse bottnar alltid i en affektiv motivation. Det har funnits en distinktion mellan att 
lära sig något samt att utveckla sig emotionellt sett. Ur ett psykodynamiskt perspektiv handlar 
lärandet om hur individer utvecklas personligt genom deltagandet i 
entreprenörskapsutbildningen. Ett exempel på en sådan lärandeprocess kan vara att individer 
stärker sitt självförtroende och sin självkänsla. Liksom de kognitiva läranderpocesserna kan även 
de psykodynamiska lärandeprocesserna påverka individens agerande genom ett bättre 
självförtroende eller genom högre motivation. 
 
Social lärandeprocess – Illeris (2001) kallar denna lärandeprocess för den sociala dimensionen 
av lärande. Individens psykosociala utveckling i form av fördjupade sociala relationer med andra 
och allmänt socialt stöd vid individens agerande och interagerande med andra utgör en viktig del 
av denna dimension. Utifrån ett socialt perspektiv på lärande ses lärandeprocesserna som något 
socialt konstituerat och bundna till en viss social kontext. Individer som arbetar i grupp i 
entreprenörskapsutbildningar kan ses som en praktikgemenskap (Svedberg, 2007), det vill säga 
att deltagarna ingår i en gemensam målinriktad aktivitet (Lave & Wenger, 1991). Individens 
lärande påverkas således av relationerna inom gruppen. I det sociala sammanhanget är 
handlingen en naturlig del av lärandet, utan aktiv handling och deltagande sker ingen interaktion 
mellan människor och inget lärande. De sociala lärandeprocesserna kan exempelvis innefatta en 
ökad förmåga att lösa problem i grupp, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.  
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2.7  Lärandenivåer 
 
Bengt Johannisson (1991) presenterar en analytisk modell för företagsamt lärande baserade på 
fem lärandenivåer som är indelade efter attityder/värderingar/motiv, färdigheter eller kunskaper. 
Vidare klassificerar Johannisson detta lärande i form av olika företagsamma kompetenser på 
individnivå: Know-why (attityder, värderingar, motiv), Know-how (färdigheter), Know-who 
(social kompetens), Know-when (insikt) och Know-what (kunskap). 
 
 
Hög Lärandenivå    Individen    
 

Know-why    Självförtroende,    
(attityder, värderingar, motiv)  prestationsmotiv,    
     ihärdighet,    

riskbenägenhet 
 

Know-how    Yrkesskicklighet    
(färdigheter)       

  
 Know-who    Nätverka    
 (social kompetens)       
 
 Know-when    Erfarenhet och    
 (insikt)     intuition 
 
 Know-what    Faktakunskap,    
Låg (kunskap)  
 
 
Figur 5. Egen tolkning av lärandenivåer vid företagsamt lärande (Johannisson, 1991, s. 71) 
 
 
Know-what kompetenser utgör den lägsta nivån av ett företagsamt lärande då denna typ av 
lärande främst är teoretisk och mindre handlingsorienterad. Enligt Johannisson behöver 
potentiella entreprenörer konkreta erfarenheter från en affärsmiljö. Know-what kompetenser 
anses likväl vara nödvändiga för dessa individer då de behöver förhålla sig till lagar och regler 
som på så sätt påverkar deras handlingar på ett indirekt sätt. (Ibid) 
 
Know-when är en lärandenivå som baserar sig på individens företagsamhet och erfarenhet av att 
använda denna i olika entreprenöriella aktiviteter. Denna erfarenhet gör att individen baserad på 
sin intuition kan känna av när olika insatser behöver göras samt och kan avgöra tajmingen för när 
en affärsmöjlighet bör exploateras. Detta innebär att individen förlitar sig på sin intuition i 
avsaknad av tillräcklig fakta eller fakta som inte ger definitiva svar i en given situation. 
Johannisson konstaterar att know-when kompetenser är kritiska för upptäckandet och skapandet 
av nya affärsmöjligheter. (Ibid) 
 
Know-who omfattar individens förmåga att odla sociala relationer till andra individer och 
använda sitt personliga nätverk i olika situationer när det behövs. Johannisson hävdar att ett 
personligt nätverk som är välskött är en nödvändighet för att en individ på ett framgångsrikt sätt 
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skall kunna imitera och förvärva kompetenser som denne själv saknar. Vidare framhåller 
Johannisson att det personliga nätverket fungerar som ett skyddsnät och en tillgång bestående av 
konkreta och intellektuella resurser. (Ibid) 
 
Know-how avser de kompetenser som individen kan använda sig av i praktiken. En individs 
know-how är baserad på konkret erfarenhet av arbetsuppgifter från det berörda arbetsområdet. 
Yrkesutbildningar kan fungera som en bra plattform där individen ges förutsättningar att utveckla 
denna kompetens, eller andra sammanhang där individen kan lära sig genom att imitera andras 
sätt att arbeta. En sådan kontext bör utgöra en lärandemiljö där individen kan utveckla sina 
yrkesfärdigheter och får erfarenhet av att göra affärer. (Ibid) 
 
Know-why innefattar individens förmåga att tänka och agera företagsamt, kort sagt individens 
företagsamma förhållningssätt. Denna lärandenivå påverkas av de attityder, värderingar och 
motiv som individen har. Johannisson hävdar att individen måste ha ett stort personligt 
engagemang, hög motivation och vara övertygad om hans eller hennes förmåga att skapa ett 
företag. Enligt Johannisson utgörs know-why kompetenserna av både arv och social miljö. Han 
menar att attityder och motiv såsom prestationsmotiv och riskbenägenhet tränas då hög 
presterande individer är i behov av löpande feedback. Vidare argumenterar Johannisson för 
kontextens betydelse för know-why kompetenserna, han menar att en kontext där entreprenöriella 
aktiviteter är vanligt förekommande kan förstärka och stödja dessa kompetenser. Mentorer och 
förebilder spelar en viktig roll för att individens förmåga att tänka och agera företagsamt. (Ibid, 
s.72) 
 
Johannisson poängterar att klassificeringen av ovanstående företagsamma kompetenser inte är 
ömsesidigt uteslutande, utan de påverkar varandra på olika sätt. Enligt Johannisson är det 
individens personlighet, existentiella situation och affärsidé som bestämmer vilka kompetenser 
som kommer till uttryck i ett företagsamt lärande. (Ibid, s. 73) Exempelvis kan en individ som 
bestämmer sig för att starta ett företag inom en viss bransch behöva kunskaper som är specifika 
för just den branschen genom att läsa olika branschtidningar och inhämta statistik om branschen 
vilket kräver know-what. Att starta ett företag är oftast en social- och kollektiv process som 
involverar flera aktörer och intressenter, det kan vara en grupp av individer som väljer att starta 
ett företag och i regel behöver företagaren eller företagarna interagera med olika intressenter 
såsom leverantörer och olika myndigheter vilket kräver know-who kompetenser. Med tiden får 
även företagaren eller företagarna erfarenhet som utvecklar både know-how och know-when, 
betraktas dessutom företagandet som en del av individen eller individernas självförverkligande 
och livsstil så utvecklas know-why kompetenserna. 
 
Johannisson framhåller att det är väldigt tid- och resurskrävande att skapa förutsättningar för en 
lärandemiljö som leder till ett ökat företagsamt lärande. Det är svårare att forma en lärandemiljö 
där individen får möjligheten att utveckla know-how kompetenser till skillnad från know-what 
kompetenser. Johannisson konstaterar att know-why och know-how kompetenserna är 
fundamentala för att individen skall kunna lära sig och praktisera entreprenörskap på ett 
framgångsrikt sätt. Vidare hävdar Johannisson att der är mer komplicerat att utforma en 
lärandemiljö för utvecklingen av know-why jämfört med know-how. (Ibid, s. 73) 
 
Hur kan de olika lärandenivåerna relateras till entreprenörskapsutbildningar och studien ifråga? 
Utifrån indelningen inre- och yttre företagsamhet kan de lärandenivåer som innefattar 
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attityder/värderingar/motiv och färdigheter i huvudsak hänföras till individens inre 
företagsamhet medan kunskaper framförallt kan hänföras till yttre företagsamhet. Detta med 
tanke på att know-why och know-how har att göra med individens sätt att tänka och agera på, 
kort sagt individens företagsamma förhållningssätt.  
 
I den pedagogiska kontexten som återfinns i entreprenörskapsutbildningar, karaktäriseras de 
högre lärandenivåerna i termer av know-why och know-how av typdraget individuell 
företagsamhet som tar sin utgångspunkt i den enskilde elevens attitydsmässiga och 
personlighetsutvecklande lärande. De lägre lärandenivåerna såsom know-who och know-what 
återspeglas i typdragen social- och funktionell företagsamhet där elevens sociala kompetens har 
en betydande roll för det tidigare och praktiska kunskaper om vad som behöver göras är centrala i 
det senare. 
 
Enligt Landström visar erfarenheten att entreprenörskapsutbildningar i regel tillgodoser de lägsta 
lärandenivåerna medan de sällan tillgodoser de högre lärande nivåerna där elever på så sätt går 
miste om möjlighet att utveckla ett företagsamt förhållningssätt. (Landström, 2005, s. 70) 
Entreprenörskapsutbildningar frambringar antagligen någon form av kunskaper om företagande 
hos eleverna men frågan är om de även utvecklar ett företagsamt förhållningssätt? Vilka 
lärandeprocesser ligger i så fall till grund för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt? 
Dessa frågor avser den här studien att besvara.  
 
2.8  Sammanfattande analytisk referensram 
 
Föreliggande studie avser att besvara forskningsfrågan: Hur utvecklas elevers företagsamma 
förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning? Teorier och begrepp beträffande 
entreprenörskapsutbildningar och lärande har presenterats som hjälp för att kunna genomföra 
studien på ett tillfredsställande sätt. Nedan presenteras en analytisk referensram som kommer att 
användas inför den empiriska studien och för att kategorisera det empiriska materialet i studien. 
 
Hur kan de olika kategorierna av (Illeris, 2001) lärandeprocesser jämföras och relateras till 
Johannissons (1991) olika lärandenivåer? Lärandeprocesser utifrån det kognitiva perspektivet kan 
jämföras med know-what kompetenser som framförallt fokuserar på fakta, teorier och kunskap 
om företagande samt know-when kompetenser som tar sin utgångspunkt i individens erfarenhet 
och företagsamhet vilket utvecklar den intuition som är viktig vid exploateringen av en 
affärsmöjlighet. Know-how kompetenser kan också kopplas till det kognitiva perspektivet då 
dessa baserar sig på individens erfarenhet som ökar dennes praktiska kunnande eftersom. Vidare 
kan en parallell göras mellan det sociala perspektivet och know-who kompetenser där individens 
förmåga att nätverka och samarbeta är en viktig del av ett företagsamt förhållningssätt. Slutligen 
motsvarar know-why kompetenser den lärandeprocess som sker utifrån det psykodynamiska 
perspektivet som båda tar fasta på de attityder, värderingar och motiv som leder till individens 
personliga utveckling. 
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Sammanfattningsvis kan den analytiska referensramen illustreras på följande sätt: 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Lärande i entreprenörskapsutbildningar 
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3.  Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
 
I det här avsnittet kommer jag att presentera studiens vetenskapliga utgångspunkter samt 
redogöra för studiens olika metodologiska val och överväganden. Jag kommer att börja 
presentera den mer teoretiska delen av metoden för att sedan gå in på det mer konkreta 
tillvägagångssättet.  
 
3.1  Ämnesval 
 
Varför har jag valt att studera entreprenörskapsutbildningar? En utgångspunkt för valet av ämne 
har att göra med min nyfikenhet på den process som kallas lärande, den är fundamental i 
människans liv. Från vaggan till graven lär sig människan olika saker på olika sätt i olika 
sammanhang. Lärande är alltså oundvikligt då denna process är en naturlig del av existensen och 
ett villkor för all mänsklig utveckling och människans fortlevnad. Om lärande är oundvikligt och 
villkorligt för all mänsklig utveckling, kan då vem som helst lära sig vad som helst? Om svaret är 
ja, följer frågan; hur? 
 
Det är inte helt ovanligt att framstående personer genom historiens gång har beundrats för sin 
spetskompetens oavsett om det gäller till exempel forskning, idrott eller musik. Personligheter 
såsom Albert Einstein, Zlatan Ibrahimovic eller Johann Sebastian Bach vittnar om tre olika 
individer som blivit välbekanta för olika uttryck av deras spetskompetens; Einstein för hans 
forskningsresultat, Zlatan för hans bollkonster och Bach för hans kompositioner. Den sistnämnde 
skall ha uttryckt sig i följande ordalag: ”Jag har måst vara flitig; den som är lika flitig skall 
komma lika långt”. Citatet anspelar på att olika uttryck för kompetens involverar en 
lärandeprocess som kan utveckla individens kompetens. Detta visar även att den som kanske är 
mer begåvad än andra också tränar mer än andra för att utveckla sin kompetens. Många kanske 
vill spela fotboll på samma sätt som Zlatan gör men få kanske är beredda att träna minst lika 
mycket som han gör. Det går alltså att lära sig det mesta bara man anstränger sig tillräcklig 
mycket, men gäller det även entreprenörskap? 
 
Frågeställningen ovan har att göra med mitt ämnesval med tanke på den allmänna debatten om 
det överhuvudtaget går att utbilda individer till att bli entreprenörer eller företagare i skolan. Om 
människor föds till entreprenörer genom vissa medfödda egenskaper undermineras själva idén 
med entreprenörskapsutbildningar och man kan i så fall fråga sig varför de finns och om 
satsningarna på entreprenörskap i skolan är berättigade. Det är en viktig grundinställning då jag 
föreställer mig att det som lärare eller elev kan verka kontraproduktivt att engagera sig i 
utbildning för entreprenörskap om man inte tror på att det är möjligt, eller med Henry Ford’s ord: 
”Om du tror att du kan eller tror att du inte kan, så har du rätt” (Dryden & Vos, 1994, s. 272). 
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Den egenskapsorienterade föreställningen om entreprenören och entreprenörskap kan således 
vara problematisk vid studerandet av entreprenörskapsutbildningar. Det finns emellertid en 
uppfattning om att det inte handlar om egenskaper utan har att göra med förmågor och 
kompetenser som utgör en del av ett företagsamt förhållningssätt som går att utveckla i 
skolundervisningen. Därför har jag i den här studien av entreprenörskapsutbildningar, redan 
inledningsvis, valt att återgå till en initial definition av entreprenörskap med hänvisning till en 
person som är aktiv och får någonting gjort, kort sagt företagsamhet. Vilket enligt min mening är 
entreprenörskapets råvara och en viktig fotnot i entreprenörskapsforskningen. Även om 
entreprenören har blivit tilldelad olika roller och blivit iklädd olika psykologiska egenskaper i 
forskningen4 så springer de från samma källa till entreprenörskap, det vill säga företagsamhet. Jag 
har därför valt att utgå från individens företagsamhet eller företagsamma förhållningssätt på den 
svenska gymnasieskolan med ambitionen att bidra med kunskap till både det företagsekonomiska 
och pedagogiska forskningsfältet som berör entreprenörskapsutbildningar.  

Vidare bottnar valet av ämne i ett personligt engagemang och intresse för entreprenörskap. Jag 
har själv tagit del av olika entreprenörskapsutbildningar på gymnasieskolan, högskolan och i 
andra sammanhang. Mitt första möte med en entreprenörskapsutbildning var först i mitt tredje år 
på gymnasiet genom mitt deltagande i Ung Företagsamhet. Jag har därefter aktivt sökt mig till 
olika arenor eller skapat egna arenor där jag har haft möjligheten att träna och utveckla min egen 
företagsamhet genom att förverkliga olika typer av projekt tillsammans med andra. Det är först på 
senare år som jag har valt att starta upp nya företag.  
 
Det har varit väldigt viktigt för mig att ha fått prova på och erfara vad entreprenörskap kan 
innebära i praktiken innan jag beslöt mig för att starta ett riktigt företag, då jag inte har haft några 
företagare i vare sig familjen eller den närmsta släkten. Det finns naturligtvis de som får med sig 
entreprenörskap eller företagande hemifrån, särskilt om de varit uppvuxna i en företagarfamilj, 
men det är långt ifrån alla. Det är sällan eget företagande lyfts fram som ett alternativ till en 
anställning i det svenska utbildningssystemet. Därför anser jag att det ur ett samhällsperspektiv 
vore mer demokratiskt att ge alla möjligheten att få med sig entreprenörskap eller företagande 
från skolan. Entreprenörskap i skolundervisningen är därmed också en viktig samhällsfråga. 
 
3.2  Förförståelse 
 
Valet av ämne är kopplat till min förförståelse, vilken kan beskrivas som; ”…ett nödvändigt 
villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt. Vi möter aldrig världen som ett blankt 
blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna.” (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). 
Förförståelsen påverkar vad forskaren riktar sin uppmärksamhet mot när denne skall tolka olika 
fenomen (Ibid). Det går att dela in den förförståelse eller de förföreställningar som en forskare 
har i en så kallad förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse, där den tidigare har att 
göra med allmänna föreställningar som grundar sig på exempelvis personliga erfarenheter, 
utbildning och samhällsnormer, medan den senare bildas med erfarenheter av till exempel 
läroböcker, föreläsningar och forskarrapporter. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) 
 

                                                
4 Till exempel Schumpeter’s och Kirzner’s entreprenör. 
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Min förstahandsförförståelse grundar sig således på min personliga bakgrund som jag delvis 
redogjort för i prologen och mina personliga erfarenheter av entreprenörskap i olika 
sammanhang. Det är framförallt mina längre erfarenheter av entreprenörskap som har haft en 
väsentlig inverkan på min förstahandsförförståelse i den här studien. Min tidigare erfarenhet av 
Ung Företagsamhet på gymnasiet där jag som elev var med och startade, drev och avvecklade ett 
företag under år 2003-2004 är en sådan erfarenhet. Ett annat exempel är mitt tidigare 
engagemang i konceptet SIFE som ger högskolestudenter möjligheter att genomföra olika sociala 
entreprenörskapsprojekt, där vi var flera studenter som bland annat genomförde workshops 
workshopserier i kreativitet och entreprenörskap mot gymnasieungdomar runt om i Sverige. 
Därefter startade jag år 2008 upp företaget Problemfinders tillsammans med en vän som levererat 
inspirationsföreläsningar och kreativitetsworkshops i Shanghai och olika städer i Sverige. Under 
våren 2010 beslutade jag och en person till för att starta upp Campusbokhandeln på Umeå 
universitet, en andrahandsbokhandel som underlättar för studenter att köpa och sälja begagnad 
kurslitteratur. Dessa samlade erfarenheter har jag gett mig en viss förståelse för vad 
entreprenörskap kan innebära i praktiken samt för de bakomliggande lärandeprocesserna. Vissa 
delar av den här förförståelsen kommer troligtvis att förbli språkligt oartikulerade, som en del av 
min tysta kunskap, som likväl kan styra mina tolkningar utan att jag är medveten om det (Gilje & 
Grimen, 2007, s. 184). 
 
Min andrahandsförförståelse är delvis relaterad till mina personliga erfarenheter av 
entreprenörskap som jag har redogjort för ovan då det har funnits tillfällen då praktik har varvats 
med teori som till exempel i min erfarenhet av entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet 
där det förekom teoretiska inslag av småföretagandekunskaper. Ett annat exempel är erfarenheten 
med Problemfinders där båda delägarna har genomgått Entreprenörskaps- och 
nyföretagarprogrammet som tidigare erbjöds av Uminova Innovation5.  
 
Mina mer teoretiska förföreställningar är formade av mina studier på Handelshögskolan vid 
Umeå universitet där jag har studerat entreprenörskap i olika kurser på olika nivåer. Den första 
kursen i ämnet entreprenörskap ingick som ett moment först i företagsekonomi B. Under denna 
kurs var vi några studenter som valde att fördjupa oss i entreprenörskapsutbildningar och vi 
presenterade under en studentföreläsning ett förslag om att införa en företagardag vid namn 
Entreprenöriaden där studentföretagare vid Umeå universitet skulle få möjligheten att ställa ut på 
en företagarmässsa i Universumhuset och där olika tänkbara intressenter skulle bjudas in såsom 
investerare. Förslaget om företagardagen Entreprenöriaden var ett sätt att travestera 
arbetsmarknadsdagen Uniaden och därigenom lyfta fram eget företagande som ett likvärdigt 
alternativ till en anställning på högskolan. 
 
Jag har även varit med och skrivit en mindre omfattande uppsats (b-uppsats) som handlade om 
entreprenörskapsutbildningar, i vilken vi genomförde en statistisk undersökning som utvärderade 
hur gymnasieungdomar, som hade genomgått hela utbildningen Ung Företagsamhet, upplevde att 
de hade utvecklats efteråt. Vidare har jag genom studier på kandidat- och magisternivå fått 
kunskap om olika teorier som behandlar entreprenörskap i olika sammanhang, däremot har jag 
                                                
5 Uminova Innovation är en företagsinkubator som fokuserar på att medverka i kommersialiseringen av affärsidéer från forskare, anställda och 
studenter vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Entreprenörskaps- och nyföretagarprogrammet är ett utbildningsprogram för 
entreprenörer eller företagare i vardande där deltagarna genomgår åtta workshops med teman som marknadsföring, praktisk ekonomi och 
affärsplanering.  
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inte stött på teoretiska modeller eller perspektiv som berör fenomenet 
entreprenörskapsutbildningar mer specifikt, vilket i för sig är förståeligt med tanke på att 
forskningen om lärande och utbildning har sin hemvist inom utbildningsvetenskap med omnejd. 
 
Bengt Johannisson är en svensk forskare som har engagerat sig i frågan om 
entreprenörskapsutbildning. Jag deltog i en öppen föreläsning av Bengt Johannisson som 
anordnades av Handelshögskolan vid Umeå universitet med temat ”Entreprenörskap som lärande 
och lärande som entreprenörskap” (B. Johannisson, muntligt fördrag, 19 september,  2008). 
Föreläsningen gav mig framförallt olika perspektiv på hur entreprenörskap kan uppfattas i olika 
sammanhang som på marknaden, i samhället och vardagen. Där det senaste perspektivet på 
entreprenörskap som ett företagsamt förhållningssätt blev till en viktig teoretisk utgångspunkt i 
den här studien. 
 
Initialt i uppsatsarbetet vände jag mig till några forskare på Sveriges enda Forskningscentrum för 
Företagsamt Lärande och Entreprenöriell pedagogik för råd gällande teorier om lärande samt 
tidigare studier av entreprenörskapsutbildningar. Jag fick en hel del tips som blev ingången till 
litteraturgenomgången. Vidare var jag närvarande när Pontus Bergh disputerade med 
avhandlingen ”Learning Among Entrepreneurs in Formal Networks: Outcomes, Processess and 
Beyond” och inspirerades av hur olika teoretiska perspektiv på lärande kunde användas för att 
studera individers lärandeprocesser. De teoretiska perspektiven har varit vägledande för 
utvecklingen av den teoretiska referensramen i den här studien. 
 
Sammanfattningsvis har min förförståelse främst påverkats av mina praktiska erfarenheter som 
jag hade inför studien, medan mina mer teoretiska förföreställningar istället har vuxit fram 
successivt under uppsatsens gång. Jag anser att min förförståelse har varit en styrka för denna 
studie då den har underlättat för mig att se och identifiera forskningsproblemet. Den har även haft 
en viktig roll i mötet med gymnasieungdomarna då jag har kunnat relatera till de som individer 
och deras kontext, särskilt under själva intervjusituationen. En eventuell nackdel kan ha varit att 
jag som forskare inte har haft tillräcklig distans vilket kan ha gjort studien för subjektiv. Sedan 
finns det en risk att jag har varit för pragmatisk och valt de teorier som kan bevisa mina 
ståndpunkter på bästa sätt. Jag anser dock att fördelarna är övervägande då närhet och 
subjektivitet snarare karaktäriserar kvalitativ forskning. 
 
3.3  Kunskapssyn 
 
Enligt Säljö baserar sig föreställningar om skola och undervisning på olika antaganden och idéer 
om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade, medvetna såväl som omedvetna. De 
olika antagandena och idéerna som påverkar det vetenskapliga studiet av lärande går att härleda 
till två dominerande traditioner: Behaviorism och kognitivism. (2000, s. 47-48) 
 
Behaviorismen innebär en syn på lärande där det är individens yttre beteende som räknas eller 
uppfattas som verkligt. En sådan syn definierar inlärning som en förändring av det yttre beteendet 
som går att observera. Vidare vilar behaviorismen på en empiristisk idétradition där lärandet ses 
som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör, därmed negligeras kognitiva aspekter som 
har att göra med människans tänkande reflektion och mentala förlopp. Behavioristen antar att 
dessa aspekter inte existerar eller också att de inte är något som vetenskapen kan uttala sig något 
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om med hjälp av objektiva metoder då företeelser såsom känslor och värderingar utgör subjektiva 
fenomen som inte är direkt observerbara. Detta vetenskapliga anspråk på observerbarhet och 
objektivitet kan jämföras med en positivistisk kunskapssyn. (Ibid, s. 50) 
 
En annan central aspekt av behaviorismen är idén om kunskapens natur, att den existerar 
oberoende av människan, utanför henne själv eller som Säljö (2000, s. 52) uttrycker det: 
 
”Kunskap finns utanför individen och den är färdigpackad i lämpliga, lätt avgränsbara, enheter. 
Den byggs sedan upp hos individen likt en tegelstensmur där kunskapsbit fogas till kunskapsbit, 
från den lilla enheten till den större. Individens ansvar är att införliva de separata 
kunskapsbitarna med sin beteenderepertoar och se till att de fastnar. Kunskapen uppfattas som 
kvantitativ och diskret till sin karaktär.”. 
 
I den här studiens sammanhang skulle ett behavioristiskt perspektiv på lärande kunna innebära att 
elever som genomgår en entreprenörskapsutbildning förvärvar ett företagsamt förhållningssätt 
som de inte haft tidigare och som sedan förstärks bit för bit under utbildningens gång. Eleven 
förvärvar även specifika egenskaper såsom kreativitet, mod och handlingskraft i den mängd som 
förutbestämts att eleven skall ha införlivat efter avslutad utbildning. Detta är enligt min mening 
en alltför teknologisk syn på utbildning då den ger en väldigt statisk och förenklad bild av ett i 
verkligheten komplext socialt fenomen. I annat fall hade det vid det här laget funnits en 
universell entreprenörskapsutbildning som byggts upp systematiskt utifrån tydligt formulerade 
mål som genererar ett specifikt entreprenöriellt beteende. Frånvaron av en sådan utbildning 
återspeglar den, tidigare beskrivna, rika mångfalden av entreprenörskapsutbildningar som de 
facto finns idag. 
 
Kognitivismen växte fram som en motreaktion till behaviorismen vilket gjorde att mentala 
aktiviteter fick en central roll i mänskliga lärande- och utvecklingsprocesser. Människans 
intellekt eller ratio utgör studieobjektet där intresset är inriktat mot att beskriva och förstå hennes 
mentala processer, vilka kan studeras i sig. Den begreppsapparat som utvecklades var inspirerad 
av datorteknologin där hjärnans betraktades som en processor som kunde inhämta, bearbeta och 
lagra information i minnet. (Ibid, s. 55)  
 
Det element i kognitivismen som fått störst spridning i västerländsk utbildning vad gäller synen 
på lärande är konstruktivismen; ”det vill säga betoningen av att individen in te passivt tar emot 
information utan själv genom sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse om omvärlden.”. (Ibid, 
s. 56) Detta är ett återkommande perspektiv hos den schweiziske forskaren Jean Piaget vars 
betydelse som teoretiker för hur undervisning skall bedrivas och för vår syn på lärande och 
utveckling är omfattande än idag vilket går att skönja i det språkbruk som förekom i de läroplaner 
som utvecklades i många länder mellan 60-90-talet: 
 
”Det språkbruk – den metaforisk – som lanserades handlade om hur barn skulle tillåtas vara 
’aktiva’, ’upptäcka saker på egen hand’, ’arbeta laborativt’ och ’styras av sin egen nyfikenhet’, 
man skulle ’förstå’ och inte bara ’lära utantill’. Vuxenintervention i barns aktiviteter och 
traditionell undervisning sågs som störande element som motverkar barnets ’spontana’ 
aktiviteter och ’självständiga’ utveckling. Verbala abstraktioner – som den traditionella 
undervisningen antogs företräda – sattes emot vad som beskrevs som ’konkret’ och ’självstyrd 
verksamhet’ där barnet på egen hand ’utforskade’ världen.”. (Ibid, s. 60) 
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Detta språkbruk kan jämföras med diskursen om en entreprenöriell pedagogik eller företagsamt 
lärande i skolundervisningen (se Gibb, 1993, Regeringen, 2009, Leffler, 2006,) där det på 
liknande sätt talas om hur elevaktivitet, elevcentrering och elevinflytande skapar förutsättningar 
för elever att utveckla sin företagsamma förhållningsätt. 
 
Utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande skulle man kunna studera lärandet som en förändring 
av individens sätt att tänka (kognitiva strukturer) vilket i sin tur kan leda till en 
beteendeförändring. Det finns olika sätt att ta reda på huruvida det har skett en förändring av 
individens tankemönster och vilka lärandeprocesser som pågår hos elever i 
entreprenörskapsutbildningar, ett sätt är att genomföra kunskapstester, ett annat sätt är intervjuer. 
Utmaningen ligger i att mäta eller undersöka något så abstrakt som människans kognitiva 
strukturer, en analys av individens lärandeprocesser i termer av assimilation och ackommodation 
är ett sätt att komma åt dessa och göra de mer begripliga. 
 
En förlängning av det ovanbeskrivna kognitiva perspektivet är ett socialt perspektiv6 där det 
tidigare betraktar individen som subjekt och dennes omgivning som objekt som individen 
interagerar med och därmed utvecklar eller lär sig, medan det senare betraktar både individen och 
omgivningen som subjekt som påverkar varandra i enlighet med den sociala kontexten som de 
båda utgör. Det sociala perspektivet har således många likheter med kunskapssynen om att 
verkligheten är socialt konstruerad (Berger & Luckmann, 1966) Vidare kan det sociala 
perspektivet sägas vara en mer kollektiv konstruktivism jämfört men den mer individualistiska 
konstruktivismen, detta i enlighet med Säljö (2000, s. 66): 
 
”I ett sociokulturellt perspektiv, med dess utgångspunkt i samspelet mellan kollektiva resurser för 
tänkande och handling å ena sidan och individers lärande å den andra, blir den grundläggande 
bilden av människans utveckling annorlunda. Vår utveckling antas inte på samma direkta sätt 
vara bestämd av vår egen aktivitet och förhållande till omvärlden. Det finns istället en betoning 
av att denna omvärld tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. 
Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån 
begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa medaktörer hjälper oss – 
oftast helt oavsiktligt – att förstå hur världen fungerar och skall förstås.”. 
 
För den här studien innebär ett socialt perspektiv sålunda att elevens egen aktivitet liksom 
relationen till andra människor i sin omvärld påverkar utvecklingen av dennes företagsamma 
förhållningssätt. Eleverna i entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet jobbar som tidigare 
nämnt i grupper vilket innebär att gruppens påverkan på individens företagsamhet inte går att 
bortse från i analysen. Detta har jag försökt att undvika genom att ta fasta på den sociala 
dimensionen i lärandesituationen, lärandeprocesserna och lärandenivåerna som återfinns i 
studiens teoretiska ramverk. 
 
Jag tror inte att det går att skapa god kunskap om elevers lärande genom 
entreprenörskapsutbildningar utifrån endast ett av de ovanstående perspektiven utan att gå miste 
om viktiga aspekter av lärandet. Jag kommer därför att använda mig av flera perspektiv för att 
                                                
6 Säljö (2000) kallar det för ett sociokulturellt perspektiv. 
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kunna belysa elevers lärande ur olika synvinklar, detta i syfte att få en mer holistisk bild. De 
antaganden och idéer om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade i 
entreprenörskapsutbildningar, utgår i den här studien från konstruktivism och 
socialkonstruktivism. Dessa utgör tillsammans ett så kallat socio-kognitivt perspektiv på lärande 
(Bergh, 2009, s. 26).         
 
3.4  Den gyllene medelvägen 
 
Det finns olika sätt för en forskare att närma sig den empiriska verkligheten på och de flesta 
sätten kan ställas i relation till följande två idealtyper; deduktion och induktion. Kort sagt utgör 
deduktion ett angreppsätt som innebär att forskaren utgår från teori och går vidare till empiri 
medan induktion innebär motsatsen. Däremellan finns det i realiteten ett tredje angreppsätt som 
alternerar mellan teori och empiri, nämligen abduktion. (Alvesson & Sköljdberg, 2008, s. 55-56) 
 
Angreppssättet torde vara förankrat i forskarens kunskapssyn och/eller de kunskapsteoretiska 
ställningstaganden (Johansson Lindfors, 1993, s.55) men forskningsprocessen går sällan till på 
det sättet vilket kan beskrivas så här: 
 
”I idealsituationen tar forskaren med utgångspunkt från sin kunskapssyn, ställning till frågan om 
induktion eller deduktion. Men i praktiken vet vi att så sällan är fallet. Den filosofiska 
ambivalensen medför att den hermeneutiskt orienterade och/eller teorigenererande forskaren har 
svårt att bortse från befintliga teorier och logiskt korrekta modeller baserade på befintliga 
teorier är svåra att utforma för många samhällsvetenskapliga problemställningar. Den gyllene 
medelvägen eller en slags växelverkan mellan teori och empiri blir därför det övergripande 
angreppssättet i många vetenskapliga arbeten.” (Ibid, s. 59). 
 
Det här vetenskapliga arbetet utgör inget undantag. Ovanstående citat om denna gyllene 
medelväg återspeglar i stor utsträckning forskningsprocessen i den här studien vilket jag 
behandlat initialt i avsnittet om min förförståelse. Mina empiriska iakttagelser har som sagt 
föregått de teoretiska förföreställningarna som har påverkat vad jag har sett och valt att utgå från i 
litteraturgenomgången. Därefter har ambitionen varit att utveckla en teoretisk referensram som 
kan fungera som ett praktiskt analysverktyg inför den empiriska studien.  Tidigare forskning av 
exempelvis Backström-Widjeskog (2008) och Bergh (2009) har genererat teoretiska begrepp7 
som jag anser har fångat verkligheten på ett tillfredsställande sätt och som jag därför har valt att 
närma mig den empiriska verkligheten med i den här studien. Jag har på så sätt velat undvika att 
”uppfinna hjulet på nytt” genom att titta på vad tidigare forskning har genererat för teoretiska 
begrepp och modeller för att sedan testas de i ett annat sammanhang, med ambitionen att bidra 
med ny kunskap om entreprenörskapsutbildning.  
 
Det ovanstående tillvägagångssättet vittnar till synes om ett deduktivt angreppssätt men de 
teoretiska begreppen och modellerna har samtidigt vidareutvecklats av mig för att bättre passa 
studiens sammanhang, detta i samband med de empiriska iakttagelserna. Som sagt, det handlar 

                                                
7 Individuell-, social- och funktionell företagsamhet (Backström-Widjeskog, 2008) och aktör, design, relation (Bergh, 2009) 
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alltså inte om ett renodlat deduktivt angreppsätt utan snarare om en gyllene medelväg mellan 
teori och empiri.  
 
3.5  Kvalitativ ansats 
 
Det finns i huvudsak två sätt att ta itu med samhällsvetenskapliga frågor; kvalitativa respektive 
kvantitativa metoder. En grundläggande skillnad mellan dessa är kort sagt att kvantitativa 
metoder omvandlar information till siffror och mängder medan det är forskarens uppfattning eller 
tolkning av information, vilken inte kan eller bör omvandlas till siffror, som står i förgrunden i 
kvalitativa metoder. En grundläggande likhet mellan dessa är att båda inriktar sig på att ge en 
bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner 
agerar och interagerar med varandra. De olika metoderna är jämbördiga och har sina respektive 
styrkor och svagheter, det viktiga vid valet av metod är att välja den som kommer att kunna ge 
meningsfulla svar på de frågeställningar som ställs. (Holme & Solvang, 1997, s. 75-76) 
 
De frågeställningar som ställs i den här studien lägger stor vikt på enskilda individers 
företagsamma förhållningssätt och hur olika förutsättningar samt lärandeprocesser kan leda till 
utvecklingen av ett sådant. Processorienterade frågeställningar av det här slaget kännetecknar 
kvalitativ forskning som tenderar att uppfatta sociala fenomen i termer av processer. Tonvikten 
på processer ligger i intresset av att beskriva hur skeenden och mönster utvecklas över tid. Detta 
är en förklaring till varför kvalitativa undersökningar ofta är inriktade på just förändring och 
utveckling. Etnografiska metoder såsom deltagande observation där forskaren engagerar sig i en 
social miljö under väldigt lång tid (ofta flera år) är vanligt förekommande vid processtudier, det 
går emellertid att med hjälp av ett processperspektiv få en förståelse av sociala fenomen genom 
exempelvis semi-strukturerade intervjuer då man ber deltagarna att reflektera över de processer 
som leder fram till eller blir följden av en händelse. (Bryman & Bell, s. 315) I det här fallet, 
utvecklingen av individers företagsamma förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning. 
 
En central del i den här studien är att fånga den enskilde individens lärande i 
entreprenörskapsutbildningar, vilket kräver en undersökningsmetod där närkontakten med de 
undersökta enheterna spelar en stor roll för förståelsen av den enskildes lärande. Ett sådant 
aktörsperspektiv eller aktörssynsätt innebär många iakttagelser av varje enskild 
undersökningsenhet, vilket är ett utmärkande drag för en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 
1997, s. 78-79). Deltagande observation och longitudinella studier av olika slag tar väldigt 
mycket tid anspråk, i vissa fall sträcker sig forskningen över ett helt decennium (Pettigrew, 1997, 
s. 345, se till exempel Gabrielsson & Paulsson, 2004), då denna studie utgör en magisteruppsats 
om 15 ECTS så innebär det vissa praktiska begränsningar. Därför har jag valt att använda mig av 
semi-strukturerade intervjuer i den här studien där jag försöker fånga hur lärares och elevers 
lärandeprocesser kan utvecklas under pågående entreprenörskapsutbildning. 
 
Om företagsamhet och lärande kan betraktas som en process; vad är då en process? Pettigrew 
(1997, s. 338) uttrycker det på följande sätt: process är ”en sekvens av individuella och kollektiva 
händelser, handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext.”. Den 
här studien riktar in sig på de lärandeprocesser som uppstår bland elever genom startandet, 
utvecklingen och avvecklingen av ett företag under ca ett år. Tiden för denna process avgränsar 
sig till de individuella och kollektiva händelserna, handlingarna och aktiviteterna som berörde 
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själva startandet av företaget eller etableringsprocessen som ägde rum under höstterminen 2010 
(2010-08-23 – 2010-12-21) på tre olika gymnasieskolor i Umeå. Kontexten i den här studien är 
avgränsad till lärandesituationen i vilken begreppen aktör, design och relation utgör centrala 
analyspunkter. Aktörerna är avgränsade till lärare och elever som genomgår 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. 
 
3.6  Val av teorier 
 
“…entrepreneurship is a process of learning, and a theory of entrepreneurship requires a theory 
of learning.”. (Minniti & Bygrave, 2001, s. 7) 
 
Citatet ovanför visar den utmaning jag stod inför när jag bestämde mig för att studera 
entreprenörskapsutbildningar, nämligen relationen mellan entreprenörskap och lärande. Mina 
teoretiska kunskaper om lärande, jämfört med entreprenörskap i sig, var som sagt väldigt 
begränsade inför den här studien och teorier om lärande var nödvändiga för att svara mot studiens 
syfte och problem. Jag började därför med att söka efter forskarantologier om 
entreprenörskapsutbildningar på Umeå universitetsbibliotek för att få en överblick över tidigare 
forskning och se hur andra forskare hade valt att studera fenomenet ifråga. Forskarantologier 
såsom ”International Entrepreneurship Education” (Fayolle & Klandt, 2006), ”Entrepreneurship 
Education” (Brockhaus, 2001) och ”Pedagogisk entreprenorskap” (Skogen & SjØvall, 2009) gav 
mig olika perspektiv på hur entreprenörskapsutbildningar kan studeras utifrån olika teoretiska 
referensramar. 
 
Redan i den initiala fasen av litteraturgenomgången insåg jag snabbt att det var ett ungt, 
heterogent forskningsfält med en bred, horisontell kunskapsutveckling. Jag upptäckte att det var 
få studier som byggde på varandra. En del av förklaringen bottnar i avsaknaden av en entydig 
definition av begreppet entreprenörskapsutbildning (Leffler, 2006, s. 82) det är därför jag har valt 
att utgå från Fayolle och Klandt’s breda definition av entrepreneurship education. Det här 
begreppet visade sig senare användas av främst företagsekonomiska forskare med fokus kring 
antingen entreprenörskapsutbildning på högskolenivå med stark koppling till nyföretagande eller 
utbildning i småföretagande för de som redan var företagare. Forskare från det 
utbildningsvetenskapliga området argumenterade för en bredare syn på entreprenörskap, i främst 
grund- och gymnasieskolan. Detta med hjälp av begrepp som enterprise education, företagsamt 
lärande, pedagogiskt entreprenörskap och så vidare, där företeelsen snarare betraktas som ett 
förhållningssätt än som ett instrument för ökat nyföretagande. 
 
Nästa steg i litteraturgenomgången var att gå igenom pedagogisk forskning om 
entreprenörskapsutbildningar i syfte att gå från entrepreneurship eduation till enterprise 
education. Jag började med att gå igenom de avhandlingar (se Leffler, 2006, Mahieu, 2006, 
Svedberg, 2007) som publicerats vid Forskningscentrum för Företagsamt Lärande och 
Entreprenöriell pedagogik. Jag fick även konkreta tips från forskarna på litteratur och teorier om 
lärande. Balansgången mellan å ena sidan företagsekonomers perspektiv, å andra sidan 
pedagogers perspektiv på entreprenörskapsutbildningar gjorde det till en utmaning att forma en 
mer holistisk teoretisk referensram.  
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Bergh’s (2009) avhandling var i det här avseendet till en stor hjälp vid struktureringen av den 
teoretiska referensramen i den här studien av tre anledningar. För det första utgår Bergh från 
teoretiska perspektiv som är väldigt breda vilket gör att de går att använda i många olika 
sammanhang såsom Kolb’s (1984) teori om erfarenhetsbaserat lärande, som dessutom är en 
vanligt förekommande teori i studier om entreprenörskap och lärande (se till exempel Politis, 
2005). För det andra utgör individen analysnivån vilket den här studien också gör, därmed har jag 
kunnat göra flera paralleller mellan uppsatsernas struktur. För det tredje har Bergh’s teoretiska 
referensram varit ett användbart analysverktyg inför och efter datainsamlingen, vilket jag 
återkommer till senare. 
 
Vidare har jag gått igenom källförteckningen i litteraturen och har hela tiden strävat efter att 
använda mig av originalkällor. Jag har med hjälp av källförteckningen även kunnat identifiera 
vanligt återkommande källor såsom den välciterade artikeln av Allan Gibb (1993). Därefter har 
jag, framförallt, använt mig av sökorden; enterprise education, enterpreneurial learning och 
entrepreneurship education i sökandet efter vetenskapliga artiklar i syfte att utöka den teoretiska 
referensramen med relevant teori. Detta genom databaserna Business Source Premier, Emerald 
FullText Article och Google Scholar. 
 
3.7  Aktörssynsätt 
 
Synen på att individen aktivt är med och skapar verkligheten tillsammans med andra och att 
denna verklighet till helhet förstås bäst utifrån delarnas egenskaper utgör ett aktörssynsätt 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 67). Aktörssynsättet antar således att verkligheten är en social 
konstruktion och intresserar sig för att förstå sociala helheter utifrån den betydelse och innebörd 
den enskilde aktören lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. (Ibid, s. 68) 
 
Enligt aktörssynsättet kan således entreprenörskapsutbildning ej sägas agera i sig själv, utan det 
är de betydande aktörerna som står för detta genom sina handlingar i ett socialt sammanhang. De 
aktörer som jag har identifierat som nyckelaktörer i entreprenörskapsutbildningar är elever och 
lärare. Det är ju elever som diskursen om entreprenörskapsutbildningar har som sin primära 
målgrupp, det är dessa aktörer som policies och läroplaner i slutändan riktar sig mot när man från 
ett top-bottom perspektiv vill se ökat nyföretagande (eller företagsammare individer) i samhället. 
Läraren antas leda och styra elevens lärandeprocess mot denna riktning. Ur ett bottom-up 
perspektiv består utbildningsväsendets mikronivå av enskilda individer och relationen mellan 
dem, i den här studien eleven och dennes relation till andra elever och lärare. 
 
Då den här studien utgår från ett aktörssynsätt tar den utgångspunkt i hur olika aktörer (elever 
och lärare) upplever, tolkar och handlar i entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. Den 
kunskap som utvecklas är på så sätt individberoende (Ibid). Varje enskild aktör har sin subjektiva 
bild av verkligheten. En verklighet som är socialt konstruerad kan därför sägas bestå av flera 
individers olika verklighetsbilder som kan delas av en större eller mindre grupp av individer. 
Dessa olika bilder, men variation i sociokulturella innebörder och betydelser, kan alltså överlappa 
varandra och därmed utgöra en gemensam del av verkligheten för en mera omfattande grupp av 
människor. Denna gemensamma del kan sägas vara den för gruppen intersubjektiva verkligheten. 
Synliggörandet av de faktorer som konstituerar denna intersubjektiva verklighet gör att forskaren 
kan utvinna ett mer generellt kunskapsbidrag även om det inte rör sig om generalitet i objektiv 
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bemärkelse (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 74). 
 
Fallstudien är ett lämpligt redskap för att få en djupare förståelse för den verklighetsbild som den 
enskilde individen har i entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. Detta förutsätter att 
varje aktör behandlas som ett enskilt fall. I den här studien kommer flera aktörer att studeras, 
därmed kan en jämförande analys vara fruktbar för att skönja en intersubjektiv verklighet som i 
sin tur kan resultera i ett mer generellt kunskapsbidrag om hur elever kan utveckla ett företagsamt 
förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning.  
       
3.8  Fallstudiedesign 
 
Då syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur elevers företagsamma 
förhållningssätt kan utvecklas genom entreprenörskapsutbildning kommer en fallstudie att 
användas, vilken skapar förutsättningar för ett detaljerat och ingående studium av komplexa och 
specifika natur som studieobjektet uppvisar (Stake, 1995). Det finns ingen generell 
entreprenörskapsutbildning eller företagsamhetsutbildning som kan genomföras oavsett 
sammanhang, varje utbildning är specifik då den ser olika ut beroende på bland annat vilken 
målsättning, målgrupp och utbildningsnivå som den riktar sig till. Vidare ser lärandet i 
företagsamhetsutbildningar olika ut då olika aktörer konstruerar lärandet på olika sätt beroende 
på socialt sammanhang. Fallstudien ger mig möjligheten att på ett djupgående sätt studera det 
komplexa lärande som förekommer i företagsamhetsutbildningar.  
  
Fallstudien lämpar sig för studier som avser att besvara forskningsfrågor som är inriktade på vad 
eller hur. Vidare är fallstudien lämplig för att studera samtida händelser som undersökaren har en 
väldigt begränsad kontroll över. (Yin, 2009, s.15) Studiens forskningsfråga är ”Hur utvecklar 
elever ett företagsamt förhållningssätt genom företagsamhetsutbildning?” och det lärande som 
förekommer i företagsamhetsutbildningar ligger bortom min kontroll vilket gör det lämpligt att 
använda fallstudien som design för denna studie. Fallstudien ligger även i linje med studiens 
angreppssätt – abduktion – vilket är en kombination som är vanligt förekommande (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 55).  

3.8.1  Analysnivå 
 
Enligt Bryman & Bell (2005) kan forskning rikta in sig på följande fyra analysnivåer: 
 
- Individer 
- Grupper 
- Organisationer 
- Samhällen 
 
Den här studien har individer som analysnivå där analysenheten är den enskilda individen och 
dennes lärande i företagsamhetsutbildningar. Individerna eller aktörerna i studien är elever och 
lärare i företagsamhetsutbildningen Ung Företagsamhet. Studien kommer att undersöka hur 
elevens företagsamma förhållningssätt utvecklas genom företagsamhetsutbildning vilket gör det 
adekvat att studera just individer och inte gruppen eller organisationen som eleverna bedriver i 
form av ett så kallat UF-företag. Den för studien valda kunskapssynen, aktörssynsättet och teorier 
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är dessutom individcentrerade vilket gör studien sammanhängande och därmed också underlättar 
analysen av insamlat data. 
 
Utmaningen med att utgå från individen som analysnivå är att dra gränsen för individens kontra 
gruppens roll för utvecklingen av ett företagsamt förhållningsätt. Det kan vara svårt att veta vem 
som påverkar vad och vad som påverkar vem i individens lärandeprocess då lärandet sker i en 
grupp av individer, där endast en betydande aktör kommer att väljas ut som ett fall att studera. 
Det som kan vara utmanande är att urskilja den utvalda aktörens och andras bidrag till 
lärandeprocessen såsom det är utmanande att skilja mellan dansaren från dansen8. Aktörssynsättet 
har varit ett sätt att hantera detta då synsättet ser utmaningen men väljer att avgränsa sig till 
aktörens perspektiv på det hela.       

3.8.2  Multipel fallstudie 
    
Yin (2009) framhäver att det finns två olika former av fallstudier: singel-fallstudiedesign och 
multiple-fallstudiedesign. I den tidigare studeras endast ett fall och i den senare studeras flera fall. 
Yin rekommenderar forskare att genomföra en multipel fallstudie framför en singel i mån av tid 
och resurser. Vidare argumenterar Yin för att chanserna för att genomföra en bra fallstudie är 
större, om man väljer att göra två istället för en. (Yin, 2009, s. 61) Ambitionen med föreliggande 
studie är att använda en multipel-fallstudiedesign där flera fall kommer att studeras, i det här 
avseendet flera elever och lärare då varje individ kommer att behandlas som ett fall. 
 
Jag har intervjuat elever och lärare som genomgår entreprenörskapsutbildningen Ung 
Företagsamhet (UF), så kallade UF-elever och UF-lärare. Lärare måste genomgå en kortare 
utbildning arrangerad av Ung Företagsamhet för att bli certifierade UF-lärare. Ung 
Företagsamhet är ett utbildningskoncept på gymnasienivå. Oftast sträcker sig utbildningen över 
ett läsår under elevernas sista år på gymnasiet. Eleverna är därmed kring 18 år gamla. Eleverna 
arbetar i regel i grupp och följer en företagscykel genom att starta, driva och avveckla ett företag. 
Till sitt stöd, har de förutom gruppmedlemmarna, en lärare och rådgivare från näringslivet. 
Vidare återfinns utbildningskonceptet på både studie- och yrkesförberedande program. Idag finns 
UF-utbildningen på över 500 skolor i Sverige fördelat på 24 regioner där Västerbotten utgör en 
av dem. (Ung Företagsamhet, 2011) 
 

                                                
8 Gartner (l988, s. 11) gör en liknande parallell: ”How can we know the dancer from the dance?”  
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Designen för den multipla fallstudien kan illustreras på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Figur 7. Multipel-fallstudiedesign 
 
 
Ambitionen är först att analysera de enskilda fallen därefter är tanken att göra en jämförande 
analys. 

3.8.3  Val av fall 
 
Ung Företagsamhet finns i stort sett på samtliga gymnasieskolor i Umeåregionen. Jag valde ut tre 
olika skolor inom detta geografiska område som jag inte har haft någon tidigare koppling till i 
egenskap av elev eller annat engagemang (se förförståelse). Detta för att upprätthålla en viss 
distans till aktörerna som skall studeras. Därefter valde jag att intervjua en UF-lärare som 
ansvarar för tre UF-företag där VD:n för respektive företag valdes ut för en intervju. Jag valde 
alltså att intervjua en UF-lärare och tre UF-elever från varje skola. Ambitionen är att få en större 
spridning genom att studera flera fall i olika skolmiljöer, detta för att öka möjligheterna till 
kraftfullare analyser (Yin, 2009, s.61) Denna strategi är även ett sätt att stärka överförbarheten i 
studien (ibid) så att resultaten kan relateras till liknande skolmiljöer där entreprenörskaps- eller 
företagsamhetsutbildningar liknande Ung Företagsamhet återfinns. 
 
Eleverna har olika ansvarsområden och roller i företaget såsom VD, marknadsföringschef och 
ekonomichef. Då denna studie syftar till att nå individens lärande har VD:n i företaget valts ut för 
närmare undersökning då han eller hon har en central roll i gruppen och ett helhetsperspektiv på 
företaget som innebär en god överblick över delarna (gruppmedlemmar, aktiviteter, processer) 
och hur de hänger ihop i en helhet. 

  

 
 

 

Lärare 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 
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3.9  Semi‐strukturerade intervjuer 
 
Ett sätt att ta reda på hur aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten är intervjuer 
(Gabrielsson & Paulsson, 1996, s. 318-319). Intervjuer är en vanlig metod i samband med 
kvalitativa ansatser. Det finns olika slags intervjuformer beroende på studiens syfte. Då 
angreppssättet i den här studien är abduktivt så är syftet delvis av explorativ karaktär vilket 
förutsätter en intervjuform av samma karaktär, det vill säga en form som karaktäriseras av 
flexibilitet och öppenhet. Jag har därför valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer 
som utgör en sådan form där forskaren oftast utgår från en intervjuguide med specifika teman 
som ska beröras. Intervjufrågorna tar förvisso sin utgångspunkt i dessa men behöver dock inte 
följa en viss på förhand bestämd ordning. På så sätt finns det utrymme för såväl frågor som svar 
som inte ingår i intervjuguiden, varför den betraktas som preliminär och inte slutgiltig. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 362 – 363).             
 
De teman som jag utgått från är baserade på den sammanfattande analytiska referensramen som 
återfinns i slutet av den teoretiska referensramen och aktiviteterna eller händelserna i 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. Två olika intervjuguider har utformats; en för 
elever och en för lärare (se bilagor). Intervjuguiden anpassad för elever tog sin utgångspunkt i 
dennes bakgrund och följdes därefter av huvudtemana; företagsamhet, lärandesituation och 
lärandeprocesser. Att börja med att fråga om elevens bakgrund såg jag som ett sätt att ställa 
inledande frågor och mjuka upp intervjusituationen som kan vara lite stel till en början då det 
handlar om ett möte med, för varandra, två främmande människor. Därefter ville jag samtala om 
det övergripande temat för studien, nämligen företagsamhet eftersom jag ser det som studiens 
ankare med tanke på att jag vill ta reda på hur företagsamheten kan utvecklas genom 
entreprenörskapsutbildning. Att börja med företagsamhet var ett sätt att ta reda på just deras bild 
av fenomenet, jag kunde därefter göra ständiga återkopplingar till denna verklighetsbild under 
samtalets gång. Följaktligen bestod huvudtemat lärandesituationen av deltemana; aktör, design 
och relation. Avslutningsvis bestod temana av; lärandeprocesser samt lärandenivåer såsom de 
finns återgivna i den teoretiska referensramen. 
 
Intervjuguiden för lärare utformades för att fånga deras perspektiv på hur elever kan utveckla ett 
företagsamt förhållningssätt genom entreprenörsutbildning och deras roll som aktör i 
sammanhanget. Även i den här guiden började jag med att ställa frågor kring lärarens bakgrund 
som följdes av det centrala huvudtemat; företagsamt förhållningssätt. Då lärare i regel har en 
pedagogisk examen och därmed också har teoretiska kunskaper om utbildning och lärande såg 
jag det som en möjlighet att använda mig mer av teoretiska begrepp i frågorna. Detta i jämförelse 
med de frågor som jag anpassade till eleverna med tanke på att de inte har samma typ av 
utbildningsbakgrund. Det här innebar samtidigt inte att samtalen mellan mig och lärarna fastnade 
i ett fackspråk utan det var fortfarande aktörens uppfattning och tolkning av begreppen som är 
viktiga för den här studien. I övrigt användes samma teman som i intervjuguiden för elever. 
 
När jag hade bestämt mig för vilka teman som intervjuerna skulle utgå från började jag med att 
brainstorma fram frågor kring respektive tema. Sedan gick jag igenom frågorna var för sig 
samtidigt som jag ställde frågan; är den här frågan verkligen relevant? De frågor som var mer 
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relevanta än andra i förhållande till studiens syfte och problem valde jag att behålla medan resten 
sållades bort. 
 
Ett lärstilstest genomfördes på eleverna i samband med de semi-strukturerade intervjuerna, vilket 
skall ses som ett komplement till intervjuerna i syfte att stärka analysen i hur elever kan utveckla 
ett företagsamt förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning. Lärstilstestet är baserad på 
Kolb’s (1984) olika lärstilar för att kunna bedöma den enskilde elevens lärstil och hur denna 
påverkar lärandesituationen samt lärandeprocesserna. Lärstilstestet består av ett frågeformulär 
som innehåller 80 olika påståenden som tog ca 10-15 minuter att ta ställning till. Frågeformuläret 
finns med som bilaga. 

3.9.1  Kritiska händelser eller situationer (Critical Incident Technique) 
 
Designen, det vill säga aktiviteterna och innehållet i entreprenörskapsutbildning, är en viktig del 
av en lärandesituation. Ungefär vid halva intervjuguiden (för både elever och lärare) under temat 
– lärandesituation – finns det frågor gällande aktiviteterna i Ung Företagsamhets 
utbildningscykel. I samband med dessa frågor redigerade jag en illustration av denna 
utbildningscykel (se figuren nedan) som jag avser att visa intervjupersonerna och ställa frågor 
utifrån. På så sätt får intervjupersonerna specifika händelser som de kan reflektera kring och 
associationskrokar som de kan hänga upp sina minnesbilder på. Det här tillvägagångssättet kan 
vara till en fördel med tanke på att jag inte har observerat eleverna och lärarna under deras 
deltagande i entreprenörskapsutbildningen. Intervjuerna krävde en del tillbakablickande (och 
framåtblickande) från respondenternas sida. Denna teknik för intervjuande kallas för Critical 
Incident Technique eller critical incident-metoden (Flanagan, 1954) där tillämpningen av denna 
innebär att jag kommer att intervjua respondenterna om de specifika aktiviteterna i syfte att få en 
förståelse av hur de olika aktiviteterna kan ha påverkat utvecklingen av elevers företagsamma 
förhållningssätt.  
 
Vilka händelser och situationer kommer jag att utgå från? Följande aktiviteter som elever och 
lärare vanligtvis genomgår under utbildningscykeln kommer att användas som utgångspunkter: 
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Figur 8. Ung Företagsamhets utbildningscykel 
 
 
Den här designen kan ge ett sken av att aktiviteterna följer en kronologisk ordning och att 
lärandet följer en logisk, linjär, rationell process. I verkligheten är lärandeprocessen betydligt mer 
rörig och behöver inte alls inkludera samtliga delar eller följa en specifik ordning. Eleverna måste 
emellertid genomföra följande fem obligatoriska moment för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen rent betygsmässigt, det vill säga för att erhålla minst godkänt:  
 
1. Företagsregistrering 
2. Upprättande av affärsplan 
3. Säljmoment 
4. Rådgivarkontakt 
5. Upprättande av årsredovisning 
 
3.10  Intervjugenomförandet 
 
Hur gick jag tillväga med intervjuerna? Efter att jag hade utformat intervjuguiderna och fått 
handledning med handfasta tips och råd på vad jag kunde tänka på vid kvalitativa intervjuer så 
satte jag upp målet att kontakta tre olika gymnasieskolor i Umeå där Ung Företagsamhet bedrivs i 
skolundervisningen för intervjuer. Jag valde av praktiska skäl att kontakta följande tre skolor som 
låg inom cykelavstånd, jag väljer att kalla de: X-gymnasiet, Y-gymnasiet och Z-gymnasiet.  
 
Jag började med att ringa växeln till respektive skola och bad om kontaktuppgifterna till UF-
lärare på skolan. Därefter ringde jag upp respektive lärare för att boka in en tid för intervju. Den 
enda jag fick tag på var en UF-lärare på X-gymnasiet, jag introducerade mig och berättade kort 
om studiens syfte, därefter bestämde vi oss för en tid och plats för intervju. UF-lärarna på Y-
gymnasiet och Z-gymnasiet besökte jag personligen och bokade in intervjuer med då jag försökte 



42 
 

nå de per telefon utan resultat. Efter varje intervju med respektive UF-lärare bad jag om att få 
kontaktuppgifterna till VD:n i tre olika UF-företag som samma lärare ansvarar för i 
entreprenörskapsutbildningen. Jag bad om att få intervjua de tjejer och killar som hade kommit 
längst i sitt företagande eller lärandeprocess för att upprätthålla ett visst processperspektiv på 
utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning. Jag använde 
mig av det här tillvägagångssättet då jag ville följa den multipla fallstudiedesignen och då det är 
den ansvarige läraren som förmodligen har bäst inblick i elevernas lärandeprocess i utbildningen. 
Det var sålunda lärarna som gjorde att jag fick access till eleverna, ett tillvägagångssätt som 
liknar det som förekommer vid snöbollsurval. 
 
Inför varje intervju informerade jag intervjupersonerna om det allmänna syftet med studien och 
hur den är upplagd i stora drag vilket vittnar om att det har förekommit ett så kallat informerat 
samtycke mellan mig som forskare och de som intervjuades (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87). 
Vidare informerade jag de om att en viss information från intervjuerna kommer att finnas 
tillgängliga för allmänheten i och med den publiceringen av den här studien. Intervjupersonerna 
erbjöds därmed också en garanti om konfidentialitet, det vill säga att privata data som identifierar 
intervjupersonerna inte kommer att avslöjas (Ibid, s. 88). En del av frågorna som ställdes under 
intervjuerna berörde relationen mellan de intervjuade lärarna och eleverna lärarna berörde 
eleverna och vice versa varför jag lyfte frågan om konfidentialitet. Av samtliga som erbjöds detta 
var det bara en lärare som bad om att få vara anonym, resterande tyckte inte att det rörde sig om 
någon känslig information och sa att jag fick göra som jag ville. Jag har låtit samtliga 
intervjupersoner vara anonyma.       
 
Totalt har jag genomfört tolv intervjuer under veckorna 49 – 50 som tog ungefär 60 minuter var. 
Direkt efter varje avslutad intervju fick eleverna fylla i ett lärstilstest som komplement till 
studiens analys. Antalet intervjuer speglar normen för antalet vid vanliga intervjustudier (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 130) och jag ville dessutom ha en rik mängd data då jag ville skapa 
utrymme för upptäckter av ny information som kan leda till genereringen av ny teori, detta med 
tanke på studiens abduktiva angreppssätt. Samtliga intervjuer skedde ansikte mot ansikte, en 
intervjuform med en kroppslig närvaro som gör det möjligt att få tillgång till icke-språklig 
information uttryckta i till exempel kroppsspråk och ögonkontakt (Ibid, s. 165). Intervjuerna ägde 
rum på respektive skola i såväl avskilda som öppna rum. En mobil, digital inspelningsenhet 
användes efter intervjupersonernas samtycke för att spela in intervjun i mp3-format. Detta för att 
jag skulle kunna fokusera och koncentrera mig fullt på samtalet, den sociala interaktionen med 
intervjupersonen. De digitala ljudfilerna kunde efter inspelningarna överföras till en dator för 
avlyssning och utskrift. Att skriva ut intervjuer kräver mycket tid i anspråk, jag skrev ut 
intervjuerna själv eftersom jag ville lära mig mer om min intervjustil samt bära med mig de 
sociala och emotionella aspekterna av intervjusituationen under utskriften för att på sätt inleda 
analysen av meningen av det som sades (Ibid, s. 196). En intervju tog ca sex timmars effektiv tid 
att skriva ut, jag hade dataprogrammet Express Scribe till min hjälp vilket gjorde det enklare och 
snabbare att skriva ut. Totalt omfattar utskriften ett hundra åttiosju sidor med enkelt radavstånd, 
typsnitt Times New Roman, 12 punkter. 
 



43 
 

3.11  Aktörerna introduceras 
 
Nedan kommer jag att presentera en översikt över de aktörer som jag har intervjuat i ordningen; 
tre elever och en lärare från X-gymnasiet. Aktörerna kommer således inte presenteras i 
kronologisk ordning efter datum och tid för intervjutillfället. Detta för att underlätta strukturen i 
analysen. På grund av praktiska begränsningar beträffande studiens omfattning (sidantal) har jag 
valt att fördjupa mig i fyra aktörer (aktörerna A-D på X-gymnasiet i empiri och analys avsnittet). 
När jag hade analyserat de tre första aktörerna insåg jag att jag inte skulle få plats med många fler 
analyser. Jag stod då inför valet att antingen gå på djupet på ett fåtal aktörer eller göra en ytlig 
analys av samtliga. Då en kvalitativ ansats med fallstudiedesign kräver en mer djupgående analys 
av aktörerna valde jag att gå på djupet på fyra aktörer. Jag har på grund av intervjuernas 
spridning i tiden (se datum i tabell) kunnat reflektera mellan intervjuerna och därmed kunnat 
genomföra mer tillfredsställande intervjuer. Den teoretiska mättnaden anser jag också ha uppnåts 
med fyra fall, jag tror ej att fler fall hade tillfört något mervärde i denna kvalitativa studie då 
samma intervjuguide användes i samtliga intervjuer. Därmed fick jag relativt liknande svar. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av intervjuade aktörer på X-gymnasiet 
 
Skola  Intervjuperson  Roll  Kön  Datum  Tid  Atmosfär 
 
X-gymnasiet 
 

 
Aktör A 

 
Elev 

 
Man 

 
2010-12-09 

 
09.00 – 10.05 

 
Avslappnad, lugn 
 
 

 
X-gymnasiet 
 

 
Aktör B 

 
Elev 

 
Man 

 
2010-12-15 

 
13.30 – 14.16 

 
Avslappnad, 
reflekterande 
 
 

 
X-gymnasiet 
 

 
Aktör C 

 
Elev 

 
Man 

 
2010-12-17 

 
12.30 – 13.23 

 
Pratglad,  
Eftertänksam 
 
 

 
X-gymnasiet 
 

 
Aktör D 

 
Lärare 

 
Kvinna 

 
2010-12-07 

 
10.00 – 11.16 

 
Avslappnad, 
analytisk 
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4.  Empiri och analys 
 
Jag kommer att välja att analysera fallen utifrån de centrala teoretiska perspektiven som används 
i studien för att kunna besvara forskningsfrågan och syftet. Den enskilda fallen som presenteras 
nedan kommer att vara mer empirinära medan den jämförande analysen kommer att vara mer 
teorinära. Intervjuanalys som teoretisk tolkning, det vill säga att man analyserar empirisk data 
utifrån olika teoretiska perspektiv är ett vanligt tillvägagångssätt vid analysen av intervjuer 
istället för att tillämpa en avancerad analytisk teknik. Den teoretiska kunskapen som studien vilar 
kan vara tillräcklig för analysen av data (Kvale, 2009, s. 253-254). 
 
4.1  Aktör A 
 
Intervjun med Aktör A ägde rum i ett avskilt grupprum på X-gymnasiet. Atmosfären var 
avslappnad och lugn vilket är det intryck jag fick av intervjupersonen. 

4.1.1  Företagsamt förhållningssätt 
 
När jag frågade Aktör A om vad han tänker på när han hör ordet företagsamhet så svarade han: 
 
”Det jag tänker på då är en person som är riktigt framåt, inte rädd för att träffa nya människor 
och våga, att kunna jobba hårt också och ha koll på läget, så att man inte drömmer och svävar 
iväg så det är det jag tänker mig med företagsamhet.” (Aktör A) 
 
Aktörens syn på företagsamhet kan jämföras med Backtröm-Widjeskog’s (2008) begrepp om 
individuell företagsamhet eller inre företagsamhet där det framförallt handlar om ett 
förhållningssätt till tillvaron och som en förutsättning för interaktionen med andra. Med 
utgångspunkt i denna syn på företagsamhet följde jag upp med frågan om vilken betydelse det 
kan ha för elevens lärande i skolan att man agerar företagsamt och fick följande svar: 
 
”Nog tror jag att det har stor betydelse, man kan se sin skolgång lite grann som ett företag om 
man vill så, för att uppnå höga betyg så måste man jobba hårt, det är samma sak som med 
arbetslivet också, för att tjäna pengar så måste man jobba hårt och vara duktig, det hör som ihop 
ganska mycket.” (Aktör A) 
 
I det här svaret sätts företagsamheten i särskilt sammanhang; skolan och arbetslivet vilken ger 
uttryck för företagsamhetens funktionella sida) där den ses som ett medel för att uppnå specifika 
skol- och arbetslivsorienterade mål (Backström-Widjeskog, 2008). Citatet ovan tolkar jag även 
som ett uttryck för att intervjupersonen betraktar företagsamhet som ett förhållningssätt som kan 
användas i olika sammanhang och inte enbart utifrån nyföretagande. Vilket talar för ett bredare 
perspektiv på företagsamhet (Svedberg, 2007). 
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Vidare berör intervjupersonen företagsamhet som pedagogik vilken skapar förutsättningar att 
agera företagsamt enligt den tidigare beskrivningen om att träffa nya människor: 
 
”Nu har jag ju projektarbetet så UF gör man ju själv på egen tid men det är ju största ämnet där 
man får möjlighet att fara ut och träffa riktiga människor och så vidare annars är det rätt 
uppstyrda uppgifter man gör och så, det går ju också lägga in önskemål om man vill göra 
liknande uppgifter.” (Aktör A) 
 
Jag ställde en fråga beträffande Aktörs A:s syn på företagsamhet, om det är medfött eller något 
man kan lära sig varpå han svarade: 
 
”Ja det tror jag väl, det tror jag väl men jag tror att det handlar mycket om hur man är som 
person också, jag tror inte att det handlar så mycket om kunskap om vad man kan om exakt 
företagsekonomi eller bokföring och så vidare, utan det handlar mer om en vilja och 
engagemang, att vilja komma någonstans, för alla sådana här bitar som bokföring och sånt, det 
finns folk som kan hjälpa en, men du måste fortfarande vilja nå fram och vilja driva så att allt 
handlar om engagemang tror jag, fast man måste ha lite kunskap i alla fall, men nog tror jag att 
man kan starta eget företag även fast man inte har läst ett företagsprogram, det tror jag helt 
klart.” (Aktör A) 
 
Intervjupersonens svar tolkar jag som en grundläggande åtskillnad mellan företagsamhet som ett 
förhållningssätt och företagsamhet som specifika kunskaper om småföretagande. Aktör A betonar 
alltså att det framförallt handlar om en inre företagsamhet, en inre drivkraft hos individen och 
inte om att besitta ”yttre” kunskaper. Vidare tolkar jag det som att intervjupersonen tonar ned 
behovet av formell entreprenörskapsutbildning för att kunna starta eget företag, det vill säga att 
det i grunden handlar om ett företagsamt förhållningssätt. 

4.1.2  Lärandesituation 

Aktör 
 
Intervjupersonen läser tredje året på X-gymnasiet där han studerar ett ekonomiprogram med 
entreprenörskapsinriktning. Anledningen till att han valde att studera just det programmet var för 
att han alltid har varit intresserad av företagande. Intresset bottnar i att hans pappa är företagare 
och därmed har han fått med sig det ”hemifrån”. Pappan driver ett assistansbolag för 
rullstolsbundna människor. Möjligheten att få driva ett UF-företag var enligt intervjupersonen en 
bidragande faktor till valet av utbildning. 
 
UF-företaget som Aktör A är VD i har som affärsidé att anordna en innebandyturnering för 
rullstolsburna. Turneringen kommer att vara under en heldag under ledning av UF-företaget där 
brukare från pappans assistansbolag kommer att medverka samt ett lokalt innebandylag. Totalt är 
de fyra stycken killar som driver företaget, två av killarna studerar ett ekonomiprogram och de 
andra två ett idrottsprogram. Aktör A har drivit företaget sedan september men framhåller att det 
inte är första gången han drivit ett UF-företag, han gjorde det även under årskurs två. Syftet med 
affärsidén beskriver aktören på följande sätt: 
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”Syftet är ju att ge rullstolsburna en chans att få röra sig, få komma ut och träffa människor och 
sånt, det finns inte i samma utsträckning som för oss, så att det är ju som syftet kan man säga.” 
(Aktör A) 
 
När jag påpekar att affärsidén löser ett socialt problem fortsätter intervjupersonen med att säga: 
 
”Jo det är det vi tänkte, om man skulle leka med tanken att det skulle vara ett längre projekt med 
ett riktigt företag, då hade man också kunnat utvidga sig till andra event och målgrupper som 
missbrukare och så vidare, fast kanske inte anordna en innebandyturnering utan ett annat event 
så att det går att så det går ju att bygga på ett riktigt företag också, men nu i det här projektet 
har vi inte tänkt att tjäna som mycket pengar utan mer att försöka få det att gå runt, mer som en 
bra grej.” (Aktör A) 
 
Citatet visar på att en yttre företagsamhet inte nödvändigtvis behöver innebära nyföretagande 
med vinstmaximering som yttersta mål (jmf. Backström-Widjeskog, 2008) utan den yttre 
företagsamheten kan som i det här exemplet även innefatta socialt entreprenörskap. Den inre 
företagsamheten kan i det här fallet likväl betraktas som en förutsättning, ett medel för en yttre 
företagsamhet i olika sammanhang. 
 
Aktör A berättar att han varit bättre förbered inför det här UF-året då han redan haft erfarenhet av 
att driva ett UF-företag. När jag frågade honom vilka förkunskaper han har haft med sig från sitt 
första UF-år så hävdar han att han bland annat lärt sig att skriva affärsplan och pressreleaser men 
att den främsta förkunskapen har varit insikten om att företagande kräver mycket hårt arbete om 
man vill komma någonstans. Vidare frågade jag honom om han hade haft användning av några 
andra förkunskaper förutom det första UF-året och fick svaret:     
 
“Jag hade väl inte så mycket företagsekonomi mellan 7:an och 9:an, men sen i 1:an läste vi 
också, sen startade farsan sitt företag för ett par år sen. Jag har som sett hur det går att få ett 
företag från 0 – 100 anställda så där hade jag också ganska mycket hjälp, jag hade mycket hjälp 
hemifrån också med frågor och sånt, lite mentorskap och så vidare, det var mycket det.” (Aktör 
A) 
 
Denna utsaga indikerar att Aktör A har varit involverad i ett informellt lärande ”över 
middagsbordet” före den formella entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet som han 
värderar som en förkunskap inför UF-företagandet. 
 
Aktör A nämner att han inte har samma ambitioner och målsättningar med 
entreprenörskapsutbildningen i år som han hade förra gången då målsättningen var att ”skapa en 
bra produkt och tjäna mycket pengar”, säger Aktör A. Den här gången är målsättningen ”att 
genomföra projektet och få bra betyg och se till att det blir en bra innebandyturnering helt enkelt, 
det är målet för i år.”, fortsätter han. Anledningen till att de väljer att inte satsa lika fullt ut är att 
de har färre planerade timmar för entreprenörskapsutbildning jämfört med förra året, Aktör A 
menar även att det förekom skillnader i ambitionsnivå bland gruppmedlemmarna förra året. Den 
erfarenheten har fått honom att tänka om inför den här gången även om gruppsammansättningen 
inte är densamma. 
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Så här svarade Aktör A när jag frågade honom om han kunde tänka sig att starta eget företag i 
framtiden: 
 
”Nu har jag ju kört UF-år, jag har ju sett hur det är och så, tyckte att det skulle vara ganska kul 
att starta själv också men jag har som planer nu, jag ska studera nu direkt efter skolan, sen när 
jag har studerat klart så får jag se vad händer, yrket jag läser till är ju ganska mycket att man 
ska frilansa, det kommer nog att bli att starta eget ändå så det är bra att ha läst de här 
kurserna.” (Aktör A) 
 
Svaret visar på att entreprenörskapsutbildning kan ha mer långsiktiga effekter efter avslutad 
utbildning. Det behöver således inte finnas ett direkt samband mellan elever som genomgår 
entreprenörskapsutbildningar och antalet nyföretagare efter avslutad utbildning. I Aktör A:s fall 
betraktar han det snarare som en möjlighet längre fram i tiden. Entreprenörskapsutbildning kan 
på så sätt betraktas som ett medel med olika effekter istället som ett medel för att uppnå ett 
förutbestämt mål om nyföretagande. 
    
Aktör A talade om för mig att han inte har någon förebild som är företagare som han kunde 
komma på direkt, men sa att han har som mål att driva en egen reklambyrå i framtiden och att 
han därför känner till några lokala reklambyråer som lyckats i Umeå vilket han ser som goda 
exempel på att det finns möjligheter inom denna bransch. 
 
Vidare anser sig Aktör A ha goda möjligheter att påverka sitt lärande i 
entreprenörskapsutbildningen. Vilket är en indikator på att han upplever det som att 
lärandesituationen skapar utrymme för elevinflytande, som en del av ett företagsamt lärande 
(Gibb, 1993; Berglund & Holmgren, 2007): 
 
”Ja alltså allt, det är ju egentligen, mesta dels upp till en själv hur det kan gå, det är bara en 
själv som kan påverka, det är ingen annan som kommer att göra jobbet åt en, man måste göra det 
tillsammans och bra och vi vill få det bra....det mesta handlar ju om vad man vill uppnå själv sen 
finns det omständigheter som kan påverka, men det är oftast en själv som kan påverka.” (Aktör 
A) 
 
Individens egen motivation är något som påvekar lärandesituationen, en hög motivation kan 
främja lärande medan en låg motivation kan motverka lärande. Aktör A berättar att motivationen 
inte är så jättestor i år jämfört med förra året då han bara vill bli klar med studierna så fort som 
möjligt. Jag frågade honom vad som brukar få honom motiverad och han svarade: 
 
”Först och främst att få något lyckat och tjäna pengar, och att man göra något bra, att man är 
duktig…det viktigaste är ju egentligen att man får fram en produkt än att tjäna stora pengar, att 
man har gjort något bra, fått fram något, skapat något, man insåg ganska snabbt att man inte 
kommer att bli rik på det här och tjäna pengar på det utan mer roligt att få fram någon produkt.” 
(Aktör A) 
 
Citatet indikerar att motivationen framförallt bottnar i ett prestationsbehov snarare än finansiella 
motiv. Ett behov att få visa vad man kan och vad man går för. 
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Lärstilstestet visar att Aktör A fick; 9 poäng på aktiv, 8 på reflekterande, 9 poäng på logisk och 7 
på praktisk. Detta resultat innebär att Aktör A:s dominerande lärstil är aktiv, medan preferenserna 
för de övriga lärstilarna är lägre. Aktör A föredrar alltså att pröva sig fram i sitt lärande och trivs 
med den osäkerhet som följer av nya utmaningar som denne ej haft erfarenhet av tidigare, som till 
exempel i möten med nya människor. Hans aktiva lärstil framgår i ett av hans uttalandet i 
intervjun: 
 
”man måste som pröva sig fram, det var mycket man var nervös för men personer tar emot en 
bättre än vad man tror, man ska inte vara rädd och nervös…det första man tänkte på är mycket 
att, om man kommer in och frågar på ett företag så tänker man för sig själv att de kommer att 
tycka att man är en idiot och så vidare men alla man har träffat har man bara fått glatt besked 
ifrån, bra mottagande så det gäller bara att våga, jag tror inte att det är många som blir 
irriterade eller tar emot en dåligt, mycket tror jag handlar om det.” (Aktör A) 

Design 
 
Den här delen av lärandesituationen intresserar sig för Aktör A:s upplevelser av de yttre 
lärvillkoren för UF, närmare bestämt entreprenörsutbildningens form och innehåll såsom 
arbetssättet och de olika aktiviteterna. Aktör A väljer att beskriva arbetssättet enligt följande:   
 
"det är ett grymt fritt arbete egentligen…samtidigt har man ju fasta uppgifter, man ska ju lämna 
in en affärsplan, årsredovisning och så vidare, så att man har ju som möjligheter själv att välja 
vad man vill ägna sig åt och så, så det är ganska fritt faktiskt, så att på så sätt är arbetssättet 
ganska bra egentligen…det gäller ju att man gör det man ska göra också, så är det med det 
mesta, får man en uppgift av läraren är det samma sak där, man har ett eget ansvar att göra 
saker själv." (Aktör A)  
 
Jag tolkar det som att arbetssättet präglas mycket av "frihet under ansvar". Aktören A berättar att 
det passar honom då det ger honom möjligheten att göra något som han är intresserad av och som 
han tycker är roligt, till skillnad från andra kurser. Han menar också att friheten i designen gör att 
man får träffa riktiga människor utanför skolan med koppling till arbetslivet. Aktör A tycker att 
skoluppgifterna är mer uppstyrda i andra ämnen även om man som elev kan komma med 
önskemål om att få göra liknande uppgifter som i UF. Aktören säger även att att det fria 
arbetssättet får honom att bli mer aktiv i undervisningen vilket överensstämmer med 
vederbörandes lärstil. Han påpekar samtidigt att det är lätthänt att tiden går till spillo ifall man har 
en dålig dag och är på dåligt humör med det fria arbetssättet.      
  
Gibb (1993) argumenterar för att elever och lärare i entreprenörskapsutbildningar bör ha andra 
roller jämfört med traditionell undervisning. Därför frågade jag Aktör A vad han anser om detta 
och fick svaren:  
 
"Alltså det är väl mer tänkt att i UF att de ska som pusha och hjälpa en i andra kurser kan det 
mer vara så att de delar ut uppgifter som ska betygssättas, i UF är det mer coachning, pepp och 
sånt. De är bra på att trycka på om man inte har lämnat in och så vidare så det är bra att de gör 
det, så att man skiter i det och så står man där sen." (Aktör A) 
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"Ja det är som att man får välja mer vad man vill hålla på med. På svenskan kan man inte bara 
välja vad man vill göra, man är som tvungen att följa det man ska göra, det är nog det som är 
skillnaden." (Aktör A)  
 
Gibb (1993) konstaterar även att läromedlen skiljer sig mellan företagsam och traditionell och 
undervisning, där elever bör lära sig av varandra istället för av läraren. Kolbs (1984) 
erfarenhetsbaserad lärande talar för att den konkreta erfarenheten bör vara vägledande i 
undervisning vilket kontrasterar traditionell undervisning där katederundervisning och en 
hypotetiskt-deduktivt inlärningsstrategi med instuderingen av teori från främst böcker gör sig 
gällande. Jag frågade Aktör A hur han går tillväga när han skall lära sig någonting under UF med 
gensvaret:   
 
"Ja alltså det finns ju böcker och så hur man driver företag, men sånt kollar vi inte så mycket på, 
jag tror att det handlar om att pröva sig fram för det mesta och testa och se om det funkar eller 
inte, så om man sitter och försöker läsa till sig tror jag aldrig man lyckas, jag tror att man måste 
prova." (Aktör A)  
 
Jag fullföljde det ovanstående resonemanget och frågade om hur mycket tid han bedömmer att 
han lagt ner på att läsa i böcker med följande respons: 
 
”…under UF är det inte så mycket läsande, det är mer att man ska skriva en affärsplan som man 
får en genomgång på hur man kan skriva, då skriver man ju, och så får man feedback och rättar 
till och så vidare, så att det är inte att man sitter och läser flera timmar om hur man skriver en 
affärsplan, man gör det istället.” (Aktör A) 
 
Intervjupersonens utsaga kan jämföras med ett slags handlingsorienterad kunskap (Kolb, 1984) 
som lyfts fram som en del av ett företagsamt lärande (Gibb, 1993;  Berglund & Holmgren, 2007).     
 
Som en del av critical incident-metoden visade jag Ung Företagsamhets utbildningscykel för 
Aktör A och bad honom att reflektera över vilka aktiviteter som han anser ger utlopp för hans 
företagsamhet. Aktör A har genomgått hela utbildningscykeln ett år tidigare, i år hade hans UF-
företag hunnit med att bilda gruppen bakom företaget, registrera företaget, utveckla affärsidén 
och lämna in en affärsplan. Intervjupersonen fick tid på sig att reflektera därefter berättade han 
följande:    
 
”Många sitter i början och tänker på en affärsidé i två månader och bara försöka komma på den 
ultimata affärsidé, jag tror att det mer handlar om att ta någon som man tycker är bra, det 
handlar mer om hur man genomför den, inte själva affärsidén tror jag, så tycker jag att det är 
med företagande också, man måste släppa taget och tänka mindre på affärsidén och mer på 
företagandet.” 
 
Aktör A:s svar ger uttryck för tolkningen om att affärsmöjligheter i sig själva saknar agentskap 
och att det är när det finns aktörer som förverkligar affärsmöjligheter som det handlar om 
entreprenörskap. Svaret ger även uttryck för en konstruktivistisk syn på affärsmöjligheter som 
skapas på egen hand eller tillsammans med andra istället som att betrakta de som objektiva som 
existerar ”där ute” i väntan på att upptäckas. 
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Den konstruktivistiska synen träder fram i hans beskrivning av hur det gick till då han utvecklade 
affärsidén tillsammans med hans gruppkamrater. Han berättade att de satt tillsammans och 
spånade på affärsidén, men att den växte fram i och med genomförandet. Uppslaget till affärsidén 
beskrev han på det här sättet: 
 
”Vi skulle först anordna en innebandyturnering bara, vi är alla intresserade av innebandy så vi 
tänkte att det skulle vara en kul grej, sen kände vi att vi kanske ville ha mer utmaningar och göra 
något gott samtidigt så det blev det att vi anordna en innebandyturnering för rullstolsburna 
istället.” (Aktör A) 
 
Därefter reflekterade intervjupersonen över affärsplanen som aktivitet och jag frågade honom om 
han såg det som en traditionell skoluppgift varpå han svarade: 
  
”Det jag tycker kan vara negativt med UF också…att det är ganska mycket skrivande också, så 
det är mycket tid att bara skriva istället för att göra saker, en riktigt företag skriver inte 
affärsplan och så vidare eftersom det tar för mycket tid och börjar direkt på jobbet, försäljning 
och så vidare, så det är det som jag ser kan vara en liten nackdel att skriva, samtidigt så lär man 
sig när man skriver allt det här, det måste man ju göra, så det är bra också, men det här året kan 
det vara ännu mer effektivt om man ska göra ännu mer som att sälja och inte skriva lika mycket.” 
(Aktör A) 
 
Bengt Johannisson (2009) lyfter fram affärsplanen som en del av en överdriven ordningsiver i 
lärandesituationen vilket verkar överensstämma med intervjupersonens intryck av den här 
aktiviteten. Jag frågade aktören om vilket sätt han tror att man ha användning av affärsplanen. 
Han berättade att den kan vara användbar om man ska starta ett riktigt företag och behöver extern 
finansiering av olika investerare, trots att han inte tror att det är många företagare som använder 
sig av en affärsplan i näringslivet då den kan verka hämmande för den dagliga verksamheten då 
företagare föredrar att agera istället för att sitta ned och skriva. Han påpekar emellertid att 
affärsplanen kan vara ett bra verktyg som gör det lättare att följa en röd tråd i företagandet så att 
man inte ändrar för mycket.   
 
Jag och intervjupersonen pratade om misslyckande och hur han upplevde att man får misslyckas i 
sitt företagande under entreprenörskapsutbildningen och han delade med sig av sin syn på det här 
sättet: 
 
”Själva UF-grejen är ju egentligen inte att få ett lyckat företag eller tjäna bra med pengar utan 
det är ju att få känna på hur det är att driva UF-företag, så att själva UF-grejen tycker jag spelar 
mindre roll om det går bra eller inte med företagandet, huvudsaken är att man gör alla delar och 
känner att man lär sig någonting och få lite erfarenhet, det är mest det…det är ju som bara ett 
plus om man kan tjäna pengar och bli framgångsrik på det också, driva vidare sen.” (Aktör A) 
 
Detta uttalande talar för en individuell företagsamhet där individens lärande står i centrum 
framför den funktionella företagsamheten där det givna målet är vinstmaximering. (Backström-
Widjeskog, 2008) Jag tolkar aktörens svar som att erfarenheten av att starta och driva ett företag 
med de lärdomar som följer är entreprenörskapsutbildningens främsta funktion. 
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Betyg är ett vanligt inslag i formell utbildning och kan betraktas som en del av designen i 
lärandesituationen som kan påverka aktörens motivation och prestation i 
entreprenörskapsutbildning. Jag frågade därför hur viktigt det är att få bra betyg på utbildningen 
och fick svaret: 
 
”Ja, jag tycker att det är ganska viktigt med bra betyg, för att förra året hade vi väl lite tjafs i 
våran grupp, vi var som på olika ambitionsnivåer, jag ville sikta jättehögt medans två andra mer 
bara ville klara kursen som…det blev som lite fel där, så att jag satsade mer på att försöka få bra 
betyg, jag fick MVG i alla delar som rörde UF så jag kände mig nöjd med det, men jag hade som 
ställt in mig innan året att vi skulle skapa en bra produkt och tjäna mycket pengar och så vidare 
så att på så vis blev det mycket bråk men jag fick vända på det och se det som ett bra sätt att få 
bra betyg och erfarenheter, så att det blev så istället.” (Aktör A) 
 
Det verkar som om betyget har ett visst inflytande på aktörens prestationsbehov. Det verkar även 
vara ett mått på ambitionsnivå, siktar man på ett visst betyg så är man också beredd på att jobba 
därefter. För Aktör A:s del verkar det som att betyget har påverkat hans företagsamhet. Detta 
yttre krav eller belöning pushar honom, avsiktligt som oavsiktligt att använda ett företagsamma 
förhållningssätt i en högre grad. Entreprenöriella förmågor (Gibb, 1993) ställs därmed på sin 
spets. Utgångspunkten ligger alltså utanför individen, i en funktionell företagsamhet, där den inre 
företagsamheten blir till ett medel för att uppnå ett högt betyg. Detta kan jämföras med 
individuell företagsamhet som är mer av en pull-faktor med utgångspunkt i individens inre 
drivkrafter och där målet växer fram och kan alternera på vägen. (Sarasvathy, 2008)        

Relation 
 
Begreppet relation är den tredje delen av lärandesituationen som söker fånga hur aktörens relation 
till de andra i gruppen har påverkat utvecklingen att dennes företagsamma förhållningssätt genom 
entreprenörskapsutbildning. 
 
UF-företaget som Aktör A ingår i består allstå av fyra stycken killar, två av killarna studerar ett 
ekonomiprogram och de andra två ett idrottsprogram. Aktör A är VD i företaget och berättade att 
han hade samma roll i det förra UF-företaget. Aktören berättade att han trivs med att leda andra 
för att det är roligt och ger utrymme för egna initiativ, han nämner även att det han gillar med 
ledarrollen är att se till att saker och ting händer. Jag frågade om han brukar ha en ledarroll i 
andra sammanhang och han berättade att han har en liknande roll i det innebandylag som han 
spelar i på fritiden. Vilket visar på att det är svårt att dra gränsen mellan formellt och informellt 
lärande, som i det fallet då socialiseringsprocessen bland medaktörerna redan varit igång före 
UF-företagets formella konstellation. Aktör A berättar att de har formella ansvarsområden inom 
gruppen men att rollerna är mer flytande i verkligheten då de har en platt organisationsstruktur 
och därmed arbetar teamorienterat.  
 
Hur gick då gruppindelningen till? 
 
”Det blev bara så att vi är kompisar sen innan så det blev automatiskt så att vi skulle samarbeta, 
men det är väl lite nu som förra året egentligen, nu är inte jag lika engagerad, för jag orkar inte 
tjafsa eller bråka om det, men man gör mycket jobb själv också, lärarna ser ju det också så att 
man får se det så istället, man får ju utdelning för det man gör.” (Aktör A) 
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Detta yttrande visar på lärandets relationella sida, i det här fallet som en social 
förhandlingsprocess om ambitionsnivån bland medaktörerna i gruppen. Individens ambitioner är 
alltså inte detsamma som gruppens ambitioner, på samma sätt som individens företagsamhet inte 
är detsamma som gruppens företagsamhet, vilket visar på individens påverkan på gruppen och 
omvänt i lärandesituationen. Jag fastnade för detta i intervjun och frågade Aktör A om vad det 
hade betytt för hans egen företagsamhet om samtliga kollegor haft samma ambitionsnivå som 
honom och fick svaret: 
 
”Jag tror att man hade själv blivit mer taggad också då hade det säkert hänt massor av mer 
saker än vad det har gjort nu, nu är det som bara jobbigt att man måste som tjata på att man 
måste göra det här, gör det här, gör det här, om alla i gruppen hade kommit med egna idéer och 
sagt att de velat träffa den där och göra det där då blir man ju som mer laddad själv också tror 
jag, det har jag som lärt mig under året också, att man måste välja sin personal eller sina 
medarbetare, man ska nog egentligen inte ta någon kompis sådär, det funkar inte riktigt bra.” 
(Aktör A) 
 
Aktör A beskriver nackdelen med att driva företag tillsammans med kompisar då det är lätthänt 
att man börjar bråka och fastna i meningsskiljaktigheter, han understryker att man bör välja en 
kompis som man kan ha en ganska affärsmässig relation med då det annars finns en risk att det 
privata i relationen kan ta överhanden. Aktören berättar hur han hanterat konflikter eller 
meningsskiljaktigheter inom gruppen, till exempel så händer det att han får göra andras arbete för 
att slippa konfrontation med de andra och istället pratar med läraren om det skulle vara något så 
att denne är medveten om vad som pågår i gruppen. Aktör A påpekar samtidigt att det inte bara 
handlar om att undvika jobbiga konfrontationer utan att det handlar även om att rädda vissa 
arbetsuppgifter som andra struntar i för att det inte skall drabba företaget negativt. Han anser att 
det är bättre att göra så då det dessutom ökar chanserna för ett högt betyg, för att eleverna 
betygssätts individuellt även om företagandet är ett grupparbete. 
 
Aktör A berättade hur de går tillväga när de initierar kontakt med intressenter utanför skolan och 
beskriver det att nätverka som något de är bra på: 
 
”Ja det tycker jag, alltså förra året fick vi mycket sponsring, vi fick i princip allt som kostade 
något, vi fick det mesta sponsrat, godis och så vidare till mässan och alla material och så, så att 
vi vet vad man ska göra, det är lättare än vad man tror med sponsring, jag och Viktor, det är som 
vårat ansvar att kontakta sponsorer och sånt, det är vi rätt duktiga på.” (Aktör A) 
 
Intervjupersonens pappas och hans assistansföretag ingår i UF-företagets nätverk som sträcker sig 
utanför skolan. Brukarna som innebandyturneringen anordnas för kommer från pappans företag, 
Aktör A berättar att strategin är att ha en god och kontinuerlig kontakt med assistansföretag för 
att skapa ett så bra och minnesvärt event som möjligt. 
 
Jag ställde en hypotetisk fråga till Aktör A om han hade drivit ett soloföretag om han fått välja 
och fick följande gensvar: 
 
”Ja, alltså både och, ja alltså då hade jag som fått göra det jag vill själv, samtidigt är det ganska 
skönt att ha en grupp också som man kan luta sig tillbaka mot om det är något man tycker är 
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jättejobbigt och så vidare, är man själv, är man ju som tvungen att göra som allting, det finns 
både för och nackdelar.” (Aktör A) 

4.1.3  Lärandeprocesser 
 
Följaktligen kommer Aktör A att analyseras utifrån Illeris (2001) tre perspektiv på 
lärandeprocesser där aktörens lärande kommer att analyseras efter varje enskilt perspektiv. 

Kognitiva lärandeprocesser 
 
Aktör A hade svårt att precisera vad man lär sig genom att starta, driva och avveckla ett företag 
under ett år: 
 
” Det är inte så att jag kan specificera något konkret, att jag har blivit expert på det här och det 
här, utan allt hänger som ihop, man har som fått erfarenheter och lärt sig genom att driva 
företag.” (Aktör A) 
 
Citatet ovan visar på att aktören upplever att han genomgått en holistisk lärandeprocess med 
pågår i och med de konkreta erfarenheterna. Det erfarenhetsbaserade lärandet (Kolb, 1984) 
verkar utmärka lärandeprocessen. Aktören sa att han har fått en allmän kunskap och förståelse för 
hur det är att driva ett eget företag och lärt sig att vad som skall ingå i en affärsplan och 
erfarenhet av att träffa andra människor utanför skolan. Han nämnde även att han har haft hjälp 
av sina tidigare teoretiska kunskaper som han nu har fått använda i praktiken: 
 
”A-kurserna påverkar ju också men de går ju som in i UF också, marknadsföring, 
företagsekonomi, personlig försäljning och så vidare, det är ju som att man lär sig för att kunna 
göra UF-företaget, så det är rätt bra, man lär sig allt man behöver göra så det är rätt bra att ha 
sådana kurser i ryggsäcken.” 
 
Den kognitiva kompetensutvecklingen kan ses som en grund eller förutsättning för aktörens 
fortsatta lärande. Jag tolkar det som att hans kognitiva kunskaper snarare har förstärkts av det han 
redan hade kännedom om genom hans återkoppling till dessa genom hans konkreta erfarenheter 
av entreprenörskapsutbildning. Den här kopplingen mellan teori och praktik har gjort att han har 
utvecklat en helhetsförståelse för sitt lärande. Han har alltså haft en kunskapsbas baserad på 
know-what ur vilken han har kunnat utveckla färdigheter i form av know-when (insikt) och 
know-how i och med det erfarenhetsbaserade lärandet. I Aktör A: fall handlar den abstrakta 
begreppsbildningen om att koppla de konkreta erfarenheterna till redan inhämtade teoretiska 
begrepp. Den här bekräftelsen av aktörens tidigare kunskap är liknar den lärandeprocess som 
Piaget (1970) benämner som assimilation. 
 
Jag försökte ta reda på huruvida det har funnits tillfällen där Aktör A har fått tänka om och göra 
saker och ting på ett annorlunda sätt än från början tänkt då detta kan ge uttryck för 
ackommodativ kunskap (Piaget, 1970). Aktör A gav följande exempel:   
 
”…det var en industridesigner som dessutom är lärare på designhögskolan så han var riktigt 
duktig och vi fick ett möte gratis med han och då det blev verkligen en omställning då, för vi hade 
som en idé på vad vi ville göra, han tog säkert fram fem, tio idéer som aldrig hade tänkt på, hur 
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man kunde sälja och så vidare, han gav ju som helt nya tankar eller vad man ska säga.” (Aktör 
A) 
 
Denna utsaga visar på att det även har förekommit en kognitiv lärandeprocess som karaktäriseras 
av ackommodation (Piaget, 1970). Händelsen i exemplet visar nämligen att aktören och 
medaktörerna fick helt nya sätt att tänka kring sin affärsidé, jag ville även veta om det ledde till 
en konkret agerande därefter och Aktör A svarade: 
 
”Då var vi i ett så sent skede så att vi inte hann förändra så mycket, hade vi fått de idéerna efter 
två veckor eller någonting då hade det kunna gå riktigt bra, det var också ganska dyrt, det 
kostade ungefär tjugo tusen, bara för att ta fram en prototyp sen kostade kanske över hundra 
tusen för att börja tillverka produkten så att det var ju som också pengar i det, men det hade 
säkert kunnat gå att ordna om man hade varit riktigt engagerad, men nu fick vi de nya idéerna 
för sent eller vad man ska säga”. (Aktör A) 
 
Aktör A beskrev för mig på vilket sätt hans kreativa förmåga har påverkats genom 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet: 
 
”Ja, eller ja, till viss del alltså, det är inte så mycket att skapa och så, och tänka så, det är som en 
annan typ av kreativitet, det finns ju som två olika, alltså en då man tänker att man är 
företagsam, vilka man ska man kunna kontakta, sponsorer och sånt, det är ju också en kreativitet, 
där har man ju utvecklats ganska mycket, men när det gäller konstnärlig kreativitet och sånt det 
har man inte utvecklat så mycket, men alltså företagsam kreativitet har man ändå fått utveckla 
ganska mycket.” (Aktör A) 
 

Psykodynamiska lärandeprocesser 
 
Aktör A berättade för mig om den personliga utvecklingen han har haft genom 
entreprenörskapsutbildningen. Den personliga utvecklingen har framförallt skett i mötet med 
andra människor: 
 
”Alltså jag har ju lärt mig mycket och så, och det mesta är ju att man vågar träffa nya människor 
och våga göra saker och prata för sin sak och så vidare, man får också utdelning för det man 
göra, till exempel på mässan, man kunde skriva upp sig på en intresseanmälan för våra 
produkter och då fick vi väldigt många namn och då fick man som en bekräftelse att man har 
gjort något bra och att man verkligen kan, det känns bra om man gör något som blir lyckat 
också...det är mycket det…” (Aktör A) 
 
Bekräftelsen av att man verkligen kan något kan betraktas som en psykodynamisk effekt, en 
känsla av tillfredsställelse som stärker tron till sin befintliga kunskap, det vill säga en 
psykodynamisk effekt av en assimilativ lärandeprocess (Piaget, 1970). 
 
Aktör A:s personliga utveckling har som sagt främst skett i interaktionen med andra människor 
utanför skolan då han anser att dessa möten förbereder honom inför arbetslivet på ett 
tillfredsställande sätt: 
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”Jamen man tränar sig varje gång genom att träffa folk, det är samma sak om man ska söka jobb 
eller något och man ska presentera sig, man blir ju som bättre och bättre varje gång man 
presenterar sig, från början skakar man av nervositet men sen är ju det som att man vet vad man 
ska säga, man har gjort det förut då är det inte lika jobbigt.” (Aktör A) 
 
Jag frågade intervjupersonen vilket sätt han tror att självförtroendet kan påverkas genom 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet och han svarade: 
 
”Alltså jag tror att om det går bra och att man lyckas få någon sponsring, att man har ett möte 
och får sponsring så stärker det ganska mycket, man känner att man kan lyckas genom att göra 
något, det är mycket sånt jag tror påverkar, sen betygen självklart, om man får bra betyg så 
stärks det alltid…det kan ju sänka också om allt bara går blaj och inte går framåt så kan det ju 
bli motsatsen.” (Aktör A) 
 
Vidare gav jag aktören följdfrågan om vilken betydelse självförtroendet har för att man ska 
lyckas med företagandet och fick svaret:  
 
”Det har en riktigt stor betydelse när man till exempel ska träffa nya människor och om man är 
osäker, då gäller det att våga liksom, det tror jag spelar jäkligt stor roll, jag var ju själv riktigt 
nervös första gången man skulle träffa någon, jag är ju fortfarande nervös när jag ska träffa 
någon sådär men man vet ju som, man vågar ju göra det, man vet att de oftast brukar ta emot en 
bra ändå.” (Aktör A) 
 
Aktör A berättade att UF-företaget har varit med om både med- och motgångar under 
utbildningen. Han var dock inställd på att företagandet är en dynamisk process med uppgångar 
såväl som nedgångar med tanke på att han drev ett UF-företag förra året. Hans erfarenhet är att 
det oftast ordnar sig i slutändan och att man därmed också brukar klara kursen till slut. Aktör A 
beskriver den dynamiska processen på följande sätt: 
 
”Det har funnits många gånger då man har blivit less och bara vill att året ska vara över, 
avbryta, och så händer det kanske något så att man blir taggad igen, nu kör vi och så kan det bli 
likadant igen, att det går lite sådär.” (Aktör A) 
 
En indikation på att det har förekommit en psykodynamisk kompetensutveckling för Aktör A är 
när han berättade om hur han blivit modigare och modigare under utbildningens gång, i och med 
de situationer där han pushats till att ta sig för, som till exempel i kontakten med intressenter 
utanför skolan. Modet verkar ha växt fram ju mer han utmanat sin rädsla inför mötet med andra 
människor som han vanligtvis inte har kontakt med. Aktör A menar att våghalsigheten ökar i och 
med de nya situationerna som man ställs inför i företagandets dynamiska process:  
 
”Det är ju för att man har provat sig fram, att man har fått igenom saker som till exempel 
sponsring man provar då, då går det ju, då känner man att nästa gång kan jag lika gärna prova 
igen så att det är mycket det…att våga prova.” (Aktör A) 
 
Magkänslan är också något som har påverkats i takt med de konkreta erfarenheterna som görs 
under utbildningens gång. Aktör A säger att hans magkänsla har varit särskilt närvarande när han 
träffat andra människor:  
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”Mycket handlar om magkänsla, när man träffar folk man får ju som en uppfattning ändå, om 
man sen litar på den personen och så vidare, man har ju träffat olika folk, vissa har varit, känns 
oseriösa, vimsiga och andra seriösa och duktiga, det är ju som det.” (Aktör A) 

Sociala lärandeprocesser 
 
Aktör A:s företagsamma förhållningssätt tenderar primärt att påverkas i interaktionen med andra 
aktörer vilket framgår av den psykodynamiska kompetensutvecklingen där olika effekter uppstod 
i direkt koppling till hans möte med andra människor. Aktör A anser att han lär sig som mest 
genom andra människor och ger följande exempel på det: 
 
”Vi var och träffade några, både en plasttillverkare som tillverkade plastsaker och så en 
industridesigner som skulle hjälpa oss att rita, under de mötena lärde jag mig mest egentligen, 
man får träffa personer som faktiskt jobbar med de här sakerna, man blir som riktigt laddad efter 
att ha haft möten med de som kan hjälpa en…att träffa riktigt folk som jobbar i arbetslivet skulle 
jag säga är det mest lärorika.” (Aktör A) 
 
Aktör A berättade för mig att de har upprättat och ingått i ett formellt samarbetsavtal sinsemellan 
varandra i gruppen för att kunna samarbeta i företaget på ett tillfredsställande sätt. Aktören 
påpekade vikten av att arbeta med ”rätt” människor för att samarbetet ska kunna fungera bra: 
 
”Alltså jag tror att det sjukt viktigt vilka man egentligen arbetar med, man ska välja exakt, man 
ska vara ganska klar med vad man har för mål tillsammans och så…så att det funkar, även om 
man skriver det här samarbetskontraktet, det spelar som inte så stor roll, ett tag var jag som nära 
att gå ut ur gruppen och driva själv, för att jag var som less, det var som jag som drev företaget 
själv, men det löste sig sen, med att jag fick ju göra mycket själv, men de fick vara med på ett 
hörn också, så att om man skulle driva något verkligt, så tror jag att det är viktig att man lite 
grann att man har samma mål och visioner så att alla är peppade.” (Aktör A) 
 
Jag fullföljde resonemanget ovan med en följdfråga om vilken roll kommunikationen inom 
gruppen har för sammanhållningen och fick svaret: 
 
”Man förstår ju mer att det är sjukt viktigt att ha en bra dialog att man pratar med varandra och 
så vidare så att man inte jobbar på eget håll och annat så att mesta är att jag har lärt mig hur 
viktigt det är att kommunicera bra för att det ska fungera, man har säkert blivit duktigare på det 
också, men man har framförallt lärt sig vikten av att kommunicera bra.” 
 
Aktör A beskrev hur han utvecklats socialt med hjälp av sin säljförmåga i situationer där han 
behövt sälja in ett budskap: 
 
”Ja, alltså jag är ju ingen säljare själv kan jag säga, men om man får träna på det, vid sponsring 
och sånt då ska man ju sälja in sig ganska mycket, så att man utvecklas inom det också.” (Aktör 
A) 
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4.1.4  Lärandenivåer 
 
Aktör A antydde att stora delar av sin know-what kunskap kommer från tidigare kurser av hans 
utbildningsprogram såsom småföretagande och marknadsföring. Dessa kurser var teoretiskt 
inriktade utan någon starkare koppling till aktörer utanför skolan. Aktören påpekade att han har 
haft nytta av kunskaperna från de tidigare teoretiska kurserna men att det är först under 
entreprenörskapsutbildningen som han har använt de i praktiken eller har kunnat konstruera dem. 
 
I samband med den praktiska tillämpningen av de teoretiska kunskaperna har detta stärkt hans 
know-when och know-how då han känt sig säkrare i sin kunskap ju mer erfarenhet han fått 
genom entreprenörskapsutbildning. 
 
Know-who kompetenser har hela tiden funnits med som en förutsättning för själva lärandet i 
entreprenörskapsutbildningen då de arbetar i grupp. Aktör A nämner hur han har haft användning 
av att de är flera individer i gruppen och har på så sätt kunnat komplettera varandra i olika 
situationer. Intervjupersonen framhöll att kontakten med andra aktörer utanför gruppen och 
skolan har fungerat som en viktig inspirationskälla i hans företagande, han påpekar detta flera 
gånger under intervjun. Aktören poängterade även vikten att samarbeta med rätt människor för att 
det skall fungera i längden på ett tillfredsställande sätt. 
 
När det kommer till know-why kompetenser verkar det som att Aktör A betraktar företagande 
som ett attraktivt alternativ till en anställning och han har en långsiktigt mål om att starta ett eget 
företag i framtiden. Denna entreprenöriella intention gör att han tänker, handlar och värderar sitt 
deltagande i entreprenörskapsutbildningen som en del av hans livslånga lärande där en framtid 
som nyföretagare finns med i bakhuvudet, eller kognitivt. Även om det inte behöver innebära att 
aktören startar ett eget företag direkt efter avslutad entreprenörskapsutbildning. Aktör A:s know-
why verkar bottna i hans erfarenhet från familjeföretagandet och hans personliga intresse kring 
entreprenörskap, han verkade ha en insikt om företagandets villkor redan före påbörjad 
entreprenörskapsutbildning. Hans ambitionsnivå och prestationsbehov talar för en högre 
lärandenivå i entreprenörskapsutbildningen.  
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4.1.5  Sammanfattning – Aktör A 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av analysen av intervjun med Aktör A i form av en matris: 
 
Tabell 3. Sammanfattning av Aktör A 
Dimensioner  Aktör A ‐ Elevperspektiv 
 
Företagsamt 
förhållningssätt 
 

 
 
 

- En företagsam och utåtriktad person som arbetar hårt. 
- Det krävs företagsamhet, hårt arbete för att uppnå goda resultat i skolan och arbetslivet. 
- Företagsamhet även som pedagogik. 
- Företagsamhet handlar om vilja och engagemang, inte faktakunskaper. 

 
Lärandesituation: 
 
Aktör 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Tidigare erfarenhet av företagande hemifrån. 
- Socialt företagande. 
- UF-företagare tidigare 
- Lagom ambitionsnivå med UF-företagandet. 
- Ser sig själv som egen företagare i framtiden 
- Anser att UF blir helt och hållet vad eleven gör det till. 
- Inte så hög motivation. 
- Aktiv lärstil. 
 

Design 
 

- Frihet under ansvar. 
- Läraren – coachning istället för katederundervisning. 
- Lär sig genom att pröva sig fram. 
- Företagsamheten behövs genomgående under samtliga aktiviteter. 
- Konstruktivistisk syn på affärsmöjligheter. 
- Att skriva affärsplan tar tid från att agera. 
- Företagandet handlar inte om att lyckas eller misslyckas utan att lära sig någonting. 

 
Relation 
 

- Startade företaget tillsammans med vänner. 
- Trivs med att arbeta i grupp. 
- Platt organisation. 
- Fördel med gruppmedlemmar som stöttepelare. 
- Nackdel om det finns olika ambitionsnivåer inom gruppen. 
- Konflikter inom gruppen hämmar den egna företagsamheten. 
- Lätt för att initiera kontakt med aktörer utanför skolan. 

Lärandeprocesser: 
 
Kognitiva 

 
 
 

- Från teori till praktik. 
- Assimilativt lärande som grundprocess. 
- Bekräftelse eller förstärkning av redan befintlig kunskap i första hand. 
- Ackommodativt lärande vid ett fåtal tillfällen. 
- Kreativitet genom företagsamhet som kräver ständigt nya handlingar. 

Psykodynamiska - Personlig utveckling genom möten med nya människor. 
- Stärkt självförtroende och självkänsla av assimlitativa lärandeprocesser. 
- Känslor påverkas av upp- och nedgångar längs den dynamiska lärandeprocessen i företagandet. 
- Stärkt mod av att hela tiden göra nya saker och utsätta sig själv för nya sociala situationer. 
- Ju mer erfarenhet desto starkare magkänsla. 

Sociala - Lär sig genom andra inom/utanför gruppen. 
- Lärt sig att det är viktigt att samarbeta med rätt människor. 
- Viktigt med kommunikation. 
- Tränat sin säljförmåga. 

Lärandenivåer: 
 
Know-what 
 

 
 
 
 
 

- Kognitiva kunskaper om företagande från tidigare kurser som t.ex. marknadsföring.  

 

Know-when 
 

- Förstärkts genom erfarenhet. 

 

Know-who 

 

- Viktig förutsättning för lärandet i entreprenörskapsutbildningen. 
- Viktigt i mötet med nya aktörer utanför skolan. 
- Viktigt för framgångsrikt företagande. 

 

Know-how 

 

- Förstärkts genom erfarenhet. 
 

 

Know-why 

 

- En stark entreprenöriell intention om att vara företagare i framtiden. 
- Hög ambitionsnivå. 
- Stort prestationsbehov. 
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4.2  Aktör B 
 
Intervjun med Aktör B ägde rum i ett avskilt grupprum på X-gymnasiet. Atmosfären var 
avslappnad och aktören reflekterade en hel del mellan och under intervjusvaren.  

4.2.1  Företagsamt förhållningssätt 
 
Aktör B associerar företagsamhet med en snävare syn, det vill säga företagande där det handlar 
om att upptäcka eller skapa en affärsmöjlighet som fungerar på marknaden och som går att leva 
på: 
 
”Ja…att kunna driva någonting som man vill…testa sin idé och bara faktiskt kunna få det att gå 
runt och faktiskt leva på det, att om man har någonting man tycker om att göra och att det är en 
bransch som faktiskt funkar då kan man leva på det och det är roligt.” (Aktör B) 
 
Intervjupersonen anser att det är viktigt att kunna agera företagsamt framförallt om man är egen 
företagare, han menar att det är en nödvändighet för att kunna driva ett företag. Den inre 
företagsamheten ses på så vis som en förutsättning för yttre företagsamhet.   
 
Aktör B framhåller en konstruktivistisk syn på företagsamhet som är beroende av aktörens egen 
vilja och inställning till att lära sig att agera företagsamt, han menar att alla kan lära sig det men 
att det är upp till individen: 
 
”Ja alltså, vill man såklart, så kan man ju lära sig, men är man inte intresserad alls då kanske 
det inte är lika lätt, så det är väl olika från person till person.” (Aktör B) 

4.2.2  Lärandesituation 

Aktör 
 
Aktör B studerar sista året på ett IT-programmet vid X-gymnasiet. Aktören har i egenskap av VD 
startat upp och driver ett UF-företag tillsammans med två andra medaktörer. UF-företaget har 
som affärsidé att producera hemsidor åt framförallt små och medelstora företag. Aktör B har själv 
erfarenhet av webbdesign sedan flera år tillbaka. Intervjupersonen har drivit ett liknande företag 
över en sommar där han fick prova på affärsidén, han upplevde att det fanns en god efterfrågan 
och valde därför att starta upp företaget igen, men den här gången som ett UF-företag. I övrigt har 
han ingen tidigare erfarenhet av företagande varken i familjen eller den närmsta släkten men 
aktören förklarade att hans intresse för företagande har kommit hemifrån då han har fått ta eget 
ansvar för hans privatekonomi vilket har gjort honom mera självständig. På frågan var intresset 
för företagande kommer ifrån svarade han: 
 
”Jag vet inte, det är väl för att, jag har alltid varit så att jag som fått sköta mig själv lite, mest 
ekonomiskt och sånt, om jag har sagt någonting till mina föräldrar att ja men jag vill ha det här 
och det här, ja men spara ihop till det så kan du ju köpa det, liksom du får fixa pengar själv så då 
har man suttit och funderat på det jättemycket liksom ja, företagande då ligger det ju pengar i det 
så från grund och botten kanske det är pengar ändå.” (Aktör B) 
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Aktör B nämner vid olika tillfällen i intervjun att pengar är en viktig drivkraft för honom och att 
han ser företagandet som en personlig utmaning att hitta eller skapa en affärsmöjlighet som han 
kan leva på ekonomiskt sett. Han berättade att de redan har en kund som de producerar en 
hemsida åt och att han ser fram emot att sälja företagets produkter till fler kunder framöver.  
 
En förkunskap inför UF-året som har varit viktig för Aktör B är att han fick erfarenheten av att ha 
drivit ett företag sommaren innan entreprenörskapsutbildningen startade. Sen har hans egna 
personliga intresse för företagande gjort att han på egen hand har läst på om företagande. Själva 
hantverket som krävs vid webbdesign beskriver han också som en viktig förkunskap som han har 
hållit på med i sju-åtta år men ser sig inte alls som färdiglärd utan han poängterade att han hela 
tiden lär sig nya småsaker i hantverket. De mer teoretiska förkunskaperna har han fått ifrån 
projektet där han drev ett företag över en sommar där han framförallt lärt sig en hel del om 
skatteregler. 
 
Aktör B berättade att han var välbekant med entreprenörskapsutbildningen inför UF-året då det är 
ett koncept som hans gymnasium lägger stort fokus på. Han hade även kompisar som läste 
årskursen över honom som delade med sig av sina erfarenheter, på så sätt han hade en god inblick 
i vad som väntade honom. Jag frågade honom vad han hade för förväntningar inför 
entreprenörskapsutbildningen och fick följande svar: 
 
”Att lyckas starta ett UF-företag som går bra och lära sig någonting som man kanske har hjälp 
av om man ska starta upp igen senare så.” (Aktör B) 
 
Det framgår ganska tydligt att aktören tar fasta på företagsamhetens yttre aspekter där den 
funktionella företagsamheten präglar dennes syn på entreprenörskapsutbildningen som han 
genomgår. Detta framgår flera gånger under intervjun som till exempel då jag frågade honom om 
han kan tänka sig att fortsätta med att driva företaget efter studenten och fick svaret: 
 
”Ja…med tanke på allt positivt man har fått höra om vårat företaget så hade det väl kanske 
kunnat gå att starta upp det beror lite på hur man känner för då, men nu har jag fått personer 
som har sagt att de är villiga att satsa mycket pengar om vi ska starta upp det efter skolan för att 
få kicka igång oss…då känns det som att de tror på våran idé.” (Aktör B) 
 
Målsättningen med aktörens deltagande i entreprenörskapsutbildningen är att få bra betyg i 
kursen, tjäna pengar och lära sig hur man sköter ett företag och att ha roligt på vägen. Det han 
framförallt vill lära sig är att sköta alla delar i företaget på ett tillfredsställande sätt, mer specifikt 
nämner han att han vill lära sig när man ska fakturera och hur man initierar och utvecklar 
kundrelationer på ett bra sätt. 
 
När jag frågade honom om han hade någon förebild som är företagare svarade han: 
 
”Alla småföretag som man ser, som typ i stan, det finns en del småföretag som är verksamma 
inom liknande branscher, då blir det som, wow tänk om man kunde starta ett sånt dära och det 
gick sådära.” (Aktör B) 
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På lärstilstestet fick han följande resultat: 9 poäng på aktiv, 13 poäng på Reflekterande, 9 poäng 
på logisk och 10 poäng på praktisk. Detta innebär att Aktör B har en hög preferens för en aktiv 
lärstil följt av en genomsnittlig preferens för en reflekterande lärstil. Detta innebär att aktören 
bland annat ger sig in i nya upplevelser och trivs med att aktivt prova sig fram. Resultatet innebär 
emellertid att han även föredrar att tänka sig för före han handlar och ser gärna över olika 
handlingsalternativ före han fattar något beslut om att företag sig något. Resultatet från 
lärstilstestet verkar stämma överens med mitt inryck av aktören som person samt hans egna 
uttalanden om sitt lärande i entreprenörskapsutbildningen. 

Design 
 
Jag bad Aktör B om att beskriva arbetssättet i entreprenörskapsutbildningen och fick följande 
beskrivning: 
 
”Alltså den här kursen kan jag verkligen, den blir ju vad jag gör den till, vill jag göra jättemycket 
och vill att det ska gå jättebra amen då kan jag sitta hemma varje kväll och jobba med det.” 
(Aktör B) 
 
Beskrivningen ovan visar på en pedagogik med mycket frihet under ansvar och ett sådant 
arbetssätt kan passa olika individer olika bra varför jag fullföljde med frågan om hur han 
upplevde det med gensvaret: 
 
”Ja det är ju bra, för då får man ju göra, fast då gäller det att man tar tag i det också, men om 
man väl gör det då blir det ju väldigt bra eftersom det är skönt, om man har möte med någon 
eller så, då kan man gå iväg från lektionen och det är okej och så, sen är det mycket, vi har det 
som projektarbete också, så då är det mycket tid vi ska lägga hemma också, det är 100 timmar på 
året…Så det är både projektarbete och praktisk marknadsföring A och typ småföretagande eller 
något sånt där heter kursen, så det är två femton poängs kurser sen är det projektarbete 100 
poäng…alltså vårat projektarbete är som vårat UF-företag så det blir som samma…” (Aktör B) 
 
Tidsaspekten är en viktig del av designen som lärandesituation och intervjupersonens uttalande 
vittnar om att arbetsbelastningen kan vara ganska hög vilket kräver mycket tid i anspråk. I hans 
fall har han möjligheten att jobba ämnesöverskridande med UF-företaget vilket gör att han kan 
lägga ner mycket tid på företagandet under själva skolundervisningen. Samtidigt verkar det som 
att han även lägger ner mycket tid utanför skolan på sin egen fritid. Tiden är en begränsad resurs 
och företagandet verkar ta mycket tid och lärandesituationen verkar sträcka sig långt utöver 
klassrummet och schemalagd undervisning. Det tycks därför finnas en begränsning i designen 
och det faller på aktören hur mycket tid utöver ordinarie skoltid som man är beredd att lägga ner 
på företagandet. Entreprenörskapsutbildning är därför en fråga om resurser.  
 
Vidare berättade Aktör B att arbetssättet i entreprenörskapsutbildningen får honom at bli mer 
aktiv eftersom han kan jobba med företaget hemifrån. Han väljer att jobba med det hemifrån då 
han känner sig motiverad och tycker att det är roligt med företagande. Jag frågade honom vad 
som var roligt och han berättade att det som var roligt är att man lär sig om företagande och att 
det går att tjäna pengar på det. Jag fortsatte med att fråga honom om vad det betyder för honom 
att få agera på egna initiativ i entreprenörskapsutbildningen och fick ett svar som återkopplar 
hans syn på arbetssättet: 
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”Jo men det blir ju som ett företag, om man har ett riktigt företag, då är det ingen som kommer 
och säger att du måste göra det här och du måste göra det här utan då får man se till att sköta 
det själv så det blir lite mer på riktigt när det är lite mer fritt.” (Aktör B) 
 
Intervjupersonen berättade hur ett vanligt upplägg på lektionerna ser ut och han berättade att 
lektionerna ofta börjar med att den ansvarige läraren står och informerar om viktig information 
såsom tiden för deadlines sen får eleverna disponera tiden som de vill och var de vill. Jag frågade 
honom om vilken roll läraren har i entreprenörskapsutbildningen jämfört med andra kurser varpå 
han svarare: 
 
”Jag vet inte riktigt, det är ju mycket stöd, hon kommer ju verkligen och hjälper, det är inte så att 
man måste gå och fråga om det är någonting, utan hon kommer runt som varje lektion och går 
runt till alla och frågar hur går det, hur långt har ni kommit, har ni kört fast eller så, så att det är 
mycket stöd av läraren, mycket mer än i andra ämnen.” (Aktör B) 
 
Vidare berättade aktören att läraren blir mer som en coach och rådgivare än som expert. När vi 
började prata om elevens roll så sa aktören såhär: 
 
”Ja det är mer att man får ta lite ansvar att se till att få saker gjorda istället för att läraren sitter 
och tjatar amen nu får ni fixa den här uppgiften utan då är det mer att ja men se till att fixa 
några kunder nu eller någonting, alltså välj ett sätt som ni vill göra det på.” (Aktör B) 
 
Vi pratade också om betygets roll för själva företagandet och jag frågade honom vad betyget 
betydde för honom varpå jag fick svaret: 
 
”Ja alltså, viktigt och viktigt, men det är ju rolig, det är väl inte så jätteviktigt men det är något 
man strävar efter.” (Aktör B) 
 
Jag fick intrycket av att betyget inte var det primära målet för Aktör B utan han verkade se det 
mer som att ”så länge man gör bra ifrån sig så får man också bra betyg” detta framgick då jag 
frågade honom vad trodde krävdes för att få bra betyg i entreprenörskapsutbildningen och han 
antydde att så länge han fortsätter som han gör så kommer han nog att få bra betyg på 
utbildningen. Han gav ett exempel på ett tillfälle där de hade gjort en affärsplan och presenterat 
de inför de andra eleverna i klassen samt läraren och deras rådgivare, de flesta hade tyckt att de 
gjorde ett bra jobb vilket kändes bra för honom. 
 
Jag frågade Aktör B om vilka möjligheter han ansåg att han hade för att påverka för hur det 
kommer att gå i entreprenörskapsutbildningen och han ansåg att han hade en nyckelroll i det 
sammanhanget, jag frågade honom varför han trodde det och fick svaret: 
 
”Därför att de andra två kommer till mig när det är någonting och sen är det ju som jag som 
startade upp det, det var som jag som kom med idén och kan det lite sen tidigare.” (Aktör B)  
 
Intervjupersonen berättade att de inte använder läromedel i traditionell mening såsom specifika 
läroböcker utan att de framförallt söker information via internet i entreprenörskapsutbildningen. I 
övrigt tar de hjälp av sin lärare och rådgivare när de upplever att de behöver hjälp med olika 
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saker. Aktören poängterar att de tar hjälp av varandra inom gruppen kontinuerligt och ber om 
hjälp ”utifrån” först när de inte kan lösa problemet själva. 
 
En begränsning som Aktör B upplever med designen i entreprenörskapsutbildningen Ung 
Företagsamhet är att UF-företag ej kan få en F-skattsedel vilket krånglar till det när de ska ta 
betalt för utfört arbete, aktören beskriver det på det här sättet:  
 
”Det är ju lättare att ta betalt och sen framstår man som mer seriös för nu räknas vi ändå som 
privatpersoner och när företag betalar ut till oss, om vi tar över 1000 kr per person som är i 
företaget av en kund, de måste de betala sociala avgifter och det blir ganska krångligt för då 
måste de fylla i en blankett som måste skickas in och de måste betala extra… arbetsgivaravgifter 
och sånt måste de stå för, så de får betala mycket mer än de får fast egentligen borde det vara vi 
som ska stå för den kostnaden om vi hade haft F-skatt.” (Aktör B) 
 
Jag visade illustrationen över utbildningscykeln för aktören och bad honom att reflektera över 
vilka aktiviteter han tror ger mest utlopp för hans kreativitet och företagsamhet. Han berättade att 
det är vid ”produktion” som han känner sig mest företagsam då UF-företaget verkligen får göra 
verklighet av sin produkt. Vidare menar aktören att samtliga aktiviteter kräver sin kreativitet och 
företagsamhet, vilket tyder på en konstruktivistisk inställning till kunskapandet i 
entreprenörskapsutbildning: 
 
”Alltså kreativ och kreativ, det får man ju vara hela tiden i varenda moment kan man ju göra vad 
som helst, marknadsföring, du kan ju sätta upp affischer, du kan ju hitta på vad som helst, du kan 
ju vara med i radio eller nånting om man har kontakter eller så…det finns ju som inga gränser 
inom nånting…” (Aktör B) 
 
Intervjupersonen berättade att affärsplaneringen innebar att de fick sätta sig ner och skriva en 
affärsplan enligt en mall och försöker följa den så gott det går. Han var osäker på om de har haft 
användning av den hittills och menar att det hursomhelst går att lära sig något från varje moment: 
 
”Ja det beror helt på vad man ska lära sig, man lär sig olika saker på olika delar, när man skulle 
göra affärsplanen då fick man ju lära sig lite om ekonomi, skriva budget och så, marknadsföring 
då får man lära sig av det också så det är ju helt olika.” (Aktör B) 
 
Aktör B berättade hur de kom på företagets affärsidé, och det visade sig vara en effectuell process 
där affärsidén har växt, eller konstruerats fram med utgångspunkt i aktören och det han kunde, 
det han successivt lärde sig och genom aktörer han känner (Sarasvathy, 2005): 
 
”Jag gick som sommarlovsentreprenörer och har sen flera år tillbaka har jag som varit 
intresserad, jag har hållit på med webbdesign rätt länge och så, och har haft ett par sidor, och 
då kom jag på idén att göra hemsidor åt företag och ta betalt för det...för det var en som erbjöd 
mig det en gång, det var flera år sedan, som upptäckte att jag var duktig på det, då sa han du får 
fyra tusen om du gör den här sidan, och då gjorde jag det sen fick jag det så då kom jag på att 
det här kan man ju tjäna pengar på så då gjorde jag det och sen nu då vi startade UF då tänkte 
jag att det är ett bra UF företag för jag var intresserad av företagande också, så det blev en bra 
kombination.” (Aktör B) 
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Jag frågade Aktör B om han hade stött på några motgångar i entreprenörskapsutbildningen samt 
om hur han upplevde huruvida eleven får misslyckas i den. Han svarade genom att berätta att han 
upplevt en motgång med affärsplanen som moment då det tog lång tid för dem att komma igång 
med den samt att alla inte drog sitt strå till stacken. Hans syn på huruvida man som elev får 
misslyckas under utbildningen återgavs i följande ord: 
 
”Jamen Herregud! Det är som inte tanken att vi ska lyckas utan det är att vi ska lära oss 
någonting och man lär sig av sina misstag, men vi har ju satsat på att vi ska lyckas med vårat 
företag, det är det vi har satsat på och hoppas på att göra det också, men ett misslyckande, det 
finns ju ändå inte något slags misslyckande så att det kan ju bara gå mindre bra.” (Aktör B) 
 
Det här uttalandet visar på att lärandet och de lärdomar som följer är det centrala för aktören i 
entreprenörskapsutbildningen vilket är ett exempel på hur ett företagsamt förhållningssätt kan 
stimuleras genom sådan utbildning. 
 
Relation 
 
UF-företaget består av tre personer och Aktör B är VD i företaget och de andra två är 
ekonomiansvarig respektive marknadsföringsansvarig. Jag frågade honom hur det kommer sig att 
han jobbar med de han jobbar med och han berättade att den marknadsföringsansvarige går i 
samma klass som honom och att han först inte trodde att denne skulle kunna bidra med så mycket 
till företaget, men sedan visade det sig att det behövdes någon som var ansvarig för 
marknadsföringen. På så sätt involverades den marknadsföringsansvarige. Den ekonomiansvarige 
kände Aktör B till sedan tidigare och han visste att hon hade kunskaper i ekonomi som han själv 
inte hade varför han såg henne som en tillgång för företaget. Aktör B var den som kom med 
själva affärsidén och valde därefter att samarbeta med andra medaktörer som kompletterar 
varandra. Aktör B berättade att han trivs i VD rollen och att det som driver honom som ledare är 
att se till att företaget sköts på ett bra sätt, det framgår tydligt att han känner ett stort ansvar för 
företaget. 
 
Jag frågade Aktör B om vilken betydelse han tycker att gruppen har för företagandet. Han 
beskrev det på det här sättet: 
 
”Ja alltså det är ju skönt att ha en grupp istället för att om jag skulle köra det själv, det 
funderade jag i början på, om jag skulle köra samma sak fast helt ensam, men det är ju skönt för 
då kan man som dela upp arbetet och säga att du ska göra det hära och du ska göra det hära så 
kan jag ägna mig åt det hära då får vi mer gjort på samma tid eller så…och så blir det så att 
eftersom du är bra på det kan du få göra det…och det tycker jag faktiskt är himla bra, sen har 
jag hört tidigare, folk som har kört UF själva säger att det har varit jättejobbigt för att det har 
varit mycket att göra så det är skönt att kunna fördela ut arbetet lite, det blir mer som ett riktigt 
företag också för att stora företag det är inte så ofta man ser ensamma företagare bli så stora.” 
(Aktör B) 
 
Citatet ovan visar på att Aktör B betraktar företagandet som en kollektiv process där alla bidrar 
till den på ett eller annat sätt. Det finns även en realistisk syn från hans sida på hur det funkar i 
verkligheten, det vill säga att soloföretagare sällan växer och blir större. 
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Vidare frågade jag om det fanns några nackdelar att arbeta i grupp och han ansåg att en nackdel 
är att det kan uppstå konflikter inom gruppen som tar tid och kraft från företaget. Inom gruppen 
har de skrivit ett samarbetskontrakt sinsemellan för att ha en viss beredskap vid eventuella 
konflikter. Aktör B berättade att en viktig del av kontraktet reglerar vem som får betalt för vad så 
att pengarna fördelas efter arbetsinsats. 
 
Jag frågade vilken betydelse gruppen har för aktörens egen motivation och han ansåg att gruppen 
kan fungera som stöttepelare för den enskilde individen när denne känner sig mindre motiverad:  
 
”Jag tror faktiskt att man blir lite mer peppad av att det är en grupp än om man är själv för att 
då när man själv tycker att det är segt och tråkigt då kan någon annan i gruppen tycka att det här 
var ju bra det här löser vi på en gång då får man lite mer motivation då kan man peppa varandra 
lite istället för om man är ensam då kan det bli lite segt.” (Aktör B) 
 
I övrigt upplever aktören att stämningen i gruppen är god och att de har en fungerande 
kommunikation mellan varandra. Skulle det uppstå en situation som de inte kan lösa inom 
gruppen så känner de förtroende för läraren. 

4.2.3  Lärandeprocesser 
 
Följaktligen kommer Aktör B att analyseras utifrån Illeris (2001) tre perspektiv på 
lärandeprocesser där aktörens lärande kommer att analyseras efter varje enskilt perspektiv. 

Kognitiva lärandeprocesser 
 
När jag frågade Aktör B om vad han skulle säga att han hade lärt sig hittills under 
entreprenörskapsutbildningen så lyfte han främst fram kognitiva kunskaper om företagandets 
olika delar som till exempel affärsplanen: 
 
”Ja, att skriva affärsplan, visst jag kunde väl lite grann innan men jag har lärt mig jättemycket 
inom det, skrivit affärsplanen nu och budgetering och så, och sen hur viktig rådgivaren är det är 
faktiskt himla bra, tack vare henne har vi även fått framtida kunder och så, ja…hon kan hjälpa 
väldigt mycket…jag har lärt mig lite marknadsföring och sen produktion, jag har lärt mig en hel 
del inom webbdesign som jag inte kunde tidigare och det är ju roligt att ha fått lära sig lite där.” 
(Aktör B) 
 
Uttalandet visar på utmaningen i att särskilja en lärandeprocess från en annan då de kognitiva 
kunskaperna är socialt medierade som till exempel vid fallet med rådgivaren och dennes roll i 
företagets försäljning. Illeris (2001) hävdar förvisso att de tre perspektiven alltid är närvarande 
vid lärandet då han beskriver det som en holistisk process, men som kan analyseras utifrån tre 
olika perspektiv. 
 
Min uppfattning är att det finns en vana att återge just de kognitiva kunskaperna när någon blir 
tillfrågad om vad hon eller han har lärt sig. Det var därför viktigt att ställa frågor som tar fasta på 
andra aspekter såsom de känslor som uppstår under lärandets gång utifrån ett psykodynamiskt 
perspektiv. 
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Aktör B:s kognitiva lärandeprocesser verkar av assimilativ karaktär då han menar att han hela 
tiden lär sig något successivt under utbildningens gång. Han påpekar bland annat att han lär sig 
nya småsaker vid produktionen av hemsidor såsom nya programvaror och nya funktioner i de 
program han redan varit bekant med. 
 
Det har samtidigt funnits tillfällen då den assimilativa lärandeprocessen har störts av någonting 
oväntat, som när företaget bytte målgrupp från den som var tänkt från början, nämligen frisörer: 
 
”Ja från början hade vi tänkt rikta in oss mot typ frisörer och att ringa till de och söka upp de på 
hitta.se och sen ringa till de och fråga men då efter en marknadsundersökning då kom vi fram till 
att det kanske inte var den bästa idén för de har fullt upp om man ringer till de, de har inte tid att 
prata så vi får söka så att nu har vi fått lite folk som har tipsat om oss vi har lagt upp en sida och 
så.” (Aktör B) 
 
Detta störningsmoment gav honom insikten om att rikta sig mot andra målgrupper, vilket är en 
indikation på att en ackommodativ lärandeprocess har förekommit. Denna upptäckt av någonting 
nytt på vägen kan jämföras med effektuellt lärande. (Sarasvathy, 2008) 

Psykodynamiska lärandeprocesser 
 
Aktör B upplever att han utvecklas personligen genom produktionen av hemsidor. Han brinner 
för själva hantverket då det har varit en passion sedan flera år tillbaka (7 år). Han kopplar även de 
företagsekonomiska kunskaperna han förvärvat till privatekonomi då han ser många likheter de 
emellan. Han ser även mötena med nya människor utanför skolan som en träning inför 
arbetslivet: 
 
”Jag tror att det är ganska mycket positivt faktiskt…för att ekonomi för att även om det är 
företagsekonomi vi får lära oss så är det väldigt likt privatekonomi så att vi får lära oss mycket 
där att få ha hand om pengarna och så, och sen kundbemötande ja men om man träffar kunder 
och så det är liknande om man ska gå på en arbetsintervju eller vad som helst så att det är ju 
positivt.” (Aktör B) 
 
Aktören anser att han har fått ett stärkt självförtroende genom deltagandet i 
entreprenörskapsutbildningen då han tror mer på affärsidén nu än vad han gjorde tidigare. Vidare 
menar han att det positiva gensvaret från människor i hans omgivning också har stärkt 
självförtroendet, han nämnde till exempel att vissa personer har sagt att de är beredda att satsa 
pengar på honom och affärsidén efter studenten. Aktören framhåller att han känner att 
prestationsbehovet har ökat i och med att företaget börjar tjäna pengar. Aktör B nämner faktiskt 
pengar som en drivkraft inte bara för honom utan för gruppen som helhet: 
 
” jag tror att det blir mycket när det börjar komma in pengar då kommer man att bli mer 
motiverad med att prestera ännu mer det tror jag gäller alla i gruppen faktiskt…” (Aktör B) 
 

Sociala lärandeprocesser 
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Enligt Aktör B har konflikthantering varit en viktig del av den sociala dimensionen av lärandet i 
entreprenörskapsutbildningen. Aktören verkar vara medveten om att konflikter kan hämma dels 
hans egna individuella företagsamhet och även gruppens - sociala företagsamhet. De sociala 
lärandeprocesserna tar sig även i uttryck genom att Aktör B upplever att han nu vågar kontakta 
individer utanför skolan som denne inte har haft en tidigare relation till. Aktör B nämnde bland 
annat hur han kom i kontakt med rådgivaren som exempel. Aktören nämnde även att 
entreprenörskapsutbildningen skapar förutsättningar för individen att träna sin sociala förmåga. 

4.2.4  Lärandenivåer 
 
Aktör B har förvärvat know-what kunskaper genom tidigare erfarenhet av entreprenörskap, 
genom hans deltagande i sommarlovsentreprenörer. Detta framgår när intervjupersonen bland 
annat nämner de tekniska fördelarna med F-skatt. Det informella lärandet från tidigare 
erfarenheter kommer alltså i uttryck under den formella entreprenörskapsutbildningen varför det 
är utmanade att dra gränsen för lärandet då lärandets natur verkar bestå av en implicit och explicit 
dimension. Vidare springer aktörens know-what kunskaper från hans fleråriga erfarenhet av 
webdesign, vilket är kopplat till know-how och även know-when. 
 
Know-how och know-when är två lärandenivåer som Aktör B uppvisar genom hans 
hantverksskicklighet inom IT, aktören uttryckte även en vilja att lära sig mer om hantverket, 
lärandet av detta karakteriseras av learning-by-doing eller erfarenhetsbaserat lärande. Aktören 
lärde sig hantverket genom eget initiativ och engagemang och inte i den formella 
skolundervisningen. Aktörens know-when kunskaper verkar följas av de ständigt nya 
erfarenheterna som eget företagande innebär i entreprenörskapsutbildningen, aktören lär sig hela 
tiden och känslan för vad som skall göras av vem, i olika situationer, stärks därefter. 
 
Know-who är en lärandenivå som har varit närvarande under hela entreprenörskapsutbildningen 
då relationen till andra är en grundläggande förutsättning för lärandet i utbildningen. Redan inför 
Ung Företagsamhet så hade aktören en inblick i vad det skulle komma att handla om då han hade 
en relation till andra individer som hade genomgått utbildningen före honom. Know-who 
kunskaperna tar sig i uttryck i mötet med nya människor utanför skolan, det är verkligen då 
aktörens sociala kompetens ställs på prov. Det är anmärkningsvärt att know-who kunskaperna 
stimuleras i och med detta, det säger en del av vikten av autentiska aktiviteter (Backström-
Widjeskog, 2008) i entreprenörskapsutbildningar. 
 
Aktör B visar även på know-why kunskaper då denne har en stark entreprenöriell intention, vilket 
framgår när aktören uttrycker en vilja att starta eget företag i framtiden. Detta verkar påverka 
hans prestationsbehov under entreprenörskapsutbildning. Denna intention gör att aktören ser 
utbildningen som ett tillfälle att ”pröva vingarna” och samla de kunskaper och erfarenheter som 
han eventuellt kommer att stöta på i verkligheten om han väljer att starta eget företag i framtiden.  
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Det verkar finnas ett samband mellan den entreprenöriella intentionen och sättet att se på 
entreprenörskapsutbildningen och meningen bakom de handlingar som genomförs under denna 
utbildning. För den som redan har en stark entreprenöriell intention så förefaller det sig som att 
aktören använder sig av en deduktiv lärandestrategi där det handlar om att hitta bevis för de 
tankar och idéer som aktören bär på redan före utbildningen startar. Medan det i andra fall där 
individen har en svagare entreprenöriell intention handlar om en induktiv lärandestrategi där det 
handlar om att upptäcka entreprenörskapets värld genom att erfara en entreprenöriell process 
såsom den i Ung Företagsamhet. Denna erfarenhet kan i sin tur leda till att personen efter 
avslutad entreprenörskapsutbildning är villig att testa sina idéer och tankar på marknaden. 
Effekterna av entreprenörskapsutbildningar är således individberoende och kan därför vara svåra 
att mäta metodologiskt då det kan vara svårt att veta vad i lärandet det är som påverkar den 
entreprenöriella intentionen och när det faktiskt sker ett beslut om att faktiskt starta ett eget 
företag. 
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4.2.5  Sammanfattning – Aktör B 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av analysen av intervjun med Aktör B i form av en matris: 
 
Tabell 4. Sammanfattning av Aktör B 
 
Dimensioner  Aktör B ‐ Elevperspektiv 
 
Företagsamt 
förhållningssätt 
 

 
 
 

- Snäv syn på företagsamhet med fokus på yttre, funktionella aspekter. 
- Inre företagsamhet ses som en förutsättning för yttre företagsamhet. 
- Konstruktivistisk syn på lärandet i entreprenörskapsutbildningen. 

 
Lärandesituation: 
 
Aktör 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Tidigare erfarenhet av företagande. 
- Tidigare erfarenhet av webdesign. 
- Självständig genom uppfostran hemmifrån. 
- Pengar är en viktig drivkraft. 
- Målsättning: Bra betyg, att tjäna pengar, kunskaper i företagande, ha roligt på vägen. 
- Kännedom om Ung Företagsamhet före kursstart. 
- Ser sig själv som egen företagare i framtiden 
- Motivationen påverkas av yttre belöning i form av pengar. 
- Aktiv och reflekterande lärstil. 
 

Design 
 

- Frihet under ansvar. 
- Entreprenörskapsutbildningen blir vad man gör den till. 
- Lärarens roll; en coach som följer upp. 
- Tydliga deadlines som milstolpar i den entreprenöriella processen. 
- Tar med sig utbildningen hem. 
- Ämnesöverskridande - sträcker sig över flera ämnen. 
- Konstruktivistisk syn på affärsmöjligheter. 
- Så länge man gör bra ifrån sig så får man också bra betyg. 
- Positivt med bra betyg, men betyget betyder inte allt. 
- Många undervisningstimmar till sitt förfogande. 
- Kreativ krävs i varje aktivitet. 
- Mest företagsam vid produktion. 
- Ingen direkt användning av affärsplanen. 
- Lärandet en effektuell process. 
- Misslyckande är ett villkor för lärande. 
- Eleven har en nyckelroll för lärandet. 
- Begränsningar i designen såsom avsaknaden av F-skatt. 
- Lära genom andra aktörer och inte genom skolböcker.  
 

Relation 
 

- Startade företaget tillsammans med en klasskamrat och en bekant sedan tidigare. 
- Ser entreprenörskap som en kollektiv process. 
- Gruppen gör företagande mer autentiskt eller realistiskt. 
- Ser inte sig själv som en soloföretagare. 
- Konflikter kan vara en nackdel för gruppens företagsamhet. 
- Ökad individuell företagsamhet och motivation tack vare gruppen. 
- Fungerande kommunikation inom gruppen. 

 
Lärandeprocesser: 
 
Kognitiva 

 
 
 

- Mycket kunskaper om företagande 
- Assimilativt lärande som grundprocess. 
- Enstaka situationer där ackommodativa lärandeprocesser förekommit. 
- Bekräftelse eller förstärkning av redan befintlig kunskap i första hand. 

 
Psykodynamiska - Personlig utveckling genom produktion av hemsidor. 

- Stärkt självförtroende genom bekräftelse av andra i omgivningen. 
- Ökat prestationsbehov vid försäljning. 

 
Sociala - Lär sig konflikthantering. 

- Vågar ta kontakt med andra utanför skolan. 
- Tränar sin sociala förmåga. 

 
Lärandenivåer: 
 
Know-what 
 

 
 
 
 
 

- Tidigare erfarenhet av entreprenörskap och webdesign.  
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Know-when 
 

- Förstärkts genom nya erfarenheter av nya situationer.  

 

Know-who 

 

- Viktig förutsättning för det mesta av lärandet i entreprenörskapsutbildningen. 
- Social kompetensutveckling genom mötet med andra människor utanför skolan 
- Pröva sin sociala kompetens. 
- Kännedom om entreprenörskapsutbildningen genom tidigare deltagare. 

 

Know-how 

 

- Förstärkts genom erfarenhetsbaserat lärande. 
- Utvecklar hantverket genom entreprenörskapsutbildningen. 
- Vill lära sig mer om hantverket (webdesign). 

 
 

Know-why 

 

- En stark entreprenöriell intention om att vara företagare i framtiden. 
- Pengar som drivkraft och motivationsfaktor 
- Prestationsinriktad 
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4.3  Aktör C 
 
Intervjun med Aktör C ägde rum i samma avskilda grupprum på X-gymnasiet som med intervjun 
med Aktör A. Atmosfären var avslappnad och aktören var väldigt pratglad och reflekterande 
under hela intervjun.  
 

4.3.1  Företagsamt förhållningssätt 
 
Aktör C betraktar ordet företagsamhet med den byråkrati som företagsamma människor kan 
bemötas av i deras framfart, i aktörens fall associerar han denna byråkrati med pappersarbete: 
 
”papper tänker jag mycket på, jag har ju blivit lite, fastnat lite i pappersgrejen, eller mycket ut av 
första delen utav det här UF-företagandet, det är ju mycket papper, men nej, jag tror att jag 
kommer nog ändra uppfattning om det där, om du skulle fråga mig om två månader så tror jag ju 
att då hade det varit något helt annat för då har jag nog glömt bort det där om papperna 
faktiskt…” (Aktör C) 
 
Jag ville ta reda på vad som får Aktör C att agera företagsamt och han gav mig ett svar som 
antyder på att företagsamheten är en del av dennes livsstil och identitet då aktören inte för någon 
åtskillnad mellan sig själv och den passion denne funnit i musiken: 
 
”Svår fråga, men jag ser mig verkligen mig själv som driver på andra för att folk ska göra 
någonting, nu har vi läst i tre år massa musikkurser och då ska man spela tillsammans och sen 
händer det ingenting då blir jag väldigt frustrerad och sen då, okej du gör så här, du gör så här, 
kör, nämen sen vad som sporrar mig, det kan vara olika saker i för sig, men oftast har det haft 
något med musik att göra, jag tror på något sätt att det definierar vem jag är, jag är som fast i 
musik för jag har aldrig varit bra på någonting annat, det är svårt att känna att jag vill göra det 
här om man inte är bra på det så är det ju, men som att man har hållit på så länge med samma 
sak så blir det ju…” Aktör C 
 
Aktör C berättade att han valde att läsa entreprenörskap i skolan då det gav honom förutsättningar 
att arbeta ämnesöverskridande och få ett fullständigt betyg ifrån gymnasiet. På frågan om vikten 
av att agera företagsamt i skolan fick jag svaret om att det är nyttigt så länge eleven eller 
individen får möjligheten att utgå från sig själv i entreprenörskapsutbildningen: 
 
”så länge man kan låta eleven att rikta in sig mot någonting som de vill göra, entreprenörskap av 
något slag, det finns nog en hel del att hämta där, alltså verkligen, det finns så mycket som jag 
kan nämna som jag inte hade lärt mig annars, så är det…” (Aktör C) 
 
Aktör C har ingen större erfarenhet av arbetslivet varför denne menar att det är svårt att besvara 
från om hur viktigt man tror att det är att ha ett företagsamt förhållningssätt i arbetslivet. Aktören 
gav dock ett exempel på när det kan vara viktigt: 
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”Ja, alltså nu är det ju som svårt, jag vet ju inte så mycket om (arbetslivet) men, alltså det är en 
hel del som man kan lära sig i skolan genom entreprenörskapsutbildningar som väldigt bra att 
veta i arbetslivet det märkte ju vi nu när vi skulle göra det här jobbet på Oleary’s, då hade vi inte 
fått träffa någon som var liksom ansvarig på Oleary’s innan, utan vi hade bara pratat med den 
ordinarie trubaduren så då gick det som inte att få tag i den här chefen någonting när vi var och 
riggade upp allt, så det var efteråt vi skulle prata med honom om priset…” (Aktör C) 
 
Aktör C ser ett företagsamt förhållningssätt som en inneboende kraft som alla människor bär på 
och att det bara gäller att hitta den och lära sig om entreprenörskap därefter: 
 
”Ja men sen, alla måste ju rikta in sig på, alla är ju duktiga på någonting, oavsett om du är 
musiker eller om du är målare, jo men du kan hålla på med vad fan som helst egentligen, bara du 
har någonting som du är duktig på som du vet att du kan leverera som en tjänst eller vara, 
absolut det kan man lära sig, vad ska man säga, man kan lära sig entreprenörskapet, alltså det 
kan man, man måste bara, alla har ju någonting som man kan rikta in sig på men jag tror inte att 
alla vet om det…man måste bara hitta det…” (Aktör C) 

4.3.2  Lärandesituation 

Aktör 
 
Aktör C går tredje året på gymnasiet med en estetisk inriktning. Han har hållit på med musik 
sedan lågstadiet. Aktören har en äldre syster som är företagare i övrigt har han inga andra bland 
nära och kära som är företagare. Aktör C har ingen tidigare erfarenhet av företagande men har 
fått höra att man bör starta ett företag som musiker av bland annat skattetekniska skäl: 
 
”jag har alltid fått höra att man bör starta ett företag som musiker för att det ska lättare med 
skatter och sociala avgifter och så, men det här är första gången som jag har gjort det…” (Aktör 
C) 
 
Aktör C driver ett UF-företag som spelar levande musik på bland annat krogar och fester: 
 
”Vi är tre grabbar som spelar musik, vi spelar ju på krogar och även fester och sådär och då 
istället för det här vanliga att man hyr in en trubadur som står där själv med gitarr, sen är det tre 
grabbar som har gitarr, bas, trummor och tre sång så vi kan sjunga trestämmigt också så det är 
väldigt annorlunda och det blir väldigt kul, väldigt positiv feedback har vi fått från, så det är 
kul!” (Aktör C) 
 
På frågan om det är första gången han läser ett mer ekonomiskt ämne så nämner han att han inte 
har tagit några kurser i företagsekonomi tidigare men att det är något som kommer dyka upp 
längre fram under utbildningen: 
 
”Vi ska läsa en kurs nästa termin som heter projekt och företagande som jag inte riktigt vet vad 
den innehåller men det är någonting sånt men annars är det UF-kursen och det är en massa 
småföretagandekurser i en och samma, så det är väl därifrån jag har fått lite och så har man fått 
lite då från organisation och ledarskap har vi läst en kurs, så därifrån kommer det lite om 
företag och så…” 
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Aktör C finner det viktigt att ha företagsekonomiska kunskaper som musiker då denne upplever 
det som att musiker och aktörer i musikindustrin ofta har skilda synsätt vad gäller intresse. 
Aktören väljer att formulera det på det här viset: 
 
”Ja alltså det är ju när man håller på som musiker så är det oerhört viktigt att man har lite koll 
på branschen, alltså överhuvudtaget att göra affärer med folk som inte är musiker, för att en 
musiker och till exempel en krögare tänker helt olika, musikern tänker att jag vill leverera det här 
så mycket och jag vill få pengar för det jag har gjort men krögaren han tänker att jag vill ha 
någonting som duger och sen ska jag kunna kapa av så mycket som möjligt på deras faktura och 
det är det där som man inte vet, alltså jag som musiker tänke ju inte alls i de banorna…” (Aktör 
C) 
 
Jag frågade Aktör C vilka förkunskaper som denne hade haft användning av och fick följande 
gensvar: 
 
”Ja, musiken förstås, sen har jag, det enda som jag har haft med sånt att göra, jag har spelat på 
många kyrkogrejer och kompat barnkörer och så, så det är typ det enda men då har jag gjort det 
som privatperson, den enda tidigare erfarenheten jag har haft av något slags affärsmässigt inom 
musik, jo…jag har ju haft band och då har vi bedrivit studiecirklar för att få räkningarna att gå 
ihop, men det är nog allt faktiskt, men annars har jag inte hållit på någonting alls, så det var ju 
rätt mycket i början att ta, att lära sig allting på en gång, men det går ju bra till slut…” (Aktör 
C) 
 
Citatet ovan visar att aktören betraktar hantverket, det vill säga det musikaliska som en 
förkunskap och gör därefter en åtskillnad mellan företagsamhet och affärsmässigt företagande, 
det behöver således inte betyda en och samma sak. 
 
En annan viktig förkunskap har varit erfarenheten av den årliga UF-mässan som de tagit del av 
redan i årskurs två för att förbereda eleverna för vad som komma skall i årskurs tre. För aktören 
har detta setts som en inspirationskälla och motivationsfaktor: 
 
”Varje gång som UF-mässan är här i Umeå så måste vi gå dit så man har ju varit dit och kollat 
och sen det är väl där man har blivit lite men vad är det här, det verkar ju så jävla kul och så 
där, jag har varit och spelat på den där UF-mässan någon gång också…” (Aktör C) 
 
Aktör C:s personliga målsättning med utbildningen är att lära sig nya saker så att denne kan 
fortsätta ta betalt för sin musik och kunna erhålla ett slutbetyg från gymnasiet samt tjäna pengar. 
Följaktligen frågade jag intervjupersonen om framtiden, genom att ställa frågan vad han kommer 
att göra efter studenten och fick svaret: 
 
”Jag har funderat på det där lite grann, men jag är inte så stressad över vad man ska göra då 
funderar jag på att dra utomlands, jobba någonstans som bartender eller någonting, bara så där, 
slackjobb liksom, hålla på lite med musik, sen funderar jag kanske på någon vidareutbildning 
inom musik också, men där får man se…man får ta det som det kommer…” (Aktör C) 
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Jag ville ta reda på intervjupersonens entreprenöriella intention genom att ställa frågan om denne 
kan tänka sig att starta eget företag i framtiden, efter avslutad gymnasieutbildning, svaret blev 
följande: 
 
”Nu vet jag inte hur man ska göra, nu kommer vi att få lära oss mer om hur man kan fortsätta 
med det efter UF-företaget tar slut och alltså så länge det inte, tar allt för mycket tid eller arbete 
att hålla igång det hela tiden så tror jag nog att vi absolut skulle kunna hålla igång företaget för 
vi tycker ju om att spela ihop, så här att spela någon spelning några gånger per år eller 
någonting, för att som jag har förstått det så kan du ha ett företag som du inte behöver en viss 
hög inkomst eller omsättning eller någonting så nog absolut tror jag att vi skulle kunna fortsätta 
med det, vi funderar redan på det eftersom vi fick ett erbjudande om att spela på ett bröllop 
fjärde juni igår så att vi funderar på att göra så att vi har ett företag då fortfarande…” (Aktör C) 
 
Aktören vekar ha det i medvetandet att han en vacker dag kommer att starta ett företag kring sitt 
musikintresse varför han ser entreprenörskapsutbildningen som en möjlighet att pröva denna 
intention i praktiken. 
 
Jag frågade Aktör C om han hade någon förebild som är företagare för att ta reda på om det kan 
ha påverkat hans entreprenöriella intention. Svaret blev följande: 
 
”På ett sätt Janne på musikanten, för att han började jobba på…bank, han var någon slags 
förvaltare, han var duktig på det han gjorde för att han är ju duktig på ekonomi och siffror och 
så, så han tjänade väldigt bra och fick bättre och bättre jobb, högre upp och högre upp och sen 
då insåg han att det är inte det här jag vill hålla på med så då öppnade han bara butiken och 
ville hålla undervisning för de som köper instrumenten också så då öppnade han 
musikkonsulterna också och den grejen tycker jag är rätt häftig att nämen det här, även fast det 
går jättebra för en, jaa…jag tjänar ju jättemycket pengar och så här men det är inte det här jag 
vill göra så då bara släpper allting och nä nu ska jag göra det här så det tycker jag är rätt ballt, 
det är väl något av en förebild att om jag någon dag hittar någonting som jag känner att det här 
är det jag egentligen ska göra så ska jag bara kunna släppa allting annat och nu kör jag på det 
här racet istället…” (Aktör C) 
 
Svaret ovan visar på vilken roll denna förebild har för aktörens företagsamhet. 
 
Lärstilstestet fick följande utslag: 12 poäng på aktiv, 10 poäng på Reflekterande, 6 poäng på 
logisk och 9 poäng på praktisk. Detta innebär att Aktör B har en hög preferens för en aktiv lärstil 
som bland annat innebär att aktören exempelvis ger sig in i nya upplevelser och trivs med att 
aktivt prova sig fram i sitt företagande. Resultatet från lärstilstestet verkar stämma överens med 
mitt inryck av aktören då denne upplevdes som väldigt autonom i sitt lärande och ser struktur, 
såsom pappersarbete, som ett hinder för den egna företagsamheten. 

Design 
 
Betyg är en yttre belöning på prestation varför jag frågade intervjupersonen om vilken vikt det 
har för honom att få bra betyg under kursen med följande gensvar: 
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”hahaha…jag började på gymnasiet med en väldigt enkel bild på betygen så länge…G är 
målsättningen, allting över är plus men nu har det gått rätt mycket bättre än så faktiskt, och jag 
skulle kalla mig själv rätt lat ändå, nu hoppas jag på VG i alla fall…” (Aktör C) 
 
Aktören verkar ha musiken som sitt primära område att utvecklas inom och att betygen därmed 
får en sekundär betydelse. Detta framgår när jag bad intervjupersonen att utveckla svaret: 
 
”betyget är inte värt någonting utan det är vad jag lär mig som är värt nånting, enligt mig, sen 
finns det ju många som kan ha olika åsikter om det också, men nej, jag har inte varit någon sån 
där som verkligen bryr mig om ja, ok nu fick jag så här dåligt betyg i det här så nu är jag dålig 
på det här, så är det inte, det kan man ju hitta många exempel på utan man ska alltid skaffa sig 
en egen uppfattning om vad du kan och inte vad någon annan skriver på ett papper…” 
 
Intervjupersonen beskrev hur de fick sitt första jobb genom en marknadsundersökning där UF-
företaget provade sig fram och lät därmed marknadsundersökningen växa fram i samband med 
nya erfarenheter. Tillvägagångssättet där man upptäcker möjligheter på vägen påminner om en 
effektuell logik (Sarasvathy, 2008):  
 
”Alltså det som fick igång oss på det här spåret rejält det var när vi började prata med…vi skulle 
ha någon marknadsundersökning, det är en del utav kursen och då när vi gjorde den här 
marknadsundersökningen så fick vi jobberbjudanden direkt för att det är folk som spelar på 
krogar och fester i Umeå det är samma handfull av människor som har varit de senaste tio åren 
så det är mellan fem och tio olika alternativ man har om du ska som krögare, ja men ska ha lite 
trubadur-musik, okej då finns de här och det har alltid varit så och då när vi kom där som 
fräscha ansikten så blir det ju en helt annan sak, ja men, jaa ok, vi skulle haft någon trubadur 
fast jag kan ju inte anställa samma som den där killen anställde igår, men här vad är det här, 
något nytt, så insåg vi att marknaden ser ut för oss och det förändra väldigt mycket på hur vi 
tänkte på det här, först så tänkte vi inte lägga ner så mycket tid på det, kanske göra någon 
spelning så där, men sen utvecklades det till att vi satte en målsättning att en spelning per månad 
som drev företaget och nu kommer vi väl att klara i snitt, vi var lite långsamma så vi missade de 
två första månaderna men det var väl så typ…” (Aktör C) 
 
Jag bad aktören att beskriva arbetssättet i entreprenörkapsutbildningen och han gav ett svar som 
antyder på att det rör sig om ett erfarenhetsbaserat lärande där eleven får testa sig fram med 
utrymme för misslyckanden: 
 
”Testa, misslyckas du så lär vi dig ett nytt sätt att göra det på, eller rätt sätt att göra det på, det 
är väldigt mycket så…att testa…okej vi får sitta och göra, amen ni ska göra en affärsplan, 
ungefär så här ska den se ut och sen sitter vi där som frågetecken, fan affärsplan vi har aldrig 
hört talas om en affärsplan förut, börja skriva, ungefär det här ska ni ha med, jaha…tror att vi 
fick lämna in våran tre gånger innan vi fick godkänt nämen det är lite så, gör fel, gör fel, gör fel 
sen pekar vi lite lätt åt vilket håll du ska, ungefär så…” 
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Jag följde upp svaret men frågan om hur det passar intervjupersonen att lära sig på det här sättet 
och fick svaret:  
 
”Just i ögonblicket när jag inser att jag har misslyckats med någonting så blir jag väldigt 
frustrerad men jag tror nog att det kan vara så att det är nyttigt att titta tillbaka på det i 
efterhand, det vet jag inte riktigt än, vi får väl se hur det funkar med resten utav UF-året, alltså 
olika utlärningssätt, passar ju olika människor så är det ju bara, nu är jag en oerhört praktisk 
människa, dålig på teoretiska saker så att någonstans borde det passa mig det här arbetssättet i 
alla fall…” 
 
Citatet ovan ligger i linje med en aktiv lärstil som testet visade. 
 
Aktör C berättade att han inte betraktar entreprenörskapsutbildningen på samma sätt som denne 
gör med andra kurser då det för aktören handlar om att finna ett sätt att tjäna pengar på sin musik 
och inte plugga till ett högt betyg, vilket talar om en effektuell logik (Sarasvathy, 2008): 
 
”Alltså inte av själva UF-iden i sig utan mer utav att jag kan använda min musik till att både 
tjäna pengar, lära mig saker om hur jag kan tjäna pengar på det jag gör sen och betyg, så att nja 
det är väl det…” 
 
Att få möjligheten att agera på egna initiativ under entreprenörskapsutbildningen betyder mycket 
för aktören vilket framgår i följande utsaga: 
 
”Det är ändå rätt viktigt faktiskt, alltså om jag ska göra någonting bra, om jag ska prestera till 
hundra procent så måste jag göra det på eget initiativ annars blir det bara ja men du måste göra 
det här så då ja ok då slafsar jag ihop någonting så bara här varsågod, för då bryr jag mig inte 
om det för jag lägger inte ner någonting i det så att det är nog väldigt viktigt för mig…” 
 
Jag ställde följdfrågan om han kände att han får samma möjligheter att agera på egna initiativ i 
andra ämnen också, med följande gensvar: 
  
”det är en hel del bra lärare på X-gymnasiet så att det finns många möjligheter att göra det i 
andra ändan också, det finns det…” (Aktör C) 
 
Det verkar som att företagsamhet som pedagogik (Berglund & Holmgren, 2007) finns närvarande 
i andra kurser och ämnen relativt entreprenörskapsutbildningen. Aktör C betonar dock att UF-
utbildningen skiljer sig från andra kurser med tanke på det fria arbetssättet som kräver ständig 
kreativitet för att kunna lära sig något av den: 
 
”Att du måste ha fantasi för att kunna finna det lätt att göra det, annars måste någon pusha dig 
till att göra, det har jag märkt bland vissa av mina kompisar som läser UF också, som inte riktigt 
har någon...de kommer dit och bara jag hade tänkt läsa om någon UF-kurs, jag ska typ starta ett 
företag, jaha ok vad ska du göra, ja vi får väl se, så då ba slafs, slafs ihop med det här okej då 
blir, så att man måste som ha någon slags fantasi eller någon vision om vad man kan göra, det 
tror jag…” (Aktör C) 
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Lärarens roll under entreprenörskapsutbildningen beskriver intervjupersonen som ett ”fallnät” då 
denne menar att man uppmuntras till att försöka på egen hand och att läraren finns till hands om 
det inte går som man har tänkt sig. Eleven har en roll där denne hela tiden måste motivera sig 
själv vilket intervjupersonen menar är ett problem för många som är vana vid en mer lärarstyrd 
undervisning. 
 
Jag visade Aktör C utbildningscykeln och bad aktören att peka ut de aktiviteter som han tycker 
stimulerar till kreativitet och företagsamhet mer än andra varpå denne pekade ut försäljning och 
produktion som de tillfällena där man får utlopp för sin kreativitet och företagsamhet: 
 
”Försäljningen och produktionen blir det ju på den här men alltså spelningar för oss, absolut, 
det är vad det är, musiker då får jag, då måste jag, då vet jag, nu måste jag visa att jag kan det 
här, för annars är det nog någon som vet att du den där killen han kan ju inte riktigt så det blir 
absolut det…” (Aktör C) 

Relation 
 
Aktör C berättade att gruppindelningen gick till så att de valde att starta upp företaget med 
varandra då de redan kände varandra sedan tidigare med tanke på at de gått i samma klass i tre år 
samt att de delade samma musikintresse.  
 
Jag frågade aktören vilken betydelse gruppen har för UF-företagandet och fick följande svar: 
 
”Det hade nog varit rätt tungt att göra allting själv, fast jag tror att det hade gått snabbare att 
göra det, att få igång företaget så här, för nu är det väldigt mycket amen; jag har inte gjort det 
där vi kan ju kolla om han har gjort det eller om han har gjort fast ingen av de är ju här så vi 
väntar till nästa vecka, det blir väldigt mycket att skjuta på saker för att jag är inte säker på om 
han har gjort det eller han har gjort det eller så här jaa…så att det skulle vara slitsammare men 
jag tror att det skulle kunna gå väldigt mycket fortare om man kör ensam, absolut!” (Aktör C) 
 
Det verkar som att aktören är medveten om att de andra gruppmedlemmarnas företagsamhet kan 
påverka hans egen, individuella företagsamhet, men ser att nyttan av att arbeta i grupp är större 
än skadan. Han gav ett exempel på när gruppen kan hämma ens företagsamhet: 
 
”Ibland kan det göra det, när man känner att någon inte dyker upp sen ringer man och bara och 
nu jävlar ska du vara här, då tror jag att det tar man ju på krafterna, det vet man ju själv och 
försöker tvinga en, nu ska du komma hit och göra det här så blir man ju, så då blir det bara nej, 
det där orkar jag inte göra, fast nu är vi ju så pass intresserade utav samma sak så att det hjälper 
ju lite att även fast man känner sig omotiverad ibland så blir det ändå lättare än när man väl är 
där och sitter med instrumenten i handen för vi tycker om att spela tillsammans, så att det löser 
sig till slut…” (Aktör C) 
 
Gruppklimatet beskriver aktören som sådär, de skyller mycket på varandra och alla drar inte sitt 
strå till stacken. Aktören beskriver hur konflikter och meningsskiljaktigheter hanteras inom 
gruppen på detta vis: 
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”Blir vi irriterade på varandra så, vi har ett, vi pratar rätt mycket och har rätt mycket åsikter 
alla tre så att vi brukar bara prata om de och till slut så slutar det alltid med att nämen nu fan, 
det här spelar ingen jävla roll nu ska vi göra det här, håll käften nu kör vi, så att det löser sig till 
slut det gör det, det tror jag inte kommer att vara några problem i framtiden heller…” (Aktör C) 
 
Aktör C berättade hur rollfördelningen gick till på följande vis: 
 
”Det är som jag som blir arg när det inte händer någonting så att ja, det var väl därför jag 
hamnade som VD sen Sebastian hamnade på marknadsföring för att han slutade aldrig att prata 
om vi säger så han är bra på det där, Tobias hamnade på ekonomiavdelningen för att han har en 
morfar som är tidigare, har jobbat på skatteverket så han har stenkoll på allting så att säga och 
då tänkte vi att vi kunde åka snålskjuts på de kunskaperna…” 

4.3.3  Lärandeprocesser 

Kognitiva lärandeprocesser 
 
Det Aktör C känner att denne har lärt sig genom entreprenörskapsutbildningen är: 
 
”Att kunna ta betalt för det jag är bra på, alltså det är det viktigaste i alla fall för mig tror jag…” 
(Aktör C) 
 
Aktören verkar redan ha en stark inre drivkraft med tanke på dennes stora musikintresse varför 
det blir viktigt för denne att lära sig grundläggande företagsekonomiska kunskaper för att kunna 
leva på musiken i framtiden. Ett exempel på detta är vikten av pappersarbete vilket antyder ett 
kognitivt kunskapsbehov: 
 
”Ja en stor sak som hände nyligt det var ju att aldrig göra någonting som du inte har på papper 
att du verkligen har gjort, kontrakt före eller ingenting så att nej, det tror jag är viktigaste som 
jag kommer att ta med mig…” (Aktör C) 
 
Aktör C berättar om kognitiv lärandeprocess som ligger närmast ett assimilativt lärande, som en 
pedagogisk grundprocess där eleven ständigt lär sig småsaker under utbildningens gång: 
 
”Det är många bäckar små skulle jag säga, för många utav de här större grejerna har man som 
haft lite koll på tidigare, men det är väl allt småplotter…” (Aktör C) 
 
Det finns även en indikation på att det har skett ett ackommodativt lärande hos eleven. Jag 
frågade om det hade funnits tillfällen där de hade varit tvungna att tänka om och göra saker och 
ting på ett annorlunda sätt, varpå jag fick svaret: 
 
”Jaaa….ja! förra veckan så skulle vi, vi skulle spela på fredag så hade vi avtalat att vi skulle ha 
ett ljudsystem, ett speciellt ljudsystem som vi skulle få låna utav Janne på musikanten och när vi 
kommer dit på fredag morgon har en utav de anställda på musikanten hyrt ut det utan att skriva 
upp någonstans, utan att meddela det, så då blev det lite panik ja hur fan ska vi lösa det här och 
men vi anade till slut, plocka ihop nämen vänta nu, om vi då istället tar en mindre modell utav 
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det där och komplettera det med en lös högtalare det kan nog funka, testade vi och det blev så, så 
det var det nyligaste så att säga…” (Aktör C)  

Psykodynamiska lärandeprocesser 
 
Aktör C berättar att det är svårt att säga om entreprenörskapsutbildningen kan ha påverkat dennes 
personliga utveckling, men hävdar att denne säkerligen kommer att utvecklas personligt när 
företaget kan börja tjäna mycket pengar på sina tjänster. Aktören konstaterar till exempel att 
självförtroende kan påverkas både positivt och negativt beroende på situationen: 
 
”Ja det kan bli både bättre och sämre, det beror på vad du får för bemötande sen, men typ när 
man ska förhandla om pris och grejer, du kan ju bli trampad på så att du får sämre 
självförtroende eller så vänder du det…om vi säger att du skulle bli trampad på och att du 
vänder det till din fördel sen och ger igen…så att det kan ju gå åt båda hållen, verkligen det tror 
jag, men absolut så gör det ju skillnad på självförtroendet, det gör det ju…” (Aktör C) 
 
Jag fullföljde detta spår genom att fråga om huruvida han lärt sig att hantera motgångar i sitt 
lärande med följande svar: 
 
”Alltså det har nog förändrat mig positivt för att annars, om någonting går fel så brukar det bara 
bli då släpper jag så det där skiter jag i, men där har jag varit mycket nu som jag inte kan göra 
det med så det är nog en bra grej…” (Aktör C) 
 
Jag frågade aktören hur han såg på musiken, om det är mer en livsstil än en hobby och ett yrke 
varpå han svarade: 
 
”Det är en livsstil som man gör till ett yrke om man vill…det tror jag, ja alltså, antingen så kan 
du ju, du kan ju ha det att du är en hobbymusiker liksom att du sätter det sådär en gång i veckan 
sätter du din gitarr och spelar lite då tror jag mer att det är som våran hobby men när det börjar 
gå så långt så att du spelar musik hela tiden och så vidare så absolut blir det en livsstil det blir 
det…” 
 
Jag bad aktören om denne kunde se någon koppling mellan musiken och entreprenörskap som en 
livsstil och fick följande svar: 
 
”Entreprenörskap det tror jag nog bara helt enkelt är en livsstil egentligen för det är inte 
någonting du gör vid sidan av så där, utan då är du ju där, du gör det här, det är ju så det tror 
jag…” 
 
Aktörens svar antyder att man blir vad man gör och att musiken och entreprenörskap därför i stort 
sett kan definiera vem man är och hur man lever. 

Sociala lärandeprocesser 
 
När det kommer till sociala lärandeprocesser så ställde jag frågan om samarbetsförmågan att hade 
påverkats något genom entreprenörskapsutbildningen och fick svaret:  
 



80 
 

 
”Ja det tror jag, det har ju blivit väldigt annorlunda nu, det har blivit mindre; jag bryr mig inte 
heller och mer nu måste jag göra något åt det här, nu får jag göra något åt de andra, typ så…” 
(Aktör C) 
 
Aktören gör en observation där han påpekar att kanske inte just hans sociala kompetens har 
påverkats så mycket men att han har sett andra i gruppen påverkas positivt genom 
entreprenörskapsutbildningen: 
 
”Ja, kanske inte jättemycket för mig och Sebastian som man skulle kunna definiera som 
snackbasar lite grann men Tobias den tredje, han brukar hålla sig rätt mycket i bakgrunden, men 
han har börjat snacka mycket mer och så där, så absolut…” (Aktör C) 
 

4.3.4  Lärandenivåer 
 
Know-what kunskaperna har framförallt tagit sig i uttryck genom att aktören saknat tidigare 
företagsekonomisk utbildning varför denne värderar det som högt att kunna lära sig hur man kan 
ta betalt för en produkt. Detta återkommer flera gånger under intervjun, nämligen att akören vill 
veta hur denne kan gå tillväga för att kunna leva på musiken i framtiden. 
 
Know-how och know-when kunskaper har en till stor del redan haft inför utbildningen om man 
ser till själva hantverket eller musiken. Aktören spelar flera olika instrument sedan lågstadiet och 
har ingått i flera band sedan tidigare. Däremot så har know-how och know-when kunskaper i 
företagande växt fram hela tiden under utbildningens gång, genom ett erfarenhetsbaserat lärande. 
 
Know-who kunskaper har varit en vital del i aktörens företagande då det har lett till att få till 
spelningar i Umeå och kontakten med rådgivaren har varit avgörande i vissa sammanhang såsom 
vid betalning för utfört arbete. Aktören nämner vikten av rådgivaren vid flera tillfällen under 
intervjun. Know-who kunskaper har också varit viktiga för samarbetet internt, inom gruppen, 
varför know-who utgör en grundförutsättning för att ett lärande skall komma till stånd genom 
entreprenörskapsutbildningen. 
 
Min uppfattning är att Aktör C:s know-why kunskaper är omfattande då denna har ett brinnande 
musikintresse och redan har hunnit producera och leverera tjänster trots det korta tiden företaget 
har existerat. Vårat samtal berörda denna lärandenivå vid olika tillfällen, aktören upplever bland 
annat att han har blivit bättre på att se möjligheter och göra någonting utav dessa möjligheter. 
Målmedvetenheten har även vuxit sig starkare i och med nya erfarenheter såsom nya spelningar. 
 
Jag ställde frågan om han upplevde någon skillnad mellan musikelevernas och ekonomielevernas 
skolning varpå han svarare: 
 
”Vi hade ett projekt förra året då vi skulle…då de drev företag första gången, då drev de UF-
företag och vi skulle göra radiojinglar åt de och så fick man sätta sig ner och prata med de om 
deras företag och så där ja men vad vill ni ha för någonting i eran radiojingel så då märker man 
direkt att nämen vi tänker på att hur man bäst ska nå till kunden och sådär medan vi tänkte på 
hur det skulle kunna vara attraktivt för kunden att lyssna på den här, är det bara skit så skulle 
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ingen orka lyssna på det så att det blir ju…vi blev ju liksom en port emellan de och kunden så att 
säga…så att det är väl, alltså, oftast så är ju musik tillsammans med annat blir ju oftast att 
musiken är någonting som framhäver något annat, vare sig det är, om du ser på film så är det 
hela tiden massa musik i bakgrunden, fast du tänker inte på den utan bara ökar din förmåga att 
tänka på saker som händer i bilen så att nja, det är lite så, att de tänkte lite mer hur de ska kunna 
sälja liksom medan vi tänkte på hur man kunna försköna det att de bara ville sälja, du förstår vad 
jag menar…” (Aktör C) 
 
Aktör C berättade avslutningsvis om hur ekonomerna lär sig delarna först (know-what) och sedan 
använder dessa delar för att skapa en produkt som de kan sälja medan musikerna har den inre 
drivkraften först (know-why) och sedan lär sig verktygen (know-what) för att kunna förverkliga 
sig själva. 
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4.3.5  Sammanfattning – Aktör C 
 
Tabell 5. Sammanfattning av Aktör C 
Dimensioner  Aktör C ‐ Elevperspektiv 
 
Företagsamt 
förhållningssätt 
 

 

 
- Associerar ordet företagsamhet med byråkrati och pappersarbete. 
- Företagsamhet i allmänhet, en livsstil och identitet. 
- Ämnesöverskridande aktivitet, företagsamhet som pedagogik. 
- Inre företagsamhet som utgångspunkt och förutsättning för en framgångsrik yttre företagsamhet. 
- Alla kan lära sig företagsamhet, det gälla bara att hitta sin inneboende företagsamhet. 

 
Lärandesituation: 
 
Aktör 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Årskurs tre, estetisk inriktning. 
- Tjänsteföretag som erbjuder musikspelningar. 
- Väldigt lite erfarenhet av företagsekonomisk utbildning. 
- Aktiv lärstil. 
- Behov av företagsekonomiska kunskaper. 
- Hantverket, musiken, som förkunskap. 
- Tidigare erfarenhet av UF-mässor 
- Målsättning: Att lära sig nya saker och tjäna pengar på sin musik. 
- Kommer förmodligen att driva vidare företaget efter avslutad entreprenörskapsutbildning. 
- Har en förebild som påverkar den entreprenöriella intentionen positivt. 
- Stark entreprenöriell intention. 

 
Design 
 

- Lärandet primärt och betyg sekundärt. 
- Framväxande marknadsföringsstrategi. 
- Erfarenhetsbaserat lärande med trial and error 
- Nyttigt med misslyckanden även om det är känslomässigt jobbigt för stunden. 
- Effektuell syn på affärsutveckling 
- Egna initiativ avgörande för lärandet och prestation. 
- Företagsamhet som pedagogik, röd tråd genom hela utbildningen. 
- Fritt arbetssätt som hela tiden kräver nya kreativa handlingar. 
- Lärarens roll, ett ”fallnät”. 
- Elevens roll, självgående. 
- Är som mest kreativ och företagsam vid försäljning och produktion.  

Relation 
 

- Valde att starta upp företaget med tillsammans med två bekanta. 
- Hade gått mycket fortare att driva företaget själv, men hade inneburit större arbetsbelastning. 
- Gruppmedlemmarnas företagsamhet kan påverka den egna, individuella företagsamheten negativt. 
- Alla drar inte sitt strå till stacken. 
- Mycket gnäll och bortförklaringar inom gruppen. 
- Öppen och rak kommunikation inom gruppen. 

Lärandeprocesser: 
 
Kognitiva 

 
 
 

- Att lära sig om hur man kan ta betalt för sitt arbete. 
- Lärt sig företagsekonomiska kunskaper i allmänhet. 
- Många kunskaper små, assimilativt lärande. 
- Inslag av ackommodativt lärande. 

 
Psykodynamiska - Självförtroendet kan påverkas positivt och negativt beroende på hur det går med företagandet. 

- Tar lättare på motgångar jämfört med tidigare. 
- Musiken, en livsstil som man kan göra till ett yrke. 
- Entreprenörskap, också en livsstil. 

 
Sociala - Samarbetet fungerar bättre nu jämfört med tidigare. 

- En gruppmedlem har utvecklat sin sociala kompetens betydligt. 
 

Lärandenivåer: 
 
Know-what 
 

 
 
 
 
 

- Värderar kunskaper om företagsamhet väldigt högt. 
- Betraktar företagsekonomiska kunskaper som en förutsättningar för att kunna leva på musiken. 

  
 

Know-when 
 

- Förstärkts genom nya erfarenheter i företagandet.  

 

Know-who 

 

- Rådgivaren en nyckelroll för företagandet 
- Social kompetens har lett till nya spelningar 
- Grundförutsättning för lärandet i allmänhet. 
- Viktigt för samarbetet inom gruppen. 

 
 

Know-how 

 

- Skicklig med hantverket (musiken) sedan tidigare, mer finslipning. 
- En uttalad vilja att få ökade kunskaper i företagande. 

 

Know-why 

 

- Stor passion för det musikaliska. 
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- Blivit bättre på att se och ta tillvara på möjligheter i allmänhet. 
- Ökad målmedvetenhet. 
- Sett skillnad mellan musikstudenter och ekonomistudenter vad gäller synen på musik som produkt. 
- Ekonomer följer en kausal logik medan musikstudenter följer en mer effektuell logik. 
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4.4  Aktör D 

4.4.1  Företagsamt förhållningssätt 
 
Läraren till Aktör A, B och C på X-gymnasiet betraktar ett företagsamt förhållningssätt som en 
inre företagsamhet. När jag frågade henne vad hon associerar ordet företagsamt förhållningssätt 
till så svarade Aktör D: 
 
”För mig handlar det mycket om att man ska kunna våga tro på sina egna idéer och våga göra 
någonting, att våga prova, det handlar om att man ska kunna ta eget ansvar för det man gör och 
det handlar om att nätverka att söka kontakter, att liksom våga vända sig utåt. Egentligen de tre 
sakerna på olika sätt.” 
 
Jag ställde följdfrågan om ett företagsamt förhållningssätt behöver ha en koppling till ekonomi 
och fick svaret: 
  
”Nää, det behöver det inte, det behöver inte vara driva företag egentligen, vi säger att vi jobbar 
entreprenöriellt på skolan som en slags grundpedagogik. Och det innebär att vi ska ju jobba så i 
svenskan också. Ett sätt att göra det är ju att jobba utifrån projekt men det handlar också väldigt 
mycket om att eleverna ska följa upp och fundera över varför de gjorde som de gjorde att de ska 
hitta sina starka sidor och sina svaga sidor, att lära sig titta på sig själv och se en utveckling i sig 
själv, och det jobbar vi ganska mycket med i alla ämnen, med loggar (loggböcker) och liknade.” 
(Aktör D) 
 
Jag fortsatte att ställa frågor kring företagsamhet som pedagogik varpå intervjupersonen svarade: 
  
”Det finns på skolan en väldans acceptans, vi brukar ju säga det att på X-gymnasiet är alla 
lärare UF-lärare, ja de har ju gått utbildning, men även de som inte är direkt inblandade hjälper 
ju till när de behöver layout eller nått, eller skriva ut nått, eller tips om nått och så vidare, och vi 
jobbar ju också väldigt mycket så att till exempel media-klassen funkar lite som en mediabyrå i 
trean, deras ämnen, så de vill ju ha in skarpa uppdrag, och skarpa uppdrag kan ju gott och väl 
vara ett uppdrag från ett UF-företag, vilket innebär att man som företagare kan man ju inte 
kunna allting själv, utan du köper ju in tjänster, och för ett UF-företag att gå och köpa tjänster 
utanför skolan kan vara både stort och skrämmande och dyrt, då kan de gå upp till våra 
medieelever istället och göra precis som de skulle gjort en beställning till ett medieföretag; att vi 
behöver en hemsida, det här är vi, de gör en nod-board, brukar vi försöka få de till att göra, för 
att visa liksom vad de ska stå för, hjälpa oss med en logga, hjälpa oss med en hemsida, och på 
den vägen också lära sig det här med kontakten mellan beställare och kund och faktiskt få fram 
vad man är ute efter. Ibland så blir det ju inte som de har tänkt sig och då beror det ju alla 
gånger på att de inte har hållit kontakten och faktiskt inte har kommunicerat. Ja har varit inne på 
det tidigare att man befinner sig på lite olika nivåer, vissa driver ju riktiga företag och har inga 
problem med att ta kontakter utanför skolan medan för andra är det ett jättestort steg men ett 
steg på vägen är att göra samma sak inom skolan med andra elever.” (Aktör D) 
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Citatet oven visar hur företagsamhet som pedagogik är ämnesöverskridande och sträcker sig 
mellan olika årskurser vilket förbereder eleverna inför företagsamhet som aktivitet, genom 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet. 
 
Jag frågar om lärarna på X-gymnasiet alltid har jobbat med både företagsamhet som aktivitet och 
pedagogik och fick följande gensvar: 
 
”Vi har ju alltid jobbat lite så, vi har väl inte alltid kallat det entreprenöriellt lärande alltid, det 
kom för några år sen, vi har jobbat mycket praktiskt att göra sådär, sen har det mer och mer 
utkristalliserat sig och blivit starkare och starkare att alla de här grejerna som vi jobbar med, så 
vi har ju jobbat så sen vi började, vi har jobbat så i 10 år, men just nu känns vi som väldigt rätt 
ute för det är ju precist, för läser man intentionerna i GY11 så att säga så är det ju, det är ju det 
vi har gjort och det känns kul för vi tror ju på det här, så är det.” (Aktör D) 
 
Jag ställde frågan vilken betydelse förhållningssättet har för eleverna när de ska ut i arbetslivet 
och aktören svarade på det här sättet: 
 
”Så ser det ju ut på de flesta arbetsplatser idag det är ju det som efterfrågas, man ska ju kunna ta 
egna initiativ, man ska kunna ta ansvar för det man gör, man ska kunna tro på sig själv och veta 
när man behöver be om hjälp och när man kan fixa det själv och så vidare. Jag tror att det har 
jättestor betydelse jag tror att det gör stor skillnad bara en sån där sak som när de ska söka jobb, 
att de vet vad de går för lite grand, att de vet hur de presenterar sig. Om man nu ska gå tillbaka 
till UF så är det så att alla utvecklas ju otroligt mycket under UF-året och det de utvecklar är ju 
just de här bitarna, sen lär de sig lite företagande också, men det är ju egentligen underordnat. 
Jag har haft elever som har gått här i tre år och inte har vågat ringa samtal till nån och det tog 
hela UF-året också men till slut ringde de och bokade det där mötet och det var ju en jättekick 
för den eleven. Sen har man de som kommer hit och gör det första dan och då är det ju andra 
utmaningar, det är ju när man jobbar såhär som man kan individualisera så mycket, man kan ju 
liksom utvecklas just, börja där man är och jobba dit man ska.” (Aktör D) 
 
Aktör D framhåller alltså att själva företagandet är underordnat det företagsamma 
förhållningsättet, att den senare snarare utgör en förutsättning för till exempel företagande. 
 
Vidare ställde jag frågan om man föds till entreprenör eller om man kan bli det och fick följande 
svar: 
 
”Man har ju skills, vissa är ju födda entreprenörer kan man väl säga och det finns bara där och 
det är klart då når man ju högre eller i alla fall fortare och de behöver man väl yxa till och lära 
de att de behöver lite annat också, hellre. Men alla kan utveckla det, sen blir inte alla 
fullfjädrade entreprenörer inte direkt i alla fall det tar ju längre eller kortare tid så är det ju.” 
(Aktör D) 
 
Från citatet ovan tolkar jag det som att tiden är en viktig faktor vid entreprenörskapsutbildningen 
eftersom alla elever har olika grundförutsättningar att bli företagsammare, då man utgår från var 
eleven befinner sig och vad den kan uppnå inom en viss tidsram. Lärandesträckan är därför en 
viktig strukturell förutsättning för att entreprenörskapsutbildning skall kunna bära frukt. Olika 
elever kommer att utvecklas olika snabbt inom ramen för samma utbildning. 
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Jag undrade om företagsamhet som aktivitet var underordnat företagsamhet som pedagogik och 
fick svaret: 
 
”Fast det är ju viktigt (företagsamhet som aktivitet), jag skulle inte säga att det är underordnat, 
förutsättningen för att kunna jobba fritt är att ramarna är tydliga skulle jag säga.” (Aktör D) 
 
Jag bad Aktör D att utveckla sitt svar: 
 
”Ska man liksom, gå iväg fritt och göra nånting stort över lång tid och liksom, det är ju 
jättesvårt, det är jättesvårt att strukturera sin tid, att göra projektarbete är jättesvårt till exempel. 
Jag menar det är det säkert för dig det är det för mig, när man har så mycket tid så är det ändå 
på slutet man gör det eller det här skulle jag gjort tidigare eller varför har jag inte, för varje 
gång man gör nånting så blir man mer och mer van och då lär man sig lite grand på vägen. Om 
man nu pratar om de som går gymnasiet, de ska just börja lära sig det här och så vidare, är man 
dessutom osäker på sig själv. Då är det viktigt att det finns kontrollpunkter och det är viktigt att 
det finns en tydligen ram, att jo men jag kan göra vad jag vill men jag måste hålla mig till det 
här, hålla någon slags ram. Det ser man ju när vi jobbar med ettorna med projekt om man liksom 
släpper de, om man nu ska jobba en vecka, det går inte släppa de en vecka då blir det ingenting, 
men om man ska jobba en vecka och så säger man att vi stämmer av i eftermiddag, då får ni 
berätta vad ni har gjort och så börjar vi om imorgon och så stämmer vi av då, idag ska ni har 
gjort det här, att man hjälper de att göra en plan. I tvåan så kan de göra ett projekt, så kan de ha 
längre mellan avstämningarna, i trean så kan de nästan planera projektet själv om man har 
jobbat aktivt genom hela vägen. Entreprenörstreorna vi har nu, där vi verkligen har byggt ut 
konceptet och jobbat jättestenhårt med det de är jätteduktiga på att ta det ansvaret nästan genom 
hela klassen. Men som sagt jag tror att strukturen är otroligt viktig.” (Aktör D) 
 
Svaret ovan visar på hur företagsamhet som aktivitet och pedagogik varvas genom hela 
utbildningen och på så sätt skapar synergieeffekter för lärandet i entreprenörskapsutbildningar. 

4.4.2  Lärandesituation 

Aktör 
 
Jag bad Aktör D berätta lite kort om sig själv och fick följande svar: 
 
”Vem är jag då? Jag har en bakgrund på siffersidan på ekonomisidan, jag har jobbat på 
skattemyndigheten, jag har jobbat på revisionsbyrå innan jag drog in på lärarspåret som på 
något sätt har legat i bakhuvudet hela tiden och jag har en ämneskombination som är 
företagsekonomi och svenska vilket är hyfsat ovanligt men bra tycker jag de korsbefruktar 
varandra sådär, jag har jobbat både på kommunalt gymnasium, komvux, X-gymnasiet och jag 
har jobbat på universitetet på företagsekonomiska institutionen, så jag har provat på lite olika, 
både olika grupper av elever, olika arbetsgivare, olika organisationsformer, både på små skolor 
och stora skolor sådär, det är väl min bakgrund.” 
 
Vidare är Aktör D 42 år och är UF-lärare på X-gymnasiet. Aktören har genomgått olika 
utbildningar som Ung Företagsamhet erbjuder lärare som fortbildning. Aktören har varit UF-
lärare sedan år 2005 och blivit uppmärksammad för sin insats som UF-lärare genom utmärkelsen: 
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”Årets UF-lärare 2009/2010”. UF-lärare blev aktören på eget initiativ och jag frågade vad 
motivet bakom valet var och fick svaret: 
 
”Att man jobbar på ett annat sätt, man jobbar mer kring ett koncept, ett projekt att det är lite eget 
valt från elevernas sida och så vidare. Sen kan jag säga såhär att när jag gick lärarutbildningen 
och var och kolla lite kring UF, när jag var ute på praktiken eller vad man ska kalla den, då fick 
jag en sån där bild, aja du vet, baka saft och bullar sådär som man gör när man går på 
lågstadiet det är lite samma sak, leka leka, men det är det ju verkligen inte, det är ju stor skillnad. 
För många, för vissa kanske det är saft och bullar, men för vissa är kanske det ett jättestort 
utvecklingssteg.” (Aktör D) 
 
Aktör D har inte själv någon erfarenhet av företagande då UF inte fanns vid det tillfället och 
aktören kommer inte heller från någon företagarfamilj varpå hon fortsatte att berätta om sin 
bakgrund: 
 
”Jag kommer inte från en företagarfamilj, jag tror att det är så enkelt jag tror att det hänger 
ihop väldigt mycket med…vad gör man med sitt liv. Jag kommer från en familj där man är 
försiktig och inte tar inga risker utan ska jobba trygghet hela tiden, lite så. Och jag har väl tagit 
mycket risker för att komma från min familj. Jag tror att det är lite så.” (Aktör D) 
 
Aktör D påpekar således att individens personliga bakgrund och uppväxt har en inverkan på 
vilken karriärväg man väljer senare i livet. Kommer man till exempel från en företagarfamilj så är 
sannolikheten större att man själv driver eget företag i framtiden. 
 
För vissa elever är det ett frivilligt val om man vill starta ett UF-företag, jag frågade aktören vad 
denne tror att anledningen kan vara att de flesta faktiskt väljer att driva ett UF-företag och fick 
svaret: 
 
”Det finns alla möjliga, det finns de som är väldigt sugna på företagande och alltid har varit det, 
det finns de som har en idé som de vill göra något av, det finns de som inte vet var de ska gå sen 
blev det den kursen, jag tror att i och med att i och med att vi har haft lite framgångar på 
mässorna så tror jag att folk har blivit lockade och tycker ”att det här verkar häftigt”, och vi 
pushar ju för det, sen säljer vi det lite så som att det är ett sätt att fixa projektarbetet, för det är 
det lite, för att genom att de har UF-konceptet som ram med klara deadlines som ligger nånstans 
utanför skolan så brukar de ta sig igenom även de som har det lite svårt att ro ihop ett sånt här 
stort projekt. Så det finns lite olika skäl.” (Aktör D) 
 
Jag frågade aktören vad syftet är med entreprenörskapsutbildningen enligt denne och fick 
följande gensvar: 
 
”Jag brukar säga såhär, jag vill att alla elever som går här, när de ska går ut, då ska de veta att 
det finns tre vägar vidare i livet. Att antingen ska man jobba som anställd, eller så ska man 
kunna driva eget eller så ska man kunna läsa vidare och då i slutändan kanske det leder till nått, 
jag menar man kan ju gå genom alla tre stegen. Men alla tre grejerna ska vara möjligheter för 
alla, alla ska förstå att det här finns och det här kan vara något för mig, jag vet ungefär vad det 
innebär och då är UF ett bra steg. Sen är UF en perfekt träning för ett entreprenöriellt 
förhållningssätt om man ska säga så.” (Aktör D) 
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Enligt Aktör D är det få elever som väljer att starta ett eget företag direkt efter utbildningen då 
unga människor ofta saknar både arbetslivserfarenhet och livserfarenhet. Men det är alltid någon 
som gör det varje år. 
 
Jag undrade om hur Aktör D betraktade entreprenörskapsutbildningen som ett medel eller mål, 
det vill säga är det kunskaperna som kommer genom entreprenörskapsutbildningen som är det 
primära eller är det antalet nyföretagare som är eftersträvansvärt. Aktören svarade på det här 
sättet: 
 
”Jag tror att det (UF) är ett bra sätt att öka företagandet, ja, det tror jag, i ett lite längre 
perspektiv. Som jag sa från början, jag som inte kommer från en företagarfamilj, om jag hade 
gått UF i gymnasiet så tror jag att det hade funnits med som ett val att starta företag mer än vad 
det har funnits för mig, för att man konkret har fått prova och se, OK det här var inte så farligt, 
OK det skulle kanske vara möjligt för mig att ha de här och de här grejerna som gör att det blir 
bra, det är inte så dramatiskt. Så jag tror absolut att det kan öka företagandet och framförallt 
sprida det. Lite grann som man brukar säga om klassresan att man läser på universitet fast ingen 
annan i familjen har gjort det, det är lite samma sak, det är också nån slags klassresa att man 
kan tänka sig att driva ett företag. Men jag tycker att konceptet och formen och de egenskaper 
som de utvecklar, det här med entreprenöriellt förhållningssätt på nått vis är lika mycket ett mål, 
så jag skulle inte vilja välja det ena eller det andra för det är två mycket bra grejer som jag tror 
att det leder till.” (Aktör D) 
 
Vidare undrade jag vad som motiverar Aktör D att vara UF-lärare och fick svaret: 
 
”Varför man är lärare överhuvudtaget, det är ju för att det är en sån kick att se folk utvecklas. 
Det är den viktigaste anledningen till att man blir lärare. Är det nånstans man verkligen få se det, 
är det nånstans där alla verkligen gör det, förutom de som känner att nämen det här hamnade 
jag bara på av en slump det här vill jag egentligen inte gå, jag ger det inte en chans, de 
möjligtvis inte, men 99 % utvecklas otroligt mycket och man får verkligen se och följa det under 
resan och det är en jättekick!” (Aktör D) 
 
Jag ville ha ett förtydligande om vilken typ av utveckling som vi pratade om och ställde därför en 
följdfråga gällande detta och intervjupersonen konstaterade följande: 
 
”Jag skulle säga att det är personlig utveckling men det ena föder ju det andra, för får man en 
bättre tro på sig själv på sin förmåga och en liten pepp så följer de andra grejerna med, de blir 
betygen bättre och blir betygen bättre så beror det ju på att man har fått fler kunskaper och 
framförallt visat sina kunskaper kanske och så vidare. Men nånstans tror jag att den personliga 
utvecklingen är den viktigaste.” (Aktör D) 

Design 
 
Jag undrade på vilket sätt Aktör D skulle beskriva entreprenörskapsutbildningen och fick följande 
respons: 
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”UF är ett färdigt koncept där du har stöttning utifrån, du har ramar, du kan lätt glida in i, första 
året man gör något är ju alltid första året, man kommer snabbare in i det man får en hjälp in i 
hur man kan jobba. Man har också jättemycket stöttning från regionkontoret” (Aktör D) 
 
Vidare ställde jag frågan om det fanns några begränsningar eller utvecklingsbara sidor av 
entreprenörskapsutbildningens design och fick svaret: 
 
”Det är ju rent sånahära som…jag har ju haft och har också i år företagare, duktiga företagare 
där det inte är saft och bullar utan riktig business som driver tjänsteföretag eftersom vi är en sån 
skola så blir det mycket tjänster och då är inte UF-konceptet anpassat för det eftersom vi 
inte…det är helt enkelt skatteregler…här ska vi lära hur det funkar att driva företag, men de får 
inte lära sig hur det funkar att driva företag för de kan inte få en f-skattsedel vilket innebär att de 
hamnar någonstans mellan hobby och tjänst…alltså de hamnar i tjänst och det blir någon slags 
hobby och så ska man då säga att egentligen blir det såhär och såhär men ni ska göra såhär och 
såhär och ska ni prata med företagen så måste ni säga att de ska betrakta er som anställda fast 
att ni är företagare och så vidare och så vidare och det blir jättebökigt… det tycker jag blir ett 
problem, för att för dem så handlar det faktiskt om företagande och lära dem det konceptet och 
så är det inte det dem får göra, de får inte jobba på rätt sätt. Det där vet jag ju har varit upp till 
diskussion och det är inte tvärenkelt att ändra, det tycker jag är ett jätteproblem, i övrigt tycker 
jag att det är ett strålande koncept.” (Aktör D) 
 
Vidare gick vi in på Aktör D:s lärarroll i entreprenörskapsutbildningen: 
 
”Jag vill ju backa så mycket som möjligt egentligen, vill att de ska göra det själv så mycket som 
möjligt, men man har ju svårt ibland att hålla sig ifrån, jag blir ju hönsmamman som liksom…nu 
när det var sista betalningsdag och så får de inte tummen ur, jag vill ju att de ska komma in så 
att de får köra det här, så det blir ju att tjata, tjata, tjata men de gör det ju! Så att det hade jag 
inte behövt göra, lite så, kunde de bara ha gjort det i tid, så att jag skulle nog behöva backa ännu 
mer. Men men, mycket handlar om att hålla deadlines, helt enkelt, för att jag vill ju gärna att de 
lämnar in saker i tid så att de hinner få lite respons, för det funkar bäst om de gör det i tid och 
får respons så att de känner att de orkar ta tag i det, och att de då får ta mina grejer och göra 
något helt annat av de men att de ändå tar de, att våga, för att det är också en del av 
utvecklingen att lära sig lyssna på andra.” (Aktör D) 
 
Aktör D fortsatte att berätta om att det förekom väldigt lite katederundervisning i skolan oavsett 
ämne då skolan betraktar företagsamhet som en grundpedagogik som de även kallar 
entreprenöriellt lärande. Läraren har därför ungefär samma roll oavsett ämne. 
 
Aktör D menar att det fria arbetssättet som karaktäriserar entreprenörskapsutbildningen gör så att 
utbildningen blir vad eleverna gör den till, den landar på elevens egen drivkraft vilket denne 
betraktar som en förutsättning för att eleven skall kunna få sitt företagsamma förhållningssätt 
stimulerat. 
 
Jag undrade om det kan motverka att man ett företagsamt förhållningssätt stimuleras just för att 
arbetssättet är så pass fritt och fick svaret: 
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”Ja det är klart att man kan bli sittande och inte göra det man ska, det är därför man behöver 
kontrollpunkterna så…jag tror ändå att i slutändan, just före deadline jobbar man häcken av 
sig…varför gjorde vi inte det här tidigare…det är ju också lärdomar…jag vet inte… En annan 
sak men det har mer att göra att man jobbar i gruppform, det är ju att för vissa blir ju UF-året 
att det ända det går ut på är konflikthantering och halvkraschade vänskapsförhållanden då är 
den enda rollen man har som UF-lärare att egentligen att medla sådär, men det är ju också en 
fantastisk viktig sak att gå igenom och lära sig och också viktigt när man ska tänka som 
entreprenör, jag tycker att det ligger i det också att man ska kunna fungera tillsammans och lära 
sig hur man hanterar när man inte gör det.” (Aktör D) 
 
Jag ställde frågan kring vad som utgör ett betygsunderlag i entreprenörskapsutbildningen, det vill 
säga vad som får Aktör D att sätta ett specifikt betyg och fick då följande svar: 
 
”Jag sätter betyg på kunskaper i företagsekonomi, småföretagande, kan man göra en godkänd 
affärsplan och en godkänd årsredovisning då är du ju egentligen där. Praktisk marknadsföring, 
är de på en mässa så skyltar de, det gör en planering för det gör en inbjudan så då är du 
egentligen där om man tittar på G-kriterierna. Jag gör några småsaker som ligger utanför UF, 
marknadslagar till exempel, det finns några, nån punkt sådär som man gör som ett prov för sig 
liksom också för att rädda upp för de som det inte funkar för i UF-företaget. I projektarbetet då 
ska de ju kunna planera upp och hålla ett projekt och så vidare och det ser man ju om de gör och 
de ska också kunna redovisa processen ta till sig synpunkter från seminariet till exempel och 
göra nånting av det och gå vidare. Det är väldigt tydligt…Du kan komma upp på VG utan 
problem på projektarbetet på ett helt misslyckat UF-företag, det är inga problem. För att det 
handlar om att du ska ha drivit ett projekt under väldigt lång tid, du ska ha haft ett tydligt mål 
med det, du ska ha problematisera, och att du ska fundera och veta vad du har gjort, så det 
behöver inte alls hänga ihop du kan nå på ett MVG i småföretagande också med ett misslyckat 
UF-företag för att du visar att du kan stegen och förstår principerna. Så det är ju egentligen två 
skilda saker, även om det är kanske det är den entreprenöriella utvecklingen som jag tycker är 
det roliga så kan jag bocka av betygsmål på vägen, lite så.” (Aktör D) 
 
Jag ställde frågan kring hur misslyckanden hanteras i entreprenörskapsutbildningen och fick 
följande respons: 
 
”Vad kan de ta för risker? Misslyckas är ju mer att de inte liksom får några kunder…jag menar 
de ska ju inte ta risker så att de tar lån och sånt där det får de ju inte göra det ligger i konceptet 
vi ska inte uppmana de till något sånt så att det är klart att de uppmanas…varför de misslyckas 
är antingen att det kör ihop sig gruppmässigt nån gör inte det den ska, de har problem, det blir 
konflikter det är det ena skälet. Det andra skälet är att de aldrig vågar sig ut och sälja, de sitter 
bara och finslipar på allt för att det jobbiga är det där att lämna skolans väggar att faktiskt våga 
ta någon i handen och säga att det här, det här kan jag. Jag menar det är det som är en av de 
stora utvecklingarna så det är ju det vi jobbar på att försöka pusha ut de. Och då kan det vara så 
att de får gå till mediaeleverna eller att de får sälja sin affärsidé för rektorn i hissen och liksom 
såna saker som gör att de kommer en bit, men det spelar ingen roll att lämnar de inte huset 
kommer de inte få någon kund och det blir det i sig ett misslyckas UF-företag på något vis och 
det kan ju de tycka är tråkigt naturligtvis…” (Aktör D) 
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Jag visade utbildningscykeln och bad Aktör D att peka ut vilka aktiviteter som ger mest utlopp 
för ett företagsamt förhållningssätt och fick följande svar: 
 
”Affärsplan kan vara vråltrist, det är därför den är här nere, för här har de dippen, fasen va 
tråkigt nu ska vi skriva skriva, och likadant där (årsredovisning) fasen nu ska vi skriva skriva, de 
liknar traditionella skoluppgifter, det blir ju lite så. Eftersom vi har praktiska utbildningar bara 
så har vi ju inte så många såna hära som bara lätt spottar ut sig något skriftligt, de är ju ofta 
duktiga muntligt men de har tungt, vi försöker malla så mycket som möjligt, samtidigt är det ju de 
här bitarna (skrivandet) man vill att de ska utveckla också för att de kanske de inte är så vassa 
på…och de hatar ju mina kommentarer för jag tycker att nämen det här räcker inte…lite så…och 
här är det lite dipp…så affärsidén är roligt…när det börjar snurra där…när de har haft sitt 
första möte med rådgivaren som i många fall blir det enda, men när de har haft sitt möte med 
rådgivaren då blir det en jättekick, mässan – alltid jättekick! Alltså första försäljningstillfället, 
mässan, kring affärsidén, och sen efter första mötet med rådgivaren…” (Aktör D) 
 
Relation 
 
Aktör D berättade att eleverna i stort sett får välja själva vilka de vill jobba med. Jag frågade om 
det har någon betydelse att man arbetar i grupp för den individuella företagsamheten och fick 
svaret: 
 
”Ja vi har ju haft soloföretag, men det är ganska tufft att köra ett UF-företag själv det är ju 
liksom ett långt år det är mycket som ska göras när man har sina svackor så har man ingen som 
säger nu fasen jobbar vi oss igenom det här och så vidare. Men det är klart att de har ju 
utvecklas jättemycket och sett att allt det här som jag har åstadkommit är det jag som har 
åstadkommit. Och de tvingas ju också att jobba med andra med rådgivare med de som hjälper till 
och så vidare, men jag tycker att de saknar nånting, vi hade två ensamföretagare ifjol och båda 
de skulle ha mått jättebra av att inordna sig i en grupp och det vet de att jag tycker också och de 
vet nog att de skulle det men de valde ju att jobba själv eftersom de har svårt att inordna sig i en 
grupp de vill ju styra och ställa, så. Jag är glad att vi inte har några ensamma i år.” (Aktör D) 
 
Jag ställde följdfrågan om det är en viktig del av ett företagsamt föhållningssätt att kunna 
samarbeta med andra och fick svaret: 
 
”Ja, om jag säger såhär, för att komma framåt för att hitta de här nya lösningarna är det svårt 
att sitta hemma på kammaren och komma på allt själv. Utan all utveckling tror jag på något vis 
sker i möten mellan idéer, att sitta i en grupp som där man är olika varandra och brainstorma 
kring någonting det är då det händer det är då man kan liksom hugga tag i den där idén som 
verkar vara helt konstig, men om man gör det på mitt sätt och så vidare. Så därför tror jag att 
gruppfunktionen är viktig.” 
 
Jag frågade Aktör D om vad elever kan lära sig från dysfunktionella samarbeten i grupp varpå 
denne svarade: 
 
”Man lär sig att man måsta prata, man måste berätta, hur känner jag, varför känner jag så? Hur 
känner du? varför känner du så? Vart går vi vidare med det här. Man lär sig att man inte kan ta 
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för givet att alla funkar som en själv, man kan inte ta för givet att alla har samma mål som en 
själv, och om man inte har det så måste man hitta ett sätt att förhålla sig till det. 
 
Jag brukar säga det till eleverna, för det handlar mycket om att någon inte gör det den ska, det 
handlar ju mer sällan om att vi vill göra olika saker, jag menar på alla arbetsplatser som jag har 
varit på, inte är det alla som man kan lita på att de gör det de har sagt att de ska göra, så ser 
livet ut. Vad har du för strategi för det?” (Aktör D) 

4.4.3  Lärandeprocesser 
 
Jag ställde en inledande fråga om vilka kunskaper och färdigheter som de tror att elever behöver i 
ett framtida yrkesliv som anställda eller företagare och fick följande svar: 
 
”Jag tror att de behöver de här…de behöver kunna hitta sitt driv…de behöver kunna ta ansvar 
för sina uppgifter, och det handlar ju om att lägga upp en plan och hålla deadlines…de behöver 
kunna se möjligheter och tro på sig själva och sina idéer för att kunna utveckla, för att kunna 
driva och de behöver kunna fungera tillsammans med andra…och också inte vara i den här lilla 
trygga sitsen utan kunna jobba i nya projekt med nya människor att snabbt hitta en roll och 
kunna förhålla sig till nya människor det tror jag att man behöver.” (Aktör D) 
 
Jag utgick från de olika aktiviteterna i utbildningscykeln och ställde frågan om hur det kan 
svänga i engagemang och produktivitet mellan de olika aktiviteterna under ett UF-år. Jag fick 
följande svar:  
 
”En del hamnar ju i det där tråkiga, träliga att man aldrig tar sig ur det, men sitt med 
affärsplanen då, ska ni fortsätta sitta med affärsplanen, ni kunde ha gjort klart den här på första 
passet ska ni sitta med den i tio pass nu när ni tycker att det är så tråkigt, gör klart den, lämna in 
den och gå och spela musik eller vad det nu kan vara, gör det! Ajajaja…öööh…pest och 
pina…Det är också att lära sig att ta sig över det där, gör de där måstena och sortera i det och 
att jag faktiskt äger möjligheten att bestämma över det…det är ju det viktiga att försöka hitta och 
det är klart att en del fastnar i det där…så är det ju…men upp och ner…topparna är desto mer 
roliga, det är de…” (Aktör D) 
 
Jag ville veta mer specifikt vad som händer utvecklingsmässigt då elever genomgår toppar och 
dalar, responsen blev följande: 
 
”Vi hade ett UF-företag ifjol som tryckte t-shirts aja de tuffa väl på, det blir väl bra, vi trycker 
vår t-shirt, och så gör vi väl vår hemsida, sen så gick vi till leverantören och till slut så beställde 
de då och sen fick de den där lådan, fick de sina produkter och liksom oj! Och så tog de ju med 
sig de på träningen på kvällen och sålde i stort sett slut på t-shirtena på kvällen. Och då tillbaka 
på skolan, och de jobbades det företag ska jag säga, då hände det grejer på hemsidan, det hände 
grejer överallt, det var planer hit och dit, de gjorde ett års jobb på en vecka för att nämen fasen 
det här är på riktigt, men det här kan vi ju, men vi har ju nått, men vi kan ju nått…det är ju den 
kicken man får precis som mötet med rådgivaren där man liksom plötsligt, nämen vi går ju inte i 
skolan utan här har vi faktiskt något slags affärsmöte och de tar våra idéer på allvar och ger 
konkreta tips och har ofta då du vet kontakter som man kan vända sig till och så vidare. Som gör 
att det här kan ju bli något…mässan samma sak, nämen montern blev ju snygg, här är nån som 
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kommer och tittar det är nån som är intresserad av vad vi har gjort, fasen vi har åstadkommit 
nått och det blir ju också innan man går dit så måste man ju göra nånting och kommer man väl 
igång och jobbar jamen det är ju då det liksom drar…så alla de där grejerna har ju att göra med 
att man blir bekräftad…” (Aktör D) 
 
Aktör D fortsätter och menar att det är till exempel en sådan händelseutveckling som kan påverka 
självförtroendet som denne menar är grunden till allt, en slags tilltro till den egna förmågan och 
självtillit där det gäller att bevisa för sig själv och andra att man faktiskt kan. Vilket blev den 
avslutande frågan om vilka attityder som elever kan utveckla genom 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet och svaret får knyta ihop samtalet: 
 
”Jag kommer tillbaka till det…Jag kan!” (Aktör D)  
 

4.4.5  Sammanfattning – Aktör D 
 
Tabell 6. Sammanfattning av Aktör D 
Dimensioner  Aktör D ‐ lärarperspektiv 
 
Företagsamt 
förhållningssätt 
 

 
 

 
- Betraktar ett företagsamt förhållningssätt med inre företagsamhet. 
- Behöver inte ha en direkt koppling till ekonomi. 
- Företagsamhet som grundpedagogik. 
- Entreprenörskapsutbildning som en röd tråd genom hela gymnasieutbildningen. 
- Alla lärare är UF-lärare 
- Ett företagsamt förhållningssätt efterfrågas i arbetslivet. 
- Yttre företagsamhet är underordnat inre företagsamhet. 
- Människan är mer eller mindre företagsam och alla kan utveckla sin företagsamhet. 
- Yttre företagsamhet eller funktionell företagsamhet skapar tydliga förutsättningar för inre 

företagsamhet. 
 

Lärandesituation: 
 
Aktör 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Lärare i företagsekonomi och svenska 
- Bakgrund som företagsekonom 
- UF-lärare sedan 2005 
- ”Årets UF-lärare 2009/2010” 
- Ingen tidigare erfarenhet av företagande. 
- Personlig erfarenhet av företagande spelar roll. 
- Olika anledningar till varför elever väljer att studera en entreprenörskapsutbildning. 
- Tre syften med entreprenörskapsutbildning på gymnasienivå: 1) Anställning, 2) Starta eget, 3) Läsa 

vidare på högskola. 
- Få elever som väljer att starta eget direkt efter avslutad entreprenörskapsutbildning. 
- Entreprenörskapsutbildning både som medel och mål. 
- Motiveras av att se elevernas personliga utveckling. 

  
Design 
 

- UF, färdigt koncept med tydliga ramar och stöttning från UF:s regionskontor. 
- Vissa begränsningar beträffande entreprenörskapsutbildningens design såsom avsaknaden av F-

skatt. 
- Lärarens roll, att backa så mycket som möjligt och låta eleverna agera på egna initiativ istället. 
- Väldigt lite katederundervisning. 
- Entreprenörskapsutbildningen blir vad eleverna gör den till. 
- Finns en viss risk att det fria arbetssättet hämmar kreativiteten då det kan göra eleverna passiva. 
- Sätter betyg på kunskaper i företagsekonomi och småföretagande och inte på ett företagsamt 

förhållningssätt även om ett aktivt sådant skapar förutsättningar för höga betyg. 
- Misslyckanden i utbildningen sker ofta i form av ett dysfunktionellt grupparbete eller för alldeles för 

låg införsäljningsaktivitet. 
- Aktiviteter som ger utlopp för elevens inre företagsamhet: Första försäljningstillfället, mässan, 

affärsidén, första mötet med rådgivaren. 
Relation 
 

- Eleverna får bestämma själva vilka de vill arbeta med. 
- Gruppen är viktig för företagsamheten. 
- Går att lära sig mycket från dysfunktionella samarbeten. 

Lärandeprocesser: 
 
 

 

- Elever behöver: hitta sitt driv, ta ansvar för arbetsuppgifter, lägga upp en plan och hålla deadlines, 
se möjligheter, tro på sig själva och sina idéer, fungera tillsammans med andra. 

- Det kan svänga en hel del i elevernas känslomässiga engagemang. 
- Attityden som eleverna bär med sig genom entreprenörskapsutbildning är: Jag kan! 
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5.  Jämförande analys  
 
Tabell 7. Jämförelse av aktörernas synsätt på ett företagsamt förhållningsätt 

 
 
Entreprenörskap som begrepp betydde från början att det handlade om en individ som är aktiv 
och får någonting gjort (Landström, 1999, s.22) denne företagsamma person kan enligt 
nationalencyklopedin rikta sin företagsamhet till att starta nya företag eller gå in i nya projekt 
(NE, 2011). Det finns alltså en innebörd av ordet som referear till en grundläggande 
företagsamhet i vardaglig bemärkelse (Johannisson, 2009; Hjorth, Johannisson & Steyaert, 2003). 
 
En allmän företagsamhet har sedermera delats in i en inre och yttre företagsamhet (Backström-
Widjeskog 2009; Leffler, 2009; Erkkilä, 2000) där den inre dimensionen handlar om individens 
inre drivkrafter och de yttre betraktas som (ny)företagande. Denna indelning har vidareutvecklats 
där Backström-Widjeskog (2009) identifierat tre olika slags typdrag av företagsamhet: 1) 
Individuell företagsamhet, 2) Social företagsamhet, 3) Funktionell företagsamhet. Den första är 
synonymt med inre företagsamhet medan den andra hänvisar att en grupp i sig kan ha en inbördes 
företagsamhet och den tredje kan likställas med yttre företagsamhet. 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Företagsamt 
förhållningssätt 
 

 
 
 

- En företagsam och 
utåtriktad person 
som jobbar hårt. 
 

- Det krävs 
företagsamhet, hårt 
arbete för att uppnå 
goda resultat i skolan 
och arbetslivet. 

 
- Företagsamhet även 

som pedagogik. 
 

- Företagsamhet 
handlar om vilja och 
engagemang, inte 
faktakunskaper. 
 

 

 
- Snäv syn på 

företagsamhet 
med fokus på 
yttre, funktionella 
aspekter. 
 

- Inre företagsamhet 
ses som en 
förutsättning för 
yttre 
företagsamhet. 
 

- Konstruktivistisk 
syn på lärandet i 
entreprenörskapsu
tbildningen. 
 

 
- Associerar ordet 

företagsamhet med 
byråkrati och 
pappersarbete. 
 

- Företagsamhet i 
allmänhet, en livsstil och 
identitet. 
 

- Ämnesöverskridande 
aktivitet, företagsamhet 
som pedagogik. 
 

- Inre företagsamhet som 
utgångspunkt och 
förutsättning för en 
framgångsrik yttre 
företagsamhet. 
 

- Alla kan lära sig 
företagsamhet, det gälla 
bara att hitta sin 
inneboende 
företagsamhet. 
 

 
 

 
- Betraktar ett 

företagsamt 
förhållningssätt som 
inre företagsamhet. 
 

- Behöver inte ha en 
direkt koppling till 
ekonomi. 

 
- Företagsamhet som 

grundpedagogik. 
 

- Entreprenörskapsutb
ildning som en röd 
tråd genom hela 
gymnasieutbildninge
n. 
 

- Alla lärare är UF-
lärare 
 

- Ett företagsamt 
förhållningssätt 
efterfrågas i 
arbetslivet. 
 

- Yttre företagsamhet 
är underordnat inre 
företagsamhet. 
 

- Människan är mer 
eller mindre 
företagsam och alla 
kan utveckla sin 
företagsamhet. 
 

- Yttre företagsamhet 
eller funktionell 
företagsamhet 
skapar tydliga 
förutsättningar för 
inre företagsamhet. 
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Aktör A har relaterar sin bild av företagsamhet till en person som är företagsam, utåtriktad och 
arbetar hårt, vilken överstämmer med en allmän definition av företagsamhet. Aktör B däremot ser 
företagsamhet som en näringslivsrelaterad aktivitet såsom nyföretagande varför denna bild 
stämmer överens med yttre företagsamhet. Aktör C ser företagsamhet som ett hinder för just 
kreativitet och företagsamhet då han associerar ordet till byråkrati och pappersarbete, denna syn 
kan sägas påminna om entreprenörskap som en formell form av företagsamhet, det vill säga de 
moment som ofta förekommer i funktionell företagsamhet. Aktör D likställer ett företagsamt 
förhållningssätt med inre företagsamt som är överordnat yttre företagsamhet. Aktören menar att 
den inre företagsamheten stimuleras genom den yttre, det vill säga ett företagsamt 
förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning. Sammanfattningsvis betraktar samtliga 
aktörer förutom Aktör B företagsamhet som en inre företagsamhet som inrymmer både en 
individuell och social dimension. Detta gör att den gemensamma bilden som träder fram 
överensstämmer med en bild av entreprenörskap som livsmodell och inte verksamhetsmodell 
även om den senare skapar förutsättningar för den tidigare. Bengt Johannisson (2009) 
sammanfattar de två ömsesidigt beroende föreställningarna om entreprenörskap i skolan på 
följande vis: 
 
Tabell 8. Entreprenörskap som modell för att driva verksamhet respektive livspraktik   

   (Johannisson, 2009, s.94) 
 
Entreprenörskap som verksamhetsmodell Entreprenörskap som livsmodell 
 
Personlig materiell framgång som mål 
 

 
Skapande av egen idenitiet som drivkraft 

 
Sökande efter möjligheter 
 

 
Skapande av möjligheter ur tillfälligheter 

 
Rationellt tänkande och agerande 

 
Passion och engagemang grund för handling 
 

 
Eftertanke och systematisk planering 

 
Spontanitet och improvisation 
 

 
Proaktivt agerande 

 
Interaktivt samspel 
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Tabell 9. Jämförelse av aktörernas inre, subjektiva lärvillkor 
 

 
 
 
En viktig fråga att ställa sig i samband med lärande i allmänhet är vilka villkor eller 
förutsättningar som främjar respektive motverkar lärande. De inre, subjektiva villkoren kan vara 
individens personliga bakgrund såsom tidigare erfarenheter och kunskaper,  motivation, lärstil 
och målsättningar. Individens personliga bakgrund och referensram kan förklara varför individer 
lär sig olika saker trots att de deltar i samma lärandesituation (Illeris, 2001). Begreppet aktör kan 
jämföras med individuell företagsamhet (Backström-Widjeskog, 2008) där individen och dennes 
lärande utgör en central del av lärandet. 
 
Samtliga aktörer har olika inre förutsättningar för att tillgodogöra sig entreprenörskapsutbildning. 
Aktör A, B och C har alla tidigare erfarenhet av företagande inför entreprenörskapsutbildningen. 
Aktör A har företagarerfarenhet hemmifrån där pappan är egen företagare medan Aktör B inte 
har företagande i familjen sedan tidigare utan dennes uppväxtvillkor har gjort aktören mer 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandesituation: 
 
Aktör 
 
 

 

 
- Tidigare 

erfarenhet av 
företagande 
hemifrån. 
 

- Socialt 
företagande. 
 

- UF-företagare 
tidigare 
 

- Lagom 
ambitionsnivå 
med UF-
företagandet. 
 

- Ser sig själv som 
egen företagare i 
framtiden 
 

- Anser att UF blir 
helt och hållet 
vad eleven gör 
det till. 
 

- Inte så hög 
motivation. 
 

- Aktiv lärstil. 
 

 
- Tidigare 

erfarenhet av 
företagande. 

 
- Tidigare 

erfarenhet av 
webdesign. 
 

- Självständig 
genom 
uppfostran 
hemmifrån. 
 

- Pengar är en 
viktig drivkraft. 
 

- Målsättning: Bra 
betyg, att tjäna 
pengar, 
kunskaper i 
företagande, ha 
roligt på vägen. 
 

- Kännedom om 
Ung 
Företagsamhet 
före kursstart. 
 

- Ser sig själv 
som egen 
företagare i 
framtiden 
 

- Motivationen 
påverkas av 
yttre belöning i 
form av pengar. 
 

- Aktiv och 
reflekterande 
lärstil. 
 

 
- Årskurs tre, estetisk 

inriktning. 
 

- Har en syster som är 
företagare. 
 

- Tjänsteföretag som 
erbjuder 
musikspelningar. 
 

- Väldigt lite erfarenhet 
av företagsekonomisk 
utbildning. 
 

- Behov av 
företagsekonomiska 
kunskaper. 
 

- Hantverket, musiken, 
som förkunskap. 
 

- Tidigare erfarenhet av 
UF-mässor 
 

- Målsättning: Att lära 
sig nya saker och 
tjäna pengar på sin 
musik. 
 

- Kommer förmodligen 
att driva vidare 
företaget efter 
avslutad 
entreprenörskapsutbil
dning. 
 

- Har en förebild som 
påverkar den 
entreprenöriella 
intentionen positivt. 
 

- Stark entreprenöriell 
intention. 

 
- Aktiv lärstil. 

 

 
- Lärare i företagsekonomi 

och svenska 
 

- Bakgrund som 
företagsekonom 
 

- UF-lärare sedan 2005 
 

- ”Årets UF-lärare 
2009/2010” 
 

- Ingen tidigare erfarenhet 
av företagande. 
 

- Personlig erfarenhet av 
företagande spelar roll. 
 

- Olika anledningar till varför 
elever väljer att studera en 
entreprenörskapsutbildning
. 
 

- Tre syften med 
entreprenörskapsutbildning 
på gymnasienivå: 1) 
Anställning, 2) Starta eget, 
3) Läsa vidare på 
högskola. 
 

- Få elever som väljer att 
starta eget direkt efter 
avslutad 
entreprenörskapsutbildning
. 
 

- Entreprenörskapsutbildning 
både som medel och mål. 
 

- Motiveras av att se 
elevernas personliga 
utveckling. 
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självständig. Aktör C har en syster som driver ett företag. Aktör D kommer har inte 
företagarerfarenhet och poängterar under intervjun att individens personlig bakgrund och 
uppväxtvillkor påverkar den entreprenöriella intentionen att starta ett eget företag i framtiden på 
ett positivit sätt. Förebilder som är företagare är allså något som har en positiv inverkan på en 
individs entreprenöriella intention. Det finns sannolikt fler faktorer som kan påverka den 
entreprenöriella intentionen varför jag valt en streckad linje som öppnar upp för fler faktorer än 
de som jag identifierat under intervjuerna med aktörerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Faktorer som påverkar individens entreprenöriella intention 
 
Samtliga elever till aktörer hade en stark entreprenöriell intention, det vill säga en vilja att starta 
företag i framtiden.  
 
En återkommande diskussion mellan pedagoger och ekonomer är entreprenörskapsutbildningens 
koppling till ekonomiska förtecken där överstatliga institutioner förespråkar en funktionell 
företagsamhet (Leffler, 2006; Mahieu, 2006; Svedberg 208). Aktör A har till exempel valt att 
bedriva ett socialt företag som inte har vinstmaximering som ändåmål utan har sociala mål för 
verksamheten, ett slags socialt entreprenörskap. Detta kan tolkas som att samtliga elever 
genomgår samma entreprenörskapsutbildning men effekterna av den varierar från individ till 
individ. 
 
Vidare berättar Aktör D, utifrån ett lärarperspektiv, hur hon bedriver entreprenörskapsutbildning i 
klassrummet berättar att denne betraktar utbildningen både som ett mål och medel, detta utifrån 
uttalandet om dennes mål om att entreprenörskapsutbildningen skall syfta till tre saker: 1) 
Förbereda eleverna för arbetslivet som anställd, 2) Förbereda eleverna för högre studier, 3) 
Förbereda eleverna att starta eget företag. Detta talar för en bredare syn 
entreprenörskapsutbildning såsom den som lyfts fram av Gibb (1999): 
 
 

Företagarbakgrund 

Uppväxtvillkor 

Förebilder 

Entreprenöriell intention 
(Vilja att starta företag) 
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Figur 10. Entreprenörskapsutbildning och dess roller 
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Tabell 10. Jämförelse av entreprenörskapsutbildningens yttre lärvillkor 

 
Designen eller yttre lärvillkor fokuserar på de aktiviteter och det innehåll som förekommer i en 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandesituation: 
 
Design 
 

 
- Frihet under 

ansvar. 
 

- Läraren – 
coachning istället 
för 
katederundervisn
ing. 
 

- Lär sig genom 
att pröva sig 
fram. 

 
 

- Företagsamheten 
behövs 
genomgående 
under samtliga 
aktiviteter. 

 
 

- Konstruktivistisk 
syn på 
affärsmöjligheter
. 

 
 

- Att skriva 
affärsplan tar tid 
från att agera. 

 
 

- Företagandet 
handlar inte om 
att lyckas eller 
misslyckas utan 
att lära sig 
någonting. 

 
 

 
- Frihet under ansvar. 

 
- Entreprenörskapsutbildningen 

blir vad man gör den till. 
 

 
- Lärarens roll; en coach som 

följer upp. 
 

- Tydliga deadlines som 
milstolpar i den 
entreprenöriella processen. 

 
 

- Tar med sig utbildningen 
hem. 

 
 

- Ämnesöverskridande – 
sträcker sig över flera 
ämnen. 

 
 
- Konstruktivistisk syn på 

affärsmöjligheter. 
 

 
- Så länge man gör bra ifrån 

sig så får man också bra 
betyg. 

 
 

- Positivt med bra betyg, men 
betyget betyder inte allt. 

 
 

- Många undervisningstimmar 
till sitt förfogande. 

 
 

- Kreativ krävs i varje aktivitet. 
 

 
- Mest företagsam vid 

produktion. 
 

 
- Ingen direkt användning av 

affärsplanen. 
 

 
- Lärandet en effektuell 

process. 
 

 
- Misslyckande är ett villkor för 

lärande. 
 

 
- Eleven har en nyckelroll för 

lärandet. 
 

 
- Begränsningar i designen 

såsom avsaknaden av F-
skatt. 

 
 

- Lära genom andra aktörer och 
inte genom skolböcker.  

 
 

 
- Lärandet primärt 

och betyg 
sekundärt. 
 

- Framväxande 
marknadsföringsstr
ategi. 

 
 

- Erfarenhetsbaserat 
lärande med trial 
and error 

 
 

- Nyttigt med 
misslyckanden 
även om det är 
känslomässigt 
jobbigt för 
stunden. 

 
 

- Effektuell syn på 
affärsutveckling 

 
 

- Egna initiativ 
avgörande för 
lärandet och 
prestation. 

 
 

- Företagsamhet 
som pedagogik, 
röd tråd genom 
hela utbildningen. 

 
 

- Fritt arbetssätt 
som hela tiden 
kräver nya 
kreativa 
handlingar. 

 
 

- Lärarens roll, ett 
”fallnät”. 

 
 

- Elevens roll, 
självgående. 

 
Är som mest 
kreativ och 
företagsam vid 
försäljning och 
produktion. 

 
- UF, färdigt koncept med 

tydliga ramar och stöttning 
från UF:s regionskontor. 
 

- Vissa begränsningar 
beträffande 
entreprenörskapsutbildningen
s design såsom avsaknaden 
av F-skatt. 

 
 

- Lärarens roll, att backa så 
mycket som möjligt och låta 
eleverna agera på egna 
initiativ istället. 

 
 

- Väldigt lite 
katederundervisning. 

 
 

- Entreprenörskapsutbildningen 
blir vad eleverna gör den till. 

 
 

- Finns en viss risk att det fria 
arbetssättet hämmar 
kreativiteten då det kan göra 
eleverna passiva. 

 
 

- Sätter betyg på kunskaper i 
företagsekonomi och 
småföretagande och inte på 
ett företagsamt 
förhållningssätt även om ett 
aktivt sådant skapar 
förutsättningar för höga 
betyg. 

 
 

- Misslyckanden i utbildningen 
sker ofta i form av ett 
dysfunktionellt grupparbete 
eller för alldeles för låg 
införsäljningsaktivitet. 

 
 

- Aktiviteter som ger utlopp för 
elevens inre företagsamhet: 
Första försäljningstillfället, 
mässan, affärsidén, första 
mötet med rådgivaren. 
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formell lärandemiljö såsom entreprenörskapsutbildning. Designen kan främja eller förhindra att 
ett lärande kommer till stånd och den kan vara mer eller mindre medveten. Lärandet är således 
både formell och informell till sin natur. Med utgångspunkt i designen kommer således elevernas 
upplevelser av uppbyggnaden och aktiviteterna i entreprenörskapsutbildningen att analyseras och 
hur designen kan ha påverkat lärandet. Begreppet design kan jämföras med funktionell 
företagsamhet där olika aktiviteter beträffande företagande (Backström-Widjeskog, 2008) utgör 
designen i lärandesituationen. 
 
Den samstämmiga bilden som växt fram under intervjuerna med de olika aktörerna är att lärandet 
i entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet kan betecknas som frihet under ansvar och 
den dominerande modellen är erfarenhetsbaserat lärande där eleven provar sig fram i sitt lärande 
med utrymme för misslyckanden.  Entreprenörskapsutbildningen blir alltså vad eleven gör den 
till, vilket skapar utrymme för ett konstruktivistiskt entreprenöriellt lärande som hela tiden kräver 
nya kreativa handlingar för att ett lärande skall bli till. 
 
En sådan konstruktivistisk grund bäddar för ett effektuellt lärande där individen med 
utgångspunkt i vem den är, vad den kan och vem den känner (Sarasvathy, 2008) använder de 
medel som finns till hands för att uppnå olika möjliga mål som växer fram på vägen. Detta till 
skillnad från vanligt traditionellt, kausalt lärande där elever utgår från ett givet mål och därmed 
använder olika möjliga medel för att uppnå ett förutbestämt mål. Skillnaden mellan dessa 
tankesätt kan skissas på följande sätt: 
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Figur 11. Kausalt lärande kontra effektuellt lärande 
 
 
 

 

Givet mål 
(Nyföretagande) 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

Givna medel 

Kausalt lärande 
Karaktäristika: 
Välja mellan givna medel för att uppnå ett förutbestämt mål. 

 

Givna medel 

M1 

M2 M3 

M4 M5 

Effektuellt lärande 
Karaktäristika: 
Föreställa sig ett möjligt utfall utifrån en given uppsättning medel. 

Tänkbara  
utfall 
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Alan Gibb (1993) menar att lärarens roll är annorlunda vid företagsam undervisningen jämfört 
med traditionell undervisning där läraren är mer av en coach i den tidigare och mer 
katederundervisning i den senare. Samtliga aktörers utsagor visar att det finns en markant 
skillnad mellan lärarens roll i entreprenörskapsutbildning jämfört med lärarens roll i andra 
ämnen. På X-gymnasiet arbetar skolan förvisso med företagsamhet som pedagogik som löper 
som en röd tråd i alla ämnen, men det framgår tydligare under entreprenörskapsutbildningen. 
 
Det förekommer enligt Aktör B och D vissa begränsningar i designen som gör 
entreprenörskapsutbildningen mindre autentiskt såsom avsaknaden av F-Skatt. 
 
Med hjälp av critical incident-metoden har jag genom aktörernas utsagor kunnat identifiera de 
aktiviter aktiverar i utbildningscykeln som aktiverar ett företagsamt förhållningssätt hos eleverna 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. De aktiviteter där ett företagsamt förhållningssätt utvecklas som mest 
 
Det är framförallt vid utveckling av affärsidén, mötena med rådgivaren, mässan, försäljning och 
produktion som elevernas företagsamma förhållningssätt utvecklas. 
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Tabell 11. Jämförelse av aktörernas relation till andra 

 
Begreppet relation har använts för att försöka förstå lärandesituationen i  
entreprenörskapsutbildning. Relation handlar liksom aktör om en mänsklig dimension. Utifrån 
det socialkonstruktivistiska synsättet konstrueras kunskap i en social förhandlingsprocess där alla 
deltagare är medaktörer i samma sociala praktik. Utifrån detta perspektiv på lärande ser man 
lärandet som till stor del socialt konstituerat (Säljö, 2000). Exempel på begrepp som beskrivs 
under denna dimension av företagsamhetsutbildningen är gruppklimat, tillit, respekt och normer 
samt dess betydelse för lärandet. Begreppet relation kan jämföras med social företagsamhet 
(Backström-Widjeskog, 2008) 
 
Samtliga aktörer (förutom Aktör D) arbetar i grupp vilket påverkar den enskilde aktörens lärande 
och individuella företagsamhet, eller annorlunda uttryckt, den sociala företagsamheten påverkar 
den individuella och omvänt. Detta framgår i samtliga av aktörernas utsagor, de ser gruppen som 
en fördel snarare än nackdel, men det finns situationer där grupprocesser kan hämma den sociala 
företagsamheten såväl som den individuella, ett exempel på sådana situationer är konflikter och 
dålig kommunikation inom gruppen. 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandesituation: 
 
Relation 
 

 
- Startade företaget 

tillsammans med vänner. 
 

- Trivs med att arbeta i 
grupp. 
 

- Platt organisation. 
 

- Fördel med 
gruppmedlemmar som 
stöttepelare. 
 

- Nackdel om det finns 
olika ambitionsnivåer 
inom gruppen. 
 

- Konflikter inom gruppen 
hämmar den egna 
företagsamheten. 
Lätt för att initiera 
kontakt med aktörer 
utanför skolan. 

 
- Startade företaget 

tillsammans med en 
klasskamrat och en 
bekant sedan 
tidigare. 
 

- Ser entreprenörskap 
som en kollektiv 
process. 
 

- Gruppen gör 
företagande mer 
autentiskt eller 
realistiskt. 
 

- Ser inte sig själv 
som en 
soloföretagare. 
 

- Konflikter kan vara 
en nackdel för 
gruppens 
företagsamhet. 
 

- Ökad individuell 
företagsamhet och 
motivation tack vare 
gruppen. 
 

- Fungerande 
kommunikation inom 
gruppen. 
 

 
- Valde att starta 

upp företaget 
med tillsammans 
med två 
bekanta. 
 

- Hade gått 
mycket fortare 
att driva 
företaget själv, 
men hade 
inneburit större 
arbetsbelastning. 
 

- Gruppmedlemma
rnas 
företagsamhet 
kan påverka den 
egna, individuella 
företagsamheten 
negativt. 
 

- Alla drar inte sitt 
strå till stacken. 
 

- Mycket gnäll och 
bortförklaringar 
inom gruppen. 
Öppen och rak 
kommunikation 
inom gruppen. 

 
- Eleverna får bestämma själva 

vilka de vill arbeta med. 
 

- Gruppen är viktig för 
företagsamheten. 
 

- Går att lära sig mycket från 
dysfunktionella samarbeten. 
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Tabell 12. Jämförelse av aktörernas kognitiva lärandeprocesser 

 
Samtliga aktörer medger att ett företagsamt förhållningssätt är något som alla människor bär på 
men måste identitiferas och aktiveras av en själv. Lärandet i entreprenörskapsutbildningar är 
således i stor utsträckning baserade på ett så kallat assmilitativ lärande där eleverna får en yttre 
bekräftelse på de inre kunskaper som manifesteras i yttre handlingar. Vidare handlar det 
assmilitativa lärandet om att lära sig många kunskaper små som bekräftas av andra utomstående, 
ibland kan det dessutom ske ett större kunskapsgenombrott i form av ett ackommodativt lärande 
som är mindre regelbundet jämfört med ett assimilativt lärande.  
 
Tabell 13. Jämförelse av aktörernas psykodynamiska lärandeprocesser 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandeprocesser: 
 
Kognitiva 
 

 
- Från teori till praktik. 

 
- Assimilativt lärande 

som grundprocess. 
 

- Bekräftelse eller 
förstärkning av redan 
befintlig kunskap i 
första hand. 
 

- Ackommodativt lärande 
vid ett fåtal tillfällen. 

 
- Kreativitet genom 

företagsamhet som 
kräver ständigt nya 
handlingar. 

 
- Mycket kunskaper 

om företagande 
 

- Assimilativt lärande 
som grundprocess. 
 

- Enstaka situationer 
där ackommodativa 
lärandeprocesser 
förekommit. 

 
- Bekräftelse eller 

förstärkning av 
redan befintlig 
kunskap i första 
hand. 
 

 
- Att lära sig om 

hur man kan ta 
betalt för sitt 
arbete. 
 

- Lärt sig 
företagsekonomis
ka kunskaper i 
allmänhet. 
 

- Många kunskaper 
små, assimilativt 
lärande. 
 

- Inslag av 
ackommodativt 
lärande. 
 

 
- Elever behöver: hitta 

sitt driv, ta ansvar för 
arbetsuppgifter, lägga 
upp en plan och hålla 
deadlines, se 
möjligheter, tro på sig 
själva och sina idéer, 
fungera tillsammans 
med andra. 
 

- Det kan svänga en hel 
del i elevernas 
känslomässiga 
engagemang. 
 

- Attityden som 
eleverna bär med sig 
genom 
entreprenörskapsutbil
dning är: Jag kan! 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandeprocesser: 
 
Psykodynamiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Personlig utveckling 

genom möten med nya 
människor. 
 

- Stärkt självförtroende 
och självkänsla av 
assimlitativa 
lärandeprocesser. 
 

- Känslor påverkas av 
upp- och nedgångar 
längs den dynamiska 
lärandeprocessen i 
företagandet. 
 

- Stärkt mod av att hela 
tiden göra nya saker 
och utsätta sig själv för 
nya sociala situationer. 
 

- Ju mer erfarenhet 
desto starkare 
magkänsla. 

 
- Personlig utveckling 

genom produktion av 
hemsidor. 
 

- Stärkt 
självförtroende 
genom bekräftelse 
av andra i 
omgivningen. 
 

- Ökat 
prestationsbehov vid 
försäljning. 
 

 
- Självförtroendet 

kan påverkas 
positivt och 
negativt 
beroende på hur 
det går med 
företagandet. 
 

- Tar lättare på 
motgångar 
jämfört med 
tidigare. 
 

- Musiken, en 
livsstil som man 
kan göra till ett 
yrke. 
 

- Entreprenörskap, 
också en livsstil. 
 

 
- Elever behöver: hitta 

sitt driv, ta ansvar för 
arbetsuppgifter, lägga 
upp en plan och hålla 
deadlines, se 
möjligheter, tro på sig 
själva och sina idéer, 
fungera tillsammans 
med andra. 
 

- Det kan svänga en hel 
del i elevernas 
känslomässiga 
engagemang. 
 

- Attityden som 
eleverna bär med sig 
genom 
entreprenörskapsutbil
dning är: Jag kan! 
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Ur ett psykodynamiskt perspektiv handlar lärandet om hur individer utvecklas personligen genom 
sitt deltagande i entreprenörskapsutbildning. Exempel på en psykodynamisk lärandeprocess kan 
vara att individer stärker sitt självförtroende, får förändrade attityder, eller ökar sin psykiska 
energi genom ökad motivation. Liksom de kognitiva lärandeprocesserna kan även de 
psykodynamiska lärandeprocesserna påverka individens agerande i sitt arbete genom ett bättre 
självförtroende eller genom högre motivation. 
 
Det gemensamma för Aktörerna A, B och C är att deras självförtroende påverkas både positivt 
och negativt beroende på tid, plats och människor. Självförtroendet tenderar att påverkas positivt 
i mötet med nya människor och när aktörerna får en bekräftelse från andra människor på en 
prestation. Självförtroende tenderar att påverkas negativt vid motgångar men verkar påverkas 
mindre och mindre negativt ju fler motgångar aktörerna möter, de blir en del av lärandets villkor i 
entreprenörskapsutbildningen.  
 
Tabell 14. Jämförelse av aktörernas sociala lärandeprocesser 

 
 
Resultatet av elevernas deltagande i entreprenörskapsutbildningen kan uttryckas i olika typer av 
sociala lärandeprocesser. Den sociala dimensionen kan beskrivas som olika former av aktiviteter 
av mellanmänsklig natur. Dessa resultat innefattar en ökad förmåga att lösa problem i grupp, 
kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Frågan är om elevernas deltagande i 
entreprenörskapsutbildningen skapat relationer till de andra inom gruppen som på något sätt kan 
ha påverkat deras kompetens och agerande i företaget. Det kan handla om att eleverna i gruppen 
kompletterar varandra och därigenom kan lösa problem i situationer där den enskilde elevens 
kompetens inte varit tillräckligt för att kunna lösa problemet på ett tillfredsställande sätt. 
 
En grundbult i lärandet är individens lärande genom andra då de faktiskt arbetar i grupp och 
påverkas av den och påverkar den genom interaktion. Samtliga aktörer upplever att det har varit 
en fördel att arbeta i grupp då de har lärt sig vad det innebär att samarbeta med andra för 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C  Aktör D 
 
Lärandeprocesser: 
 
Sociala 
 

 
- Lär sig genom andra 

inom/utanför gruppen. 
 

- Lärt sig att det är 
viktigt att samarbeta 
med rätt människor. 
 

- Viktigt med 
kommunikation. 
 

- Tränat sin säljförmåga. 

 
- Lär sig 

konflikthantering. 
 

- Vågar ta kontakt 
med andra utanför 
skolan. 
 

- Tränar sin sociala 
förmåga. 
 

 
- Samarbetet 

fungerar bättre 
nu jämfört med 
tidigare. 
 

- En gruppmedlem 
har utvecklat sin 
sociala 
kompetens 
betydligt. 
 

 
- Elever behöver: hitta 

sitt driv, ta ansvar för 
arbetsuppgifter, lägga 
upp en plan och hålla 
deadlines, se 
möjligheter, tro på sig 
själva och sina idéer, 
fungera tillsammans 
med andra. 
 

- Det kan svänga en hel 
del i elevernas 
känslomässiga 
engagemang. 
 

- Attityden som 
eleverna bär med sig 
genom 
entreprenörskapsutbil
dning är: Jag kan! 
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företagandets utveckling såväl som för den personliga utvecklingen. Samtliga upplever att de har 
fått träna sin sociala förmåga. I Aktör C:s fall har han kunnat se en markant utveckling av en 
annan persons sociala kompetens. 
 
Tabell 12. Jämförelse av aktörernas olika lärandenivåer 

 
 
Know-what kunskaper kan ses som förebyggande kunskaper för högre lärandenivåer. Samtliga 
aktörer har haft de flesta har haft någon form av know-what kunskaper om företagande inför 
entreprenörskapsutbildningen. Aktör C saknade en teoretisk kunskapsbas i företagsekonomi men 
hade istället en gedigen know-what kunskapsbas i musik. 
 

Dimensioner  Aktör A  Aktör B   Aktör C 
 
Lärandenivåer: 
 
Know-what 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Kognitiva kunskaper om 
företagande från tidigare 
kurser som t.ex. 
marknadsföring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tidigare erfarenhet av 
entreprenörskap och webdesign.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Värderar kunskaper om 
företagsamhet väldigt högt. 
 

- Betraktar företagsekonomiska 
kunskaper som en förutsättningar 
för att kunna leva på musiken. 
  

 

Know-when 
 

- Förstärkts genom 
erfarenhet. 

 

- Förstärkts genom nya 
erfarenheter av nya situationer.  

 

- Förstärkts genom nya erfarenheter i 
företagandet.  

 

Know-who 

 

- Viktig förutsättning för 
lärandet i 
entreprenörskapsutbildning
en. 
 

- Viktigt i mötet med nya 
aktörer utanför skolan. 
 

- Viktigt för framgångsrikt 
företagande. 

 

- Viktig förutsättning för det mesta 
av lärandet i 
entreprenörskapsutbildningen. 
 

- Social kompetensutveckling 
genom mötet med andra 
människor utanför skolan 
 

- Pröva sin sociala kompetens. 
 

- Kännedom om 
entreprenörskapsutbildningen 
genom  
tidigare deltagare. 
 

 

- Rådgivaren en nyckelroll för 
företagandet 
 

- Social kompetens har lett till nya 
spelningar 
 

- Grundförutsättning för lärandet i 
allmänhet. 
 

- Viktigt för samarbetet inom 
gruppen. 
 

 

Know-how 

 

- Förstärkts genom 
erfarenhet. 
 

 

- Förstärkts genom 
erfarenhetsbaserat lärande. 
 

- Utvecklar hantverket genom 
entreprenörskapsutbildningen. 
 

- Vill lära sig mer om hantverket 
(webdesign). 
 

 

- Skicklig med hantverket (musiken) 
sedan tidigare, mer finslipning. 
 

- En uttalad vilja att få ökade 
kunskaper i företagande. 

 

Know-why 

 

- En stark entreprenöriell 
intention om att vara 
företagare i framtiden. 
 

- Hög ambitionsnivå. 
 
- Stort prestationsbehov. 

 

- En stark entreprenöriell intention 
om att vara företagare i 
framtiden. 
 

- Pengar som drivkraft och 
motivationsfaktor 

 
- Prestationsinriktad 

 

 

- Stor passion för det musikaliska. 
 

- Blivit bättre på att se och ta tillvara 
på möjligheter i allmänhet. 
 

- Ökad målmedvetenhet. 
 

- Sett skillnad mellan musikstudenter 
och ekonomistudenter vad gäller 
synen på musik som produkt. 
 

- Ekonomer följer en kausal logik 
medan musikstudenter följer en mer 
effektuell logik. 
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Know-when och know-how kunskaper förstärks i och med nya erfarenheter av nya situationer 
med nya människor, det vill säga i och med ett erfarenhetsbaserat lärande. 
 
Know-who betraktas både som en förutsättning för ny kunskap och en kompetens för 
företagande. Detta framgår från samtliga aktörernas intervjuer. 
 
Know-why är den mest individberoende lärandenivån då den i stor utsträckning påverkas av 
aktörens inre, subjektiva lärvillkor såsom entreprenöriell intention. Know-why kunskaper är till  
stor del konstituerat av ett informellt lärande utanför skolans väggar och har istället sin bas hos 
individens personliga bakgrund och uppväxtvillkor. De aktörer som redan har en stark 
entreprenöriell intention inför entreprenörskapsutbildning har godare förutsättningar att uppnå 
denna lärandenivå. Man kan säga att de startar på en redan högre lärandenivå jämfört med 
individer som har en svag entreprenöriell intention.  
 
Aktören och denne inre lärvillkor kan jämföras med Sarasvathy’s självkunskap i effektuellt 
tänkande. det vill säga att individen utgår från sig själv, vad denne kan, vilka denne känner samt 
vem denne är (Sarasvathy, 2008). Know-me får stå för den senaste och utgör en fundamental 
lärandenivå vilka de andra nivåerna är beroende av. Om individen har insiktsfulla know-me 
kunskaper så kan denne stiga i lärandenivåer på ett effektivare sätt jämfört med den som inte har 
lika goda know-me kunskaper. Jag väljer att utveckla Bengt Johannissons lärandenivåer genom 
att lägga till know-me som den grundläggande lärandenivån: 
 
Hög Lärandenivå    Individen    
 

Know-why    Självförtroende,    
(attityder, värderingar, motiv)  prestationsmotiv,    
     ihärdighet,    

riskbenägenhet 
 

Know-how    Yrkesskicklighet    
(färdigheter)       

  
 Know-who    Nätverka    
 (social kompetens)       
 
 Know-when    Erfarenhet och    
 (insikt)     intuition 
 
 Know-what    Faktakunskap,    
 (kunskap)  
 
   Låg 
 
 Know-me    Identitet 
    (Självkunskap) 
   
 
Figur 13. Lärandenivåer vid entreprenörskapsutbildning 
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Lärande kan vara både informellt och formellt, detta framgår från intervjuerna där aktörerna 
lyftar fram olika kunskaper som de fått med sig hemifrål eller på fritiden, det vill säga kunskaper 
utanför det formella utbildningsväsendet. På så sätt hävdar jag att aktörerna befinner sig på olika 
punkter på en lärandesträcka som är både informell och formell, ju längre individen har kommit i 
sitt informella lärande desto effektivare kan denne tillgodogöra sig formell 
entreprenörskapsutbildning och utgår därmed också från en högre lärandenivå jämfört med de 
individer som inte nått lika långt på lärandesträckan: 
 

 
 
Figur 14. Lärandesträcka – informellt och formellt lärande 

 

 

Informellt 

lärande 

Formellt 

lärande 

Kort Lång 

Lärandesträcka 
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Företagsamt förhållningssätt                                   (Låg) 
 
 
 
 
Figur 15. Lärandenivåer och lärandesträcka i relation till varandra 
 
Figuren ovan visar hur lärandenivåerna är beroende av lärandesträckan, det vill säga ju längre 
lärandesträcka desto rimligare är det att individen når högre lärandenivåer. Det informella 
lärandet gör att utgångspunkterna för lärandesträckan och lärandenivåerna varierar varierar från 
individ till inidivid, koordinaterna för lärandesträckan och lärandenivåerna är alltså 
individberoende. 

Lärandesträcka 
(Lång) 

Lärandenivå 
(Hög) 

 

(Kort) 
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6.  Slutsatser  
 
Föreliggande studie avser att besvara forskningsfrågan: 
 
Hur utvecklas elevers företagsamma förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning? 
 
Studien visar hur elever kan utveckla ett företagsamt förhållningsätt genom 
entreprenörskapsutbildning på olika sätt. Elevens roll i utbildningen är central för utvecklingen av 
ett sådant förhållningssätt genom dennes aktiva deltagande, målsättning med utbildningen, 
inställning till utbildningen, egna drivkrafter och relation till andra i utbildningen. Elevens 
personliga bakgrund, förkunskaper och tidigare erfarenhet av entreprenörskap har också 
betydelse för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt. 
 
Lärarens roll i entreprenörskapsutbildning är viktig för att elever skall kunna utveckla ett 
företagsamt förhållningsätt. Detta genom att coacha eleverna under utbildningen. Pedagogiken i 
entreprenörskapsutbildningen bör ge utrymme och möjligheter för eleven att ansvara för sina 
egna handlingar genom att ständigt prova sig fram tillsammans med andra. De aktiviteter i 
utbildningen som verkar främja denna utveckling karaktäriseras av att eleven får vara med och 
skapa och presentera någonting; en affärsidé, vara eller tjänst i interaktion med aktörer innanför 
och utanför skolan. 
 
Huvudsyftet är att bidra med djupare förståelse för hur elevers företagsamma förhållningssätt kan 
utvecklas genom entreprenörskapsutbildning. Huvudsyftet är preciserat i följande tre delsyften 
som följaktligen kommer att besvaras var för sig: 
 
Delsyfte 1: Vilka förutsättningar i lärandesituationen medverkar respektive motverkar 
utvecklingen av elevernas företagsamma förhållningssätt? 
 
Ett företagsamt förhållningssätt betraktas i första hand som en livsmodell snarare än en 
verksamhetsmodell. Detta utifrå aktörernas utsagor. De förutsättningar som medverkar till att 
elevers företagsamma förhållningssätt utvecklas genom entreprenörskapsutbildning är bland 
annat elevens personliga bakgrund, uppväxtvillkor och förebilder som är företagare. Vidare 
påverkar dessa faktorer den enskilde elevens entreprenöriella intention, viljan att starta företag. 
 
De yttre lärvillkoren som medverkar till utvecklingen av elevens företagsamma förhållningssätt 
är en pedagogik som präglas av frihet under ansvar och erfarenhetsbaserat lärande med utrymme 
för misslyckanden. Vidare är ett konstruktivistiskt entreprenöriellt lärande som hela tiden kräver 
nya kreativa handlingar av eleven i lärandesituationen en förutsättning för utvecklingen av ett 
företagsamt förhållningssätt. Ett sådant lärande kan även definieras som ett effektuellt lärande där 
individen med utgångspunkt i vem den är, vad den kan och vem den känner använder sitt 
företagsamma förhållningssätt till att uppnå olika möjliga, tänkbara mål, med sitt företagande. 
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En annan förutsättning i lärandesituationen som medverkar till utvecklingen av ett företagsamt 
förhållningssätt bland elever är lärarens roll som coach istället för traditionell 
katederundervisning. 
 
De aktiviteter i entreprenörskapsutbildningen som framförallt medverkar till utvecklingen av ett 
företagsamt förhållningssätt bland eleverna är utvecklingen av affärsidén, mötena med 
rådgivaren, mässan, försäljning och produktion. 
 
Relationen mellan aktören och de andra medaktörerna inom gruppen medverkar till utvecklingen 
av ett företagsamt förhållningssätt, detta genom att den sociala företagsamheten påverkar den 
individuella och omvänt. Konflikter och en dålig kommunikation inom gruppen kan motverka 
utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt. 
 
Delsyfte 2: Vilka lärandeprocesser är framträdande i utvecklingen av elevernas företagsamma 
förhållningssätt? 
 
Det lärande som är framträdande i aktiveringen av elevers företagsamma förhållningssätt är ett 
samspel mellan ett assimilativt lärande och ackommodativt lärande där eleven lär sig många 
kunskaper små som bekräftas av andra utomstående. Ibland förekommer det större 
kunskapsgenombrott som påverkar de kognitiva lärandeprocesserna. 
 
De psykodynamiska lärandeprocesserna bland eleverna i den studerade 
entreprenörskapsutbildningen karaktäriseras av att självförtroendet tenderar att påverkas positivt 
i mötet med nya människor och när aktörerna får en bekräftelse från andra människor på en 
prestation. Självförtroende tenderar att påverkas negativt vid motgångar under utbildningen. 
 
De sociala lärandeprocesserna är ständigt närvarande med tanke på att individen lär sig genom 
andra vad det innebär att samarbeta med andra för företagandets utveckling såväl som för den 
personliga utvecklingen.  
 
Delsyfte 3: På vilket sätt berör elevernas företagsamma förhållningssätt olika lärandenivåer? 
 

• Know-what kunskaper kan ses som förebyggande kunskaper för högre lärandenivåer. 
 

• Know-when och know-how kunskaper förstärks i och med nya erfarenheter av nya 
situationer med nya människor. 

 
• Know-who betraktas både som en förutsättning för ny kunskap och en kompetens för 

företagande. 
 

• Know-why är den mest individberoende lärandenivån. 
 

• Know-me kunskaper utgör en grundläggande lärandenivå som de andra nivåerna är 
beroende av. 

 
En slutsats som kan dras om de olika lärandenivåerna är att; ju längre lärandesträcka desto 
rimligare är det att individen når högre lärandenivåer. 
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7.  Bedömningskriterier 
 
Jag kommer nedan att presentera fyra bedömningskriterier som kan användas vid kvalitativa 
undersökningar för att bedöma studiens trovärdighet. 

Tillförlitlighet 
 
Detta kriterium handlar om att det finns många olika beskrivningar av en social verklighet och 
frågan är om det jag som forskare har kommit fram till också är acceptabelt i andra personers 
ögon. Ett sätt att komma åt detta är att som forskare säkerställa att forskningen har utförts i 
enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som ingår i 
studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) 
 
Jag har presenterat hur jag har gått tillväga metodlogiskt under uppsatsens gang där framgår det 
att min förförståelse har tagit sin plats i studien. Det är mycket möjligt att den har färgat 
resultaten i den här studien; har jag sett det jag vill se eller har jag låtit respondenterna få komma 
till tals? Jag har som tidigare nämnt haft användning av min förförståelse i en rad olika 
sammanhang och ett sätt att begränsa den har varit att ha ett väldigt empirinära avsnitt med i 
studien där många citat har använts för att låta respondenternas röst komma till tals och därefter 
tolka dessa röster utifrån olika teoretiska perspektiv. En teknik som kan användas för att bekräfta 
att jag har uppfattat den sociala verkligheten på ett riktigt sätt är triangulering, det vill säga 
användningen av mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala företeelser (Ibid). Jag har 
medvetet använt mig av flera datakällor, det vill säga fyra olika fall som ingår i samma sociala 
kontext, entreprenörskapsutbildning. En av dessa som jag har valt att ha med som datakälla är 
läraren som har ett helikopterperspektiv över klassen och de deltagande eleverna. 

Överförbarhet 
 
Kan resultatet från denna studien överföras till liknande sociala sammanhang och situationer? 
Detta är vad överförbarhet som bedömningskriterium avser att ta reda på. (Ibid) Jag har valt att 
genomföra fyra fallstudier och därmed gått ner på djupet på ett fåtal enheter och har inte haft som 
avsikt att generalisera resultatet. De fyra fallstudierna är unika var för sig men de har vissa 
gemensamma drag då de faktiskt ingår i liknande sociala sammanhang – 
entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet.  
 
De åtta andra intervjuerna på två andra skolor gav varierande svar men hade en del likheter med 
de fyra genomföra fallen, detta talar för att resultaten är överförbara till liknande miljöer. 
Designen, eller de yttre lärvillkoren i entreprenörskapsutbildningen Ung Företagsamhet är 
likadana i Sverige. Därmed är det rimligt att anta att jag skulle komma fram till liknande resultat 
om jag hade intervjuat tre elever och en lärare på en annan ort i Sverige. 
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Pålitlighet 
 
Det här bedömningskriteriet motsvarar det som kallas för reliabilitet inom kvantiativ forskning. 
Detta innebär att det skall framgå en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen. Alla metodologiska val och övervägande bör framgå för att stärka 
trovärdigheten. 
 
Jag har eftersträvat transparens i min studie som helhet. Framförallt i metodkapitlet så har jag 
redogjort för de metodologiska val och ställningstagandet som den här studien vilar på. Jag har 
även låtit mitt personliga intresse och engagamang för ämnet träda fram som en del av metoden 
då detta har påverkat mina val och ställningstaganden. Jag tror att jag hade gjort andra val om jag 
det vore första gången som jag stött på ämnet ifråga. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Avslutningsvis handlar detta bedömningskriterium om att kunna styrka och konfirmera huruvida 
jag som forskare har hanterat subjektiviteten i studien. Jag är medveten om att det inte går att 
uppnå någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Jag 
har således försökt passa på och utnyttja denna möjlighet genom att låta min förförståelse ta plats 
i studien samtidigt som jag har kunnat reglera den genom studiens kvalitativa metod, jag har 
alltså försökt vara tydlig med när jag har haft användning av min förförståelse och när jag inte har 
haft det. Studien kommer aldrig vara helt fri från subjektivitet det gäller bara att vara medveten 
om subjektivitetens roll för studiens resultat. 

8. Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning är att använda sig av en mer etnografisk metod såsom deltagande 
observation där man som forskare följer eleverna genom hela entreprenörskapsutbildningen för 
att följa deras utveckling av ett företagsamt förhållningssätt på nära håll. Detta tillvägagånssätt är 
förvisso väldigt tidskrävande men skulle kunna stärka resultatet på ett tillfredsställande sätt. Ett 
annat förslag är att studera entreprenörskap som ett företagsamt förhållningssätt bland elever på 
både gymnasieskolan och högskolan för att sedan jämföra dessa två grupper och se om det 
förekommer någon progression mellan de olika utbildningsnivåerna. Ett tredje förslag är att 
studera riktiga entreprenörer (nyföretagare) och hur de lär sig för att sedan komma med ett 
kunskapsbidrag som kan vara till användning i entreprenörskapsutbildningar. 

9. Studiens kunskapsbidrag 
 
En ambition med studien har varit att fylla det kunskapsgap som finns i forskningen om 
entreprenörskapsutbildningar genom att studera en lägre utbildningsnivå än högskolan, nämligen 
gymnasieskolan. Det är få företagsekonomiska studier som gör det. Tendensen har varit att 
företagsekonomisk forskning framförallt har fokuserat på den yttre företagsamheten i 
entreprenörskapsutbildningar där det handlar om att studera effektiviteten av en sådan utbildning 
med ändamålet om fler och framgångsrika nyföretagare. Den pedagogiska forskningen på 
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området har istället kretsat kring inre företagsamhet och vikten av ett sådant förhållningssätt inom 
all utbildning, inte enbart entreprenörskapsutbildning. Då jag anser att både den inre och yttre 
företagsamheten är viktiga har jag velat bidra med kunskap om hur dessa två hänger ihop. Detta 
genom att studera hur elevers inre företagsamhet kan utvecklas genom yttre företagsamhet eller 
enligt studiens forskningsfråga: Hur utvecklas elevers företagsamma förhållningssätt genom 
entreprenörskapsutbildning? Jag vill på så sätt bidra med kunskap som är relevant för både 
företagsekonomisk och pedagogisk forskning. 
 
Vad kan ett sådant kunskapsbidrag innebära i praktiken för elever och lärare i 
entreprenörskapsutbildningar? En viktig lärdom av studien är att entreprenörskapsutbildningar 
bör skapa förutsättningar för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt hos elever. Om 
detta sedan leder till att elever väljer att bli egna företagare är sekundärt. Ett företagsamt 
förhållningssätt kommer förmodligen individen att ha nytta av oavsett om denne väljer att bli 
anställd eller egen företagare. En sådan entreprenörskapsutbildning innebär att läraren bara kan 
coacha och skapa förutsättningarna för utbildningen medan det är upp till eleven vad denne 
tillsammans med andra i slutändan väljer att göra den till. Specifika mål med utbildningen 
behöver således inte formuleras i förväg utan olika tänkbara mål kan få växa fram i efterhand, så 
länge eleven utvecklar ett företagsamt förhållningssätt genom entreprenörskapsutbildning. 
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Epilog 

This is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple 
Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005: 

“I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in 
the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a 
college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just 
three stories. 

The first story is about connecting the dots. 

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for 
another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? 

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, 
and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by 
college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his 
wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. 
So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have 
an unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later 
found out that my mother had never graduated from college and that my father had never 
graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a 
few months later when my parents promised that I would someday go to college. 

And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive 
as Stanford, and all of my working-class parents' savings were being spent on my college tuition. 
After six months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and 
no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money 
my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out 
OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. 
The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn't interest me, and 
begin dropping in on the ones that looked interesting. 

It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms, I 
returned coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across 
town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And 
much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless 
later on. Let me give you one example: 

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. 
Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand 
calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to 
take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about 
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varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great 
typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't 
capture, and I found it fascinating. 

None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, when we 
were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into 
the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that 
single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally 
spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer 
would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy 
class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it 
was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very 
clear looking backwards ten years later. 

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking 
backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to 
trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me 
down, and it has made all the difference in my life. 

My second story is about love and loss. 

I was lucky — I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents 
garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us 
in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest 
creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How 
can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I 
thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went 
well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. 
When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. 
What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. 

I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of 
entrepreneurs down - that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David 
Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public 
failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to 
dawn on me — I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I 
had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. 

I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could 
have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of 
being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative 
periods of my life. 

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and 
fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the 
worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation 
studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and 
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the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple's current renaissance. And Laurene 
and I have a wonderful family together. 

I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful 
tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a 
brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what 
I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. 
Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do 
what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you 
haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when 
you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So 
keep looking until you find it. Don't settle. 

My third story is about death. 

When I was 17, I read a quote that went something like: "If you live each day as if it was your 
last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the 
past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today were the last 
day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has 
been "No" for too many days in a row, I know I need to change something. 

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me 
make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all 
fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only 
what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid 
the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to 
follow your heart. 

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly 
showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me 
this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no 
longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, 
which is doctor's code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought 
you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything 
is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your 
goodbyes. 

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an 
endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my 
pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me 
that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned 
out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and 
I'm fine now. 

This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more 
decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when 
death was a useful but purely intellectual concept: 
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No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And 
yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, 
because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears 
out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from 
now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is 
quite true. 

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — 
which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions 
drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and 
intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is 
secondary. 

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which 
was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far 
from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 
1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, 
scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before 
Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions. 

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run 
its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover 
of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find 
yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: "Stay Hungry. 
Stay Foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I 
have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. 

Stay Hungry. Stay Foolish. 

Thank you all very much.” (Jobs, 2005) 
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Appendix  
 
Intervjuguide – elever 
 
Bakgrund 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 
‐ Ålder? 
‐ Årskurs? 
‐ Utbildning? 
‐ Erfarenhet av företagande? 
‐ Affärsidé? 
‐ Roll i företaget? 
‐ Hur många i gruppen? 
‐ Företagare bland familj, släkt, vänner? 
‐ Erfarenhet av andra entreprenörskaps- och företagsamhetsutbildningar? 
 
Företagsamt förhållningssätt 
 
Vad tänker du på när du hör ordet företagsamhet? 
 
Vad brukar få dig att agera företagsamt?  
‐ Ge exempel på situationer eller intressen som sätter igång ett personligt engagemang hos dig. 
 
Tror du att det är viktigt att man kan agera företagsamt?  
‐ Tror du att du har användning av det i dina studier? I arbetslivet? 
 
Går det lära sig att agera mer företagsamt? 
 
Lärandesituation  
 
Varför studerar du UF?  
‐ Har du valt att genomgå UF-utbildningen?  
‐ Skulle du välja att gå utbildningen om det var ett valbart alternativ? 
 
Vad hade du för förkunskaper inför UF-utbildningen? 
‐ Vad kände du till om utbildningen före den började? 
 
Vilka var dina förväntningar inför UF-året? 
‐ Hur kände du inför UF-utbildningen? 
 
Vad har du för ambitioner och målsättning med utbildningen? 
‐ Vad vill du lära dig? 
 
Vad vill du göra efter studenten? 
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‐ På vilket sätt tror du att du kommer ha användning av det du lärt dig under UF-året efter 
studenten? 
 

Kan du tänka dig att starta eget företag i framtiden? 
‐ Kan du tänka dig att driva vidare UF-företaget eller starta något annat företag direkt efter 

utibldningen? Varför? Varför inte? 
 
Kan du nämna någon förebild som är företagare? 
 
Hur viktigt är det för dig att få bra betyg på utbildningen? 
 
Vilka möjligheter anser du att du har att påverka hur det kommer att gå med UF-företagandet?  
 
Hur upplever du arbetssättet i UF?  
‐ Hur passar det dig? Får det dig att bli mer aktiv eller passiv? 
 
Känner du dig motiverad av UF-konceptet? Vad är det som får dig att känna dig mer eller mindre 
motiverad?  
 
Vad betyder det för dig att få agera aktivt på egna initiativ i UF-utbildningen? 
 
Vad betyder det för dig att få arbeta självständigt och ta personligt ansvar för ditt eget lärande i 
UF-utbildningen? 
  
Hur brukar ett vanligt upplägg på lektionerna ut? 
 
Hur skulle du beskriva att du lär dig i UF-utbildningen? 
 
På vilket sätt skiljer sig UF-utbildningen från andra kurser? 
 
Vilken roll anser du att man har som elev i UF-utbildningen jämfört med andra kurser? 
 
Vilken roll anser du att läraren har i UF-utbildningen jämfört med andra kurser? 
 
Vilka läromedel har du tillgång till? Hur använder du de? 
 
Hur upplever du de olika aktiviteterna som finns i UF-utbildningen?  
‐ Hjälper de dig eller hindrar de dig från att agera företagsamt och få någonting gjort? Ge 

exempel. 
  
Var och när anser du att du lär dig som mest under UF-utbildningen?  
‐ Klassrummet? Vilken betydelse har platsen för ditt lärande? 
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Har du stött på motgångar under UF-utbildningen? 
‐ Hur upplever du att man får misslyckas i sitt lärande under UF-utbildningen?  
‐ Hur hanterar du en situation då du upplever att du har misslyckats eller stött på en motgång i 

UF-företagande?  
 
Hur gick gruppindelningen till?  
‐ Hur kommer det sig att du driver företaget tillsammans med de gruppmedlemmarna 
 
Vilken betydelse har gruppen för UF-företagandet?  
‐ Vilka för- och nackdelar finns det med att jobba i grupp?  
‐ Hade du valt att arbeta i grupp om du hade fått välja själv? Varför? Varför inte? 
 
Hur upplever du gruppklimatet? 
 
Hur hanteras konflikter inom gruppen? 
 
Hur går ni tillväga när ni behöver kontakta andra individer eller organisationer utanför skolan? 
Såsom leverantörer, kunder, rådgivare. 
 
Vilken betydelse anser du att gruppen har för att du som individ skall kunna få utlopp för din 
egen företagsamhet? 
 
Hur gick ni tillväga när ni fördelade roller och ansvarsområden mellan er? 
 
Lärandeprocesser  
 
Vad har du lärt dig hittills i utbildningen? 
 
Vad tror du att du kommer att ta med dig för lärdomar från UF-utbildningen? 
 
Vad har du lärt dig för nytt? Ge exempel. 
‐ Vad har du fått för nya erfarenheter? 
 
Har det funnits tillfällen under utbildningen där du eller ni har varit tvungna att tänka om och 
göra saker och ting på ett annorlunda sätt? Ge exempel. 
 
Vilken betydelse har tror du att UF kommer att ha för din personliga utveckling? 
 
Vilka kunskaper anser du att eleverna utvecklar genom UF? Ge exempel. 
 
Vilka förmågor anser du att eleverna utvecklar genom UF? Ge exempel. 
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På vilket sätt har UF påverkat: 
 
‐ Ditt självförtroende? Ge exempel. 
 
‐ Din tro på din förmåga att klara av arbetsuppgifter vid med- och motgång? 
 
‐ Din samarbetsförmåga? 
 
‐ Dig att våga mer? 

 
‐ Din sociala kompetens? 
 
‐ Din kommunikationsförmåga?  
 
‐ Din initiativförmåga? 
 
‐ Lita på din intuition (magkänsla)? 
 
‐ Din motivation? 
 
‐ Ditt beslutsfattande? 
 
‐ Din kreativa förmåga? 
 
‐ Dig att se positivt på framtiden? 
 
‐ Dig att se möjligheter och göra något av dem? 
 
‐ Din målmedvetenhet? 
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Intervjuguide – lärare 
 
Bakgrund 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 
‐ Ålder? 
‐ Utbildning? 
‐ Erfarenhet av företagande? 
‐ Varför UF-lärare? 
‐ Hur lång tid som UF-lärare? 
‐ Erfarenhet av andra entreprenörskaps- och företagsamhetsutbildningar? 
 
Företagsamt förhållningssätt 
 
Vad associerar du till när du hör företagsamt förhållningssätt? 
 
Vad innebär ett företagsamt förhållningssätt i undervisningen för dig? 
 
Hur skulle du konkretisera ett företagsamt förhållningssätt? Vad består det av? 
 
Vilken betydelse har ett företagsamt förhållningssätt för elevers lärande i skolan? 
‐  I UF-utbildningen? 
‐ I arbetslivet? 

 
Kan alla elever utveckla ett företagsamt förhållningssätt?  
‐ På vilket sätt kan elever utveckla ett företagsamt förhållningssätt?  
 
Lärandesituation 
 
Vad är syftet med UF-utbildningen? 
‐ Vad har du för personlig målsättning med UF-utbildningen i din klass?  
 
Vad motiverar dig som UF-lärare? 
 
Vilken roll har du som UF-lärare i undervisningen?  
‐ På vilket sätt anser du att din roll påverkar utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt  

hos eleverna? 
‐ Har du samma roll i andra kurser? 
‐ På vilket sätt lägger du upp undervisningen i UF-utbildningen? Har du andra upplägg i andra 

kurser? 
 
Vilken roll har UF-eleven i undervisningen?  
‐ På vilket sätt anser du att dennes roll påverkar utvecklingen av ett företagsamt 

förhållningssätt? 
 
Hur arbetar du i klassen för att stimulera företagsamhet? Ge exempel. 
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På vilket sätt främjar eller motverkar de olika aktiviteterna i UF-utbildningen att ett företagsamt 
förhållningssätt utvecklas hos eleverna? 
 
Hur skulle du beskriva pedagogiken som används i UF-utbildningen? 
‐ Hur lär sig eleverna? 
‐ På vilket sätt skapar det förutsättningar för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt? 
‐ På vilket sätt har eleven inflytande över sitt eget lärande? 
 
På vilket sätt skiljer sig UF-utbildningen från andra kurser? 
 
Vilka läromedel har eleverna tillgång till?  
‐ Hur används de? 
 
Var pågår undervisningen? 
‐ I klassrummet? 
‐ Vilken betydelse har platsen för utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt? 

 
Hur betygssätts prestationerna i UF-utbildningen?  
‐ Vad är kriterierna för betygsskalan?  
‐ Hur påverkar dessa utvecklingen av ett företagsamt förhållningssätt?  

 
På vilket sätt tillåts eleverna att misslyckas i sitt lärande?  
‐ Hur hanterar du en situation där eleverna upplever att de misslyckats i sitt företagande?  
 
Hur brukar gruppindelningen gå till?  
‐ Får eleverna bestämma själva vilka de vill jobba med? 
 
Vilken betydelse har elevernas samarbetsförmåga för lärandet i UF-utbildningen? 
 
Hur hanteras konflikter inom gruppen? 
 
Vilken betydelse anser du att gruppen har för individens utvecklande av ett företagsamt 
förhållningssätt? 
 
I vilka sammanhang kan gruppen främja eller motverka utvecklingen av ett företagsamt 
förhållningssätt? Ge exempel.  
 
Lärandeprocesser 
 
Vilka kunskaper och färdigheter tror du att eleverna behöver i ett framtida yrkesliv som antingen 
anställd eller företagare?  
‐ På vilket sätt anser du att individer kan utveckla sådana kompetenser genom UF? 
 
Vilka attityder till företagande anser du att eleverna utvecklar genom UF? Ge exempel. 
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