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Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att undersöka hur nu verksamma slöjdlärare 
uppfattar begreppet entreprenörskap i relation till deras egen undervisning. 
Studiens forskningsfrågor undersöker hur slöjdlärare förhåller sig till 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Samt vilka för- 
respektive nackdelar lärare uppfattar att det finns med entreprenöriellt lärande. 
De deltagande lärarna har fått besvara ett antal frågor som skickats ut och 
besvarats via mail. Resultaten i denna undersökning visar att de deltagande 
respondenterna förhåller sig till entreprenörskap på olika sätt, både medvetet 
och omedvetet. Alla respondenter kopplade dock entreprenörskap till 
idéutveckling och handlingskraft och de var eniga om att slöjduppgifters 
utformning hade stor betydelse för elevers lärande. Uppgifterna bör vara 
kreativa, lösningsinriktade och verklighetsanknutna för att eleverna ska 
tillgodogöra sig färdigheter som de har användning av i sin vardag och i sitt 
kommande yrkesliv. Alla respondenter uppfattar det entreprenöriella lärandet 
som fördelaktigt, de nackdelar som framkom med entreprenöriellt lärande är 
det ökade elevansvaret som inte passar alla elever. 
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Inledning 
Entreprenörskap, ett ord som enligt tradition har starkt företags- och ekonomisk 
kulturell bakgrund, är nu inskrivet i ett av skolans styrdokument. Både i 
samhällsdebatten och inom skolan möts entreprenörskap med osäkerhet och 
misstänksamhet, eftersom ordet fortfarande ofta knyts till att skapa 
affärsverksamhet och nya ekonomiska värden.  

I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
Lgr 11, fanns ordet entreprenörskap med för första gången i styrdokumentens 
historia. I det inledande kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag nämns 
begreppet entreprenörskap och att skolan ska bidra till att eleverna ska utveckla ett 
förhållningssätt som främjar detta. Det innebär att skolan ska stimulera elevers 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer och 
lösa problem. Eleverna ska även få möjlighet att ta egna initiativ och utveckla 
förmågor för att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. 

Ordet entreprenörskap är ett ord med flera innebörder, på Skolverkets hemsida 
under fliken skolutveckling tas entreprenörskap upp:  

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika 
mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och 
utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan 
från tidiga åldrar (Skolverket, 2015). 

En definition av entreprenörskap som Skolverket menar är vedertagen i Sverige 
och övriga länder i Norden är Tillväxtverkets1, den lyder som följer:  

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till 
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska 
sammanhang (Skolverket, 2010:11). 

Inför valet av examensarbete har jag pratat med rutinerade kollegor som hjälpt 
mig på traven, vissa tyckte det var en självklarhet att arbeta med 
entreprenörskapet inom skolan, andra verkade inte förstå vad det innebar. Att 
vissa kände till det och andra inte, blev grundanledningen till att jag valde att 
undersöka entreprenörskap och hur lärare förhåller sig till det.  

När jag inför detta examensarbete började söka information om entreprenörskap i 
skolan blev det tydligt att i skolsammanhang används ofta begreppet 
entreprenörskap för att beskriva en viss aktivitet eller en verksamhet. Även om 
innehållet i aktiviteterna eller verksamheterna är snarlika och påminner om 
varandra, varierar benämningarna. Här återger jag några exempel; entreprenöriellt 
förhållningssätt, entreprenöriell pedagogik, entreprenöriellt lärande, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tidigare NUTEK - Närings- och teknikutvecklingsverket vilket uppgick i Tillväxtverket 2009. 
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entreprenörsfostran, entreprenörskap och företagande, entreprenörskapande i 
skolan, företagsamt lärande. Dessa begrepp återfinns i pedagogiska och 
ekonomiska sammanhang och visar på kopplingen mellan entreprenörskap och 
lärande, att entreprenörskap går att lära samt att man kan lära genom 
entreprenörskap. ”Begreppet entreprenörskap har i skolsammanhang vidgats och 
ersätts nu mer och mer av begreppet entreprenöriellt lärande som sätter fokus på 
kreativa lärprocesser där elever är aktörer” (Skolverket, 2015:8). 

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är alltså begrepp som ligger i tiden, i 
detta examensarbete kommer jag undersöka hur dessa två begrepp integreras i 
skolan och här tar jag fokus på slöjden, både textilslöjd och trä- och metallslöjd.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka slöjdlärares uppfattningar av begreppet 
entreprenörskap i relation till deras egen undervisning. 

• Hur förhåller sig slöjdlärare till begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande? 

• Vilka för- respektive nackdelar uppfattar slöjdlärare att det finns med 
entreprenöriellt lärande? 

Litteraturgenomgång 
I denna litteraturgenomgång presenterar jag vad som står om entreprenörskap i 
grundskolans styrdokument, allmänt och i slöjdsammanhang. Därefter redogör jag 
för forskning, litteratur och publikationer som knyter an till entreprenörskap i 
skolan, litteraturgenomgången avslutas med några valda delar ur 
samhällsdebatten. 

Skolans styrdokument 
I ett av de nu aktuella styrdokumenten för skolan Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr 11) är entreprenörskap inskrivet. I 
tidigare läroplaner skrevs endast de förmågor ut som förknippas med den 
definitionen, vilka var förmåga att utveckla kreativitet, ansvarstagande, 
självständighet samt förmåga att lösa problem. Ett av skolans uppdrag är enligt 
Lgr 11 följande: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 
till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap (Skolverket, 2011a:9). 

Slöjdens kursplan inleds med en kortfattad beskrivning av slöjdens betydelse. 
Slöjd är ett sätt för människor att tänka och uttrycka sig och genom att tillverka 
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föremål och bearbeta olika material utifrån olika situationers behov sker 
skapande:  

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, 
och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor 
är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling (Skolverket, 
2011a:213). 

I och med införandet av den nya läroplanen 2011 har Skolverket utarbetat en 
mängd material för att stödja och underlätta det extra arbete det innebär för 
skolpersonal i övergången till ett nytt system. En ny betygsskala, centralt innehåll 
och kunskapskrav infördes i de nya styrdokumenten och de nya 
bedömningsaspekterna föranledde utformningen av olika kommentarmaterial och 
anvisningsfilmer utformade av och publicerade på Skolverkets hemsida. I 
Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd står bl.a: 

(---) Skrivningarna i kursplanen syftar på ett förhållningssätt som innefattar självtillit, 
självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt samarbets- och 
kommunikationsförmåga – det vill säga att kunna se möjligheter och lösningar. (---) 
Entreprenörskap lyfts även fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt 
lärande inom det europeiska samarbetet2. I slöjdundervisningen finns alla möjligheter 
att träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet, liksom förmågan att fatta egna beslut 
och förstå konsekvenserna av dem (Skolverket, 2011b:8). 

Tidigare forskning och litteratur 
År 2009 fick Skolverket i uppdrag av den svenska regeringen att stimulera arbetet 
kring entreprenörskap i skolan, vilket handlar om att utveckla elevers nyfikenhet, 
kreativitet, initiativförmåga och även stimulera de speciella förmågor som behövs 
för att starta och driva företag. Skolverket (2010) tog fram publikationen Skapa 
och våga, vilken var en översikt om entreprenörskap i skolan. Denna 
kunskapsöversikt reviderades 2015 och den bygger på vetenskaplig grund och 
beprövad och dokumenterad erfarenhet, skriven av Anders Bek, Åsa Falk-
Lundqvist och Eva Leffler. Översiktens syfte är att ”ge en samlad bild av området 
entreprenörskap i utbildningssammanhang” (Skolverket, 2015:7) i skolans alla 
nivåer, från förskola till gymnasiet och vuxenutbildning. Författarna menar att 
”begreppet entreprenörskap har i skolsammanhang vidgats och ersätts nu mer och 
mer av begreppet entreprenöriellt lärande som sätter fokus på kreativa 
lärprocesser där eleverna är aktörer” (2015:8). Bek, m.fl. har sammanställt 
avhandlingar, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter och de 
menar att de ingående forskningsresultatens slutsatser är samstämmiga på flertalet 
punkter gällande undervisningsformer och lärprocesser, lärarens och elevens 
roller, förmågor och förhållningssätt. Kortfattat innebär de sammanställda 
forskningsresultaten att elever och skola bör samarbeta med företag i närsamhället 
och undervisningen ska präglas av nytänkande lärprocesser med kreativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Europeiska Unionen skapar och stödjer samarbete som gäller medlemsstaternas 
utbildningssystem. 
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utmaningar som ger innovativa elever. Vidare ska läraren ge eleverna möjlighet 
att själv vara mer aktiva vid informationssökande och på så vis ta mer eget ansvar 
över den egna lärsituationen. Elevernas förmågor ska tas i beaktande och deras 
kompetenser skall utvecklas individuellt. Förhållningssättet kommer att utvecklas 
till att inse värden i olika sammanhang såsom sociala, kulturella och ekonomiska 
(Skolverket, 2015). 

På den nationella forskningsportalen Forskning.se publicerades Tema 
entreprenörskap i skolan. Temat baserades på Skolverkets kunskapsöversikt 
Skapa och våga, och består av tio artiklar skrivna av frilansskribenten Stefan 
Pålsson (2010). Ett av grundargumenten för införande av entreprenörskap i skolan 
är att eftersom nuvarande samhälle och dagens arbetsmarknad förändras i en allt 
snabbare takt och ungdomar behöver utveckla nya kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt så de klarar sig i dagens och kommande samhälle. Gårdagens 
undervisningsform, katederundervisningen bör kompletteras med att eleverna 
aktivt får träna i att formulera, diskutera och analysera. Implementerandet av 
entreprenörskap som färdiga koncept3 bemöts ofta av skepsis bland lärare då en 
viss misstro uppkommer om utbildningens bakomliggande intressenter. Uttrycket 
entreprenörskap är fortfarande starkt förknippat med företagande och inte med 
företagsamhet, det är ytterligare en anledning till att lärare tycker det är svårt att 
tillämpa de nya metoderna i sin undervisning. Vissa ämneslärare anser att de 
redan praktiserar entreprenöriellt lärande. Det är bland annat i de praktiska 
ämnena bild, slöjd och idrott som eleverna själva är aktiva och skapande. Det 
entreprenöriella lärandet ska präglas av lära genom att göra och elevernas 
uppgifter bör vara verklighetsanknutna och bygga på elevernas fria vilja och 
motivation. Det är av yttersta vikt att eleverna får makt över sitt eget lärande och 
att de tror på sig själva, vet hur man söker kunskap och lär sig nya saker. 
Verklighetsbaserade projekt har visat sig meningsfulla för elever enligt forskning 
(Pålsson, 2010). 

Eva Leffler (2006) har i sin doktorsavhandling Företagsamma elever: genom 
diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan studerat elever i 
mellanstadiet och om de blir företagsamma genom att delta i ett 
entreprenörskapsprojekt. Leffler menar att skolans kultur och traditioner har 
betydelse för hur entreprenörskap integreras i undervisningen och ”för att skapa 
en entreprenöriell skola förespråkas en förändring av skolans organisation” 
(2006:101). Kritik som riktas mot skolan är att timplanen framställs som en 
hämmande faktor som splittrar och delar upp skoldagen och på så vis ger små 
möjligheter till utvecklande av nya idéer.  Leffler skriver att ”lärare i allmänhet 
kan uppfatta entreprenörskap i skolan på två sätt, antingen med misstänksamhet 
och avståndstagande eller som något som kan tillföra och berika undervisningen” 
(2006:103). Lärarnas roll från tidigare skolstrukturer då de tidigare varit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Finn Upp och Framtidsfrön är två svenska exempel på företag som erbjuder helhetslösningar vid 
införandet av entreprenöriellt lärande och genomför utbildningar med alla inom skolan, lärare och 
elever. (www.finnupp.se/ och www.framtidsfron.se ) 
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överordnade till att vara delaktig i förändringar av undervisningens form och 
innehåll, kan för vissa lärare upplevas negativt. ”Läraren måste förändra sig själv 
till att bli entreprenör, vilket innebär att själv ha kunskap om sitt eget lärande, vara 
kreativ och initiativrik samt mönsterbrytande och nyskapande” (2006:112). 
Lefflers slutsats av sin studie kring entreprenörskapsprojekten blev att de drevs 
som separata verksamheter utan förankring i den ordinarie undervisningen. Det 
var den företagande delen av entreprenörskapet som blev synlig och inte det 
företagsamma, vilken inte innebar någon direkt förändring i den vardagliga 
undervisningen.  

Forskningen har visat på problem med de alltför vida definitionerna [syftar på 
entreprenörskap]. Den vida definitionen medför att skolorna har svårt att fokusera på 
vad de egentligen vill med entreprenörskapet i skolan, vilken utveckling och 
förändring som de förväntas genomföra med hjälp av entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan (2006:222). 

Leffler skriver vidare att diskursen om entreprenöriellt lärande är uppbyggt på så 
kallad dikotomi, vilket innebär att det finns ett motsatsförhållande mellan 
traditionell undervisning och entreprenöriellt lärande. I litteraturen beskrivs 
entreprenöriellt lärande som positivt och den traditionella undervisningen framstår 
som negativ. 

Man använder redan etablerade begrepp och sätter in dem i ett nytt sammanhang och 
därmed får begreppen en ny innebörd. Med hjälp av dessa begrepp konstrueras en 
föreställning om vad den entreprenöriella skolan kan tillföra och vad det kan innebära 
om den traditionella skolan får fortsätta att verka. Den entreprenöriella skolan 
framställs alltså som den ideala bilden av hur dagens skola bör fungera medan den 
traditionella skolan framställs som en bromskloss för allt förändringsarbete 
(2006:115). 

I sin avhandling Lust och olust- elevers erfarenheter i textilslöjd skriver Stina 
Westerlund (2015) om vad elever lär sig på slöjden när de arbetar, och om 
lärandet som sker när ett slöjdföremål tar form och blir fysiskt. Avhandlingen har 
fokus på elevers upplevelser och känslor som ger sig till känna i 
slöjdundervisningen. Westerlund jämför Lgr 11 mot tidigare styrdokument och 
skriver att ”emotionella begrepp som intresse, lust eller arbetsglädje från de 
tidigare kursplanerna saknas. Det enda begrepp med emotionell koppling som 
återstår är ordet nyfikenhet” (2015:35f). Nyfikenhet är ett ord som enligt 
Westerlund väsentligt betonas med tanke på det entreprenöriella förhållningsättet 
som skrevs in i ett av de nuvarande styrdokumenten och ”kan tolkas som en 
tendens till förskjutning mot en entreprenöriell lust i slöjdämnet”. Underliggande 
ideologier som design och entreprenöriella förhållningssätt menar Westerlund kan 
bidra till att elever endast fokuserar på föremålets utseende och inte utvecklar ett 
personligt engagemang inför sitt slöjdalster. Westerlund menar: 

(…) att elever inte behöver design eller entreprenöriellt förhållningssätt för att bli 
skapande, nyfikna eller kreativa. Elevers lust borde inte behöva gå armkrok med 
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marknaden. Lusten måste få vara deras egen. Anpassning till marknaden för med sig 
en viss logik och att göra något för vinnings skull är inte detsamma som att göra något 
för dess egen skull (2015:251). 

Christer Westlund & Marielle Westlund (2009) skriver i sin bok, Så tänds 
eldsjälar i praktiken att grundidén med entreprenöriellt lärande är att 
undervisningen utgår från varje enskild elev och dennes intressen och drömmar. 
Ett klimat skapas där varje elev ges möjligheter att lära sig och utvecklas samt 
utveckla egna idéer utifrån egna förutsättningar (2009:13f). ”Vi [Westlunds] 
menar att entreprenöriellt lärande är en oerhört effektiv väg till ämnesdjup och 
bildning och även en väg till att skapa ömsesidig respekt mellan pedagoger och 
elever” (2009:100). Kärnan till elevernas lärande ligger i självkunskapsprocessen, 
successivt är tanken att eleverna själva övertar ansvaret (naturligtvis under 
handledning av pedagog) för att göra varje ämne intressant för sig själv. 
Ämnesövergripande arbetssätt rekommenderas då pedagoger övergår från 
traditionell undervisning till att arbeta med temaområdet och projekt som 
samverkar med närsamhället. Projektarbete i lägre åldrar är ofta korta, längre 
projekt kan genomföras när eleverna fått mer erfarenhet och kan arbetsmodellen 
som innefattar planering, genomförande och reflektionsfaser (Westlund & 
Westlund, 2009). 

Falk-Lundqvist, m.fl. (2011) menar att allteftersom samhället förändras bör även 
det som lärs ut i skolan förändras, de kunskaper som dagens elever lär sig är 
anpassad efter tidens behov. Det är av yttersta vikt att skolutvecklingen följer 
samhällsutvecklingen då dagens ungdomar förbereds för kommande arbetsliv. 
Detta kräver nya och kreativa arbetssätt inom skolan och ett exempel på detta är 
entreprenöriellt lärande. En av grundbultarna inom entreprenöriellt lärande är att 
utgå från elevens livsvärld, pedagogerna måste kunna sätta sig in och förstå 
elevers vardag, man måste alltså anpassa sig till nuet. Pedagogernas förmåga till 
empati blir på så vis avgörande för elevers lärande. Kunskap är föränderlig och 
sociokulturell, vilket innebär att relationer och kultur är avgörande för hur 
kunskap utvecklas. Författarna menar att i ett entreprenöriellt lärande är det också 
viktigt med samverkan med intressenter i närmiljön. För att eleverna ska bli 
motiverade att lära, bli mer kreativa, känna nyfikenhet och lust inför skolarbetet 
bör uppgifter vara ämnesövergripande. En pedagogisk fördel med temabaserat 
arbetssätt är att pedagoger kan hjälpa varandra att utforma ett mer kreativt och 
verklighetsbaserat innehåll. Temaintroduktionen, presentationen av temat, är det 
avgörande momentet med tanke på hur väl temat tas emot av eleverna. Här måste 
pedagogerna fånga elevernas energi och engagemang för att elevernas nyfikenhet 
ska driva den egna processen framåt genom hela temaperioden. Undervisningen 
bör anpassas efter det som eleverna anser är viktigt och uppgifter bör konstrueras 
så elever kan relatera till sig själva. Meningsfullhet är ledordet som verkar för att 
skapa motivation, nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. Inom den 
traditionella skolkulturen har exempelvis skoluppgifter oftast varit av sluten 
karaktär och endast besvaras med ja eller nej. I det entreprenöriella lärandet 
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förespråkar man vikten av att öka mängden öppna uppgifter och frågor, på så vis 
kan eleven använda sin egen erfarenhet och tanke i kombination med ny kunskap 
som behövs för att besvara dem. Avslutningsvis skriver Falk-Lundqvist, m.fl: 

Vi menar att föreställningarna om t.ex. eleven och elevens uppdrag har förskjutits från 
en passiv deltagare i undervisning till en aktör och medarbetare i lärprocessen. Eleven 
blir entreprenör i sitt eget lärande; erövrare av ny kunskap och en aktiv medarbetare i 
lärprocesserna (2011:145). 

Falk-Lundqvist, m.fl. (2014) menar att entreprenöriell undervisning syftar till att 
stärka elevernas förmågor som att vara kreativa och uppfinningsrika, se lösningar 
istället för problem, våga ta initiativ och samarbeta med andra, både inom och 
utanför skolan. Dagens skolmiljöer inbjuder vanligtvis inte till diskussioner och 
en påverkande faktor är klassrumsmöbleringen. Ofta är klassrummen möblerade i 
rader där bänkarna är placerade så eleverna sitter bakom varandra och har fokus 
mot läraren som finns längst fram i rummet. För att skapa miljöer som främjar 
diskussioner bör möbleringen vara av den karaktären att eleverna får ögonkontakt 
med varandra. För att ytterligare förstärka elevernas lärande bör man skapa nya 
arbetssätt i vilka man engagerar elever till att bli medarbetare i varandras lärande. 
Kanske är känslan av att betyda något för någon en av de starkaste 
bekräftelsefaktorerna som finns. I en entreprenöriell lärmiljö är syftet att eleverna 
ska bli aktörer i lärprocessen och bli medarbetare till sina klasskamrater i deras 
lärande samtidigt som de utvecklas själva. Formativ bedömning är att föredra då 
eleverna flyttar fokus från prov till sin egen kunskapsutveckling och lärande. En 
viktig del i det egna lärandet är elevernas förståelse för kunskapskrav, kriterier 
eller matriser, här kan eleven utveckla förmågan att vara en aktiv medbedömare 
till sig själv men även till andra. En fördel med detta arbetssätt är att krav och 
kriterier blir levande och eleven utvecklar sin förmåga att se styrkor och svagheter 
i sin och andras lärprocesser. Eleven bör veta vad som förväntas att denne ska lära 
sig, hur lärande sker på bästa sätt samt varför man ska lära sig vissa saker (Falk-
Lundqvist, m.fl., 2014). 

I det entreprenöriella lärandet är meningsfullhet och tillit två nyckelord som har direkt 
påverkan på elevers motivation. Meningsfullhet uppstår när gemenskapen med andra 
fungerar och det som utförs är bra både för mig själv och för andra (2014:107). 

I sin bok Hets! skriver idéhistorikern Sven-Eric Liedman (2011) om sin 
övertygelse att den svenska skolan inte utvecklas i rätt riktning och den nya 
skolreform som började gälla 2011 ställer han sig kritisk till. Han menar att 
elevers kunskaper som de erhåller i skolan i första hand är till för landets 
ekonomiska konkurrenskraft och i andra hand förbereds eleverna till att bli 
demokratiska medborgare. Liedman skriver vidare att det är resultaten och inte 
processen som fångar överhetens [regeringens] intresse. Betoningen ligger på 
kunskapens ekonomiska värde inte på dess värde för det goda samhället eller den 
enskilda individen (2011:17). I kapitlet Skolan som ideologi resonerar Liedman 
kring entreprenörer och att ordet entreprenör finns inom alla nivåer i det svenska 
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utbildningsväsendet, från förskola till universitet. Den svenska skolan ska utbilda 
och fostra eleverna att bli framtidens entreprenörer, denna uppfattning delas av de 
allra flesta politiska partier och på så sätt smälter skol- och entreprenörsideologi 
samman (2011:124f).  

I samhällsdebatten 
I Sundsvalls tidning, ST (2012 & 2015) har två artiklar publicerades där 
försteläraren i entreprenöriellt lärande Caroline Lorentzon intervjuas, i den första 
artikeln skriven av Anna Quayle 2012 förklarar Lorentzon att entreprenöriellt 
lärande inte är ett skolämne, utan hon beskriver det som ett förhållningssätt till 
lärande där eleven ska vara mer delaktig. Lorentzon har arbetat som projektledare 
sedan 2012 med implementering av detta arbetssätt på en grundskola i Sundsvalls 
kommun. Anledningarna till projektet var att lyfta både skolan och orten, samt 
göra skolan mer delaktig i samhället, ortens olika näringsidkare, fritidsgården och 
studieförbund är involverade. Huvudtanken är att förbättra elevernas 
initiativförmåga och drivkraft samt att ge eleverna möjligheter att skapa något 
med utgångspunkt i sig själva (Quayle, 2012).  
 
Artikeln Hon gör skolan mer modern skriven av Sara Carlzén (2015) är en 
uppföljare på Quayles artikel tre år tidigare och syftar på att undersöka hur det 
gått med Lorentzons projekt. Under de år som projektet bedrivits har nytänkande 
varit viktigt och att hänga med i den senaste utvecklingen, Lorentzon säger: 

Jag kommer ihåg när jag började och sa till eleverna att vi inte skulle ha några 
läroböcker. De tittade på mig som om jag vore tokig. Men varför använda en lärobok 
när information finns överallt och är så lätt att komma åt. Det gäller att hitta lusten hos 
eleverna på något annat sätt, säger hon (Carlzén, 2015). 

Carlzén skriver vidare att Caroline Lorentzon ser en utveckling som innebär att 
skolan går från att vara en ren kunskapsskola till att bli en skola där man arbetar 
mer med personliga verktyg och egenskaper hos eleverna. Lorentzon menar att 
samhället och tekniken förändras med tiden och säger: 

Varför sitta och läsa om något som skrevs för flera år sedan, när vi kan plocka 
exempel från samhället i dag och lära oss av det? Jag tycker att det gör att eleverna är 
mer vakna och faktiskt ifrågasätter mer. De blir helt enkelt delaktiga på ett helt annat 
sätt, säger hon (Carlzén, 2015). 

På Lärarförbundets hemsida publicerades en artikel 2012 i Alfa, Flum eller 
framtidens lärande? skriven av Maria Lannvik Duregård. I artikeln resonerar 
författaren kring ordet entreprenör, vilket för många har en starkt politisk 
laddning. Under 1990- talet var ordet tydligt ideologiskt och upplevdes ha en stark 
borgerlig och näringslivskoppling. Den i artikeln intervjuade universitetslektorn 
vid Umeå universitet Eva Leffler, uttalar sig om förståelsen att lärare och andra 
människor kan te sig skeptiska till entreprenörskap i skolan på grund av den 
ideologiska kopplingen och säger: 

Men även om marknadskrafterna styr i samhället, så är skolans uppdrag inte bara att 
utbilda den framtida arbetskraften. Skolans värdegrund och demokratiuppdrag är 
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överordnade och inte förhandlingsbara, understryker Leffler. (---) Den här typen av 
lärande kan dock vara svårt att fånga i traditionella betyg. För att bedöma det måste 
man arbeta med formativ bedömning, till exempel kamratbedömning, påpekar Eva 
Leffler (Lannvik Duregård, 2012). 

På Lärarförbundets nätpublicerade tidskrift, Slöjdforum, fanns några artiklar 
rörande slöjd skrivna av Åsa Rehnström 2011. Jag refererar här till två av hennes 
artiklar, i den första artikeln stod det att läsa att slöjden måste våga välja väg. 
Detta anser den intervjuade Peter Hasselskog, slöjdlärarutbildare vid Göteborgs 
universitet som säger: 

Vi måste motverka en ensidig och föråldrad bild av vad slöjdundervisningen syftar till. 
I stället måste vi visa på dess potential, att det är identitetsskapande, 
personlighetsutvecklande och ger viktiga kompetenser som går långt bortom bara 
hantverkskunnande (Rehnström, 2011b). 

Att välja väg innebär att slöjden i skolan anses av allmänheten som föråldrad och 
den bör utvecklas för att överleva. För att uppdatera synen på slöjd menar 
Hasselskog att man borde koppla slöjdämnet till entreprenörskap, risken finns 
annars att slöjden försvinner på sikt. Hasselskog har till och med tankar kring ett 
namnbyte från slöjd, till slöjd och entreprenörskap på schemat. I slutet av 
Rehnströms artikel dras paralleller mellan slöjdens egenskaper och kompetenser 
och de kvalitéer som efterfrågas i dagens platsannonser. Ofta söks arbetskraft som 
är kreativa, är samarbetsvilliga med stor initiativförmåga, de ska kunna lösa 
problem, se möjligheter och ha självtillit. Det är i egentligen slöjdens 
arbetsprocesser som efterfrågas och de går hand i hand med entreprenörskapets 
anda (Rehnström, 2011b). 

Den andra artikeln av Rehnström handlar om att slöjd ger kunskap för hela livet, 
det menar den intervjuade slöjddocenten Marléne Johansson. De kunskaper de får 
med sig från slöjden omfattar allt från andra skolämnen till initiativförmåga och 
resurshushållning. Johansson påpekar att det som i huvudsak skiljer slöjden från 
andra skolämnen är att man faktiskt producerar något och detta förlopp stärker 
både den mentala och konkreta förmågan till företagande. Johansson uttalar sig 
som följer: 

Unga människor blir alldeles för matade i dag. Men i slöjden får de ta egna initiativ, 
planera, genomföra och ägna sig åt problemlösning. Slöjdprocessen ger kunskap som 
man har med sig inom livets alla områden, säger hon. (---) Slöjd är mänsklighetens 
äldsta kunskapsform, att kunna bearbeta material till fysiska föremål är grundläggande 
för vår utveckling. Det har människan gjort i alla tider och kulturer, säger hon och 
menar att det är en kvalitet vi behöver. Speciellt i vår tid (Rehnström, 2011a). 

I Svenska Dagbladet Opinion, publicerades en artikel skrivna av forskarna Camilo 
von Greiff och Laura Hartman (2011) verksamma vid SNS4. De menar att en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en oberoende ideell förening som genom forskning, 
möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig 
förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. (www.sns.se) 
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entreprenöriell skola innebär en skola präglad av eget arbete och det på sikt 
kommer inte att stärka kunskapsnivån hos eleverna. Uttrycket entreprenöriellt 
lärande anser artikelförfattarna vara diffust och de menar att det står för ett 
pedagogiskt förhållningssätt som riskerar att leda den svenska skolan vidare på 
vägen mot försämrade resultat.  Att svenska skolungdomars studieresultat i 
internationella studier faller i ranking kan ha flera orsaker men Greiff och 
Hartman menar att en faktor som både Skolverket och IFAU5 lyfter fram är det 
ökade inslaget av individualiserad undervisning, eget arbete, för eleverna. Det 
finns all anledning till oro då regeringen nu tar initiativ att ytterligare förstärka 
den negativa utvecklingen med allt större inslag av eget arbete, trots den 
forskningskritik som finns enligt Greiff och Hartman. 

Metod 
Här nedan presenteras vald metod, urval, genomförande, validitet, reliabilitet samt 
etiska överväganden. 

Kvalitativ intervjustudie 
Målet för min studie var att undersöka hur verksamma slöjdlärare uppfattar 
begreppet entreprenörskap i relation till den egna undervisningen, intervjufrågor 
blev därför aktuella. Verkligheten kan uppfattas på många olika sätt från person 
till person, det ger sig själv att det inte finns någon absolut eller objektiv sanning. 
En kvalitativ studie omfattar ofta ett litet antal personer vilket innebär att svaren 
inte kan generaliseras. De data man samlar in är ord och beskrivningar, det vill 
säga kvaliteter. Henny Olsson och Stefan Sörensen (2011) menar att ”den 
kvalitativa forskningen har unika möjligheter att i intervjuer få beskrivningar av 
intervjupersonernas upplevda vardagsvärld – deras livsvärld” (2011:171). Genom 
att använda en kvalitativ forskningsansats kan jag få ta del av de tillfrågades egna 
upplevelser som baserar sig på erfarenheter av vardagliga situationer ur de 
intervjuades perspektiv. Olsson och Sörensen påpekar att den kvalitativa 
forskningen bygger på förutsättningarna att vi genom språket kan ta del av 
varandras inre världar (2011:23). På så vis blir förhållningssättet förutsättningslöst 
och det uppstår alltid nya situationer vid möten med nya människor.  

Urval 
Mina kriterier för denna undersökning var att det skulle vara nu verksamma 
slöjdlärare i både textilslöjd och trä- och metallslöjd. 

Inom min egen och närliggande kommun hittade jag mailadresser till olika skolors 
slöjdlärare på kommunernas hemsidor. På några skolors hemsidor fanns endast 
kontaktuppgifter till skolledare och administratörer, vilka jag då mailade en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under 
Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning 
genomföra uppföljningar och utvärderingar. (www.ifau.se) !
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förfrågan om deltagande till och bad de vidarebefordran till berörda. De för mig 
tidigare bekanta lärare kontaktade jag direkt via mail eller sms för att fråga om de 
kunde delta i denna studie och även fråga sina slöjdkollegor enligt den så kallade 
snöbollsmetoden6. Totalt har jag skickat ut cirka tjugo förfrågningar av vilka 8 
tackade ja till att delta, 3 valde att avböja och resterande svarade aldrig trots att 
jag skickade ut en påminnelse. 

Lärarna som medverkat i denna undersökning arbetar i olika kommuner i Sverige, 
från Växjö i söder till Luleå i norr. Av respondenterna som deltagit i denna studie 
är 3 kvinnor trä- och metallslöjdslärare och dito 1 man, ytterligare 4 kvinnliga 
textillärare ingår i undersökningen. Min studie baserar sig på 8 deltagande lärare 
på 5 skolor. Två av de tillfrågade har lång erfarenhet, över 30 år inom textilslöjd 
och tog examen redan på 1980- talet. Två har arbetat 12 respektive 16 år, de 
resterande har arbetat 1, 2, 5 och slutligen 8 år, två av lärarna har inte 
lärarexamen. De deltagande lärarnas kompetens och erfarenhet är av varierade 
grad och detta kan leda till en bredare svarsbild än om respondenterna varit mer 
lika varandra. Respondenterna undervisar i årskurs 3-9 beroende på hur skolorna 
är strukturerade. 

Genomförande 
När mina respondenter accepterat att delta i min undersökning skickade jag via 
mail ut ett brev (bilaga 1) i vilket jag förklarade syftet med denna studie och 
bifogade då mina intervjufrågor (bilaga 2). I brevet informerades de tillfrågade att 
svaren skulle behandlas anonymt och därmed inte kunna länkas till varken person 
eller kommun.  

I min kvalitativa undersökning fick de deltagande lärarna svara på ett antal 
intervjufrågor gällande entreprenörskap. Alla tillfrågade fick samma frågor. 
Frågorna syftade till att få inblick i hur slöjdlärare uppfattade begreppet 
entreprenörskap och hur de arbetade med entreprenöriellt lärande i den egna 
undervisningen. Frågor om möjliga konsekvenser av entreprenöriellt lärande sett 
ur elevperspektiv ställdes. De inledande generella frågorna handlade om lärarens 
inriktning, erfarenhet och i vilka stadier man genomförde sin undervisning. 

Respondenterna svarade via mail och en stor tidsvinst för mig blev att svaren jag 
fick redan var nedskrivna, min transkriptionstid blev då minimal i jämförelse med 
att skriva ned allt som sagts ordagrant i en traditionell intervju.  

Validitet och reliabilitet 
Olsson och Sörensen (2011) skriver att ”Validitet avser ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som ska mätas (att rätt sak mäts)”(2011:124). Det motsvarar 
i mitt fall hur väl min valda metod ger svar på de frågor vilka jag vill ha svar på. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Snöbollsmetoden – en speciell variant av bekvämlighetsurval. Namnet bygger på metaforen en 
snöboll som rullas i snön vid töväder så den växer och blir stor (Trost, 2010:141). Urvalet ökar allt 
snabbare ju fler personer som tillfrågas, som en rullande snöboll. 
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Jag kan dock aldrig vara garanterad att mina respondenter svarat sanningsenligt på 
mina frågeställningar även om jag fått mina frågor besvarade. 

”Reliabiliteten är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma 
mätinstrument, dvs. att det blir samma resultat vid varje mätning” (Olsson & 
Sörensen, 2011:123). Eftersom entreprenörskap i skolan fortfarande är relativt 
nytt begrepp valde jag att ta med det Skolverket skriver i skolans styrdokument 
Lgr 11 om entreprenörskap på utskickade frågeställningar. Den bakomliggande 
tanken till detta var att det skulle vara enklare för de tillfrågade att förstå mina 
frågeställningar och då acceptera att delta i denna undersökning. Jag kunde 
naturligtvis låtit bli att ge bakgrundsinformationen om entreprenörskap och de 
lärare som funderade kring detta skulle då själva fått söka den informationen i Lgr 
11.  Då jag använt mig av en kvalitativ intervjuundersökning via mail för att få 
svar av nu verksamma slöjdlärare om hur de uppfattar och arbetar med 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande menar jag att mitt mätinstrument är 
relativt pålitligt. Men noterbart är att reliabiliteten torde varit ännu större om jag 
gjort personliga intervjuer om eventuella oklarheter av intervjufrågorna 
uppkommit och feltolkningar gjorts av respondenterna. 

Vissa av respondenterna har varit kollegor på samma skola och om detta påverkat 
svaren vet jag inte, men jag kan tänka mig att dialoger kan ha skett lärarna 
emellan. 

Etiska överväganden 
Innan utskicket av intervjuerna tog jag del av Vetenskapsrådets (1990) 
Forskningsetiska principer, de baserar sig på fyra huvudkrav för forskning med 
syfte att skydda de intervjuade personerna och dessa har jag följt. De fyra 
huvudkraven är informationskravet, samtyckekravet,!konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 1990:7). I 
följebrevet som jag skickade ut med deltagandeförfrågan informerade jag om 
syftet med min undersökning och respondenterna hade här valfrihet att delta eller 
avstå. 

Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 1990:9). De respondenter som 
svarat har deltagit i min studie av egen fri vilja. Då min studie baserar sig på ett 
urval av verksamma lärare har jag inte behövt inhämta godkännande från 
vårdnadshavare som varit fallet om min studie baserats på elever. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 
1990:12). De respondenter som ingår i min undersökning är avidentifierade och i 
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resultatrapporteringen har de fått fingerade namn. Namn på skolor och kommuner 
är inte angivna och därför anser jag att risken är minimal att någons identitet kan 
avslöjas.  

Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 1990:14). All information 
som respondenterna avgett kommer inte att lämnas vidare utan enbart användas i 
denna studie vilket jag informerat de deltagande lärarna om. 

Resultat 
De svar jag fått från mina respondenter har sammanställts utifrån studiens 
forskningsfrågor och vid sammanställningen framkom tre kategorier, dessa har jag 
valt att presentera som underrubriker till forskningsfrågorna. De tre 
underrubrikerna representerar respondenternas syn på; begreppet entreprenörskap, 
entreprenöriellt lärande i egen undervisning och möjliga konsekvenser av 
entreprenöriellt lärande ur elevperspektiv. Svaren jag fått av mina respondenter är 
inte ordagrant återgivna utan representerar ett urval med variation. Jag har 
sammanställt liknande svar och kommer att visa på likheter kontra olikheter som 
finns mellan de olika respondenterna.  

I de citat jag återger i denna redovisning har jag valt att ge slöjdlärarna fingerade 
namn, detta för att ge läsaren en möjlighet att ta del av de olika respondenternas 
resonemang. Jag har valt ut de citat som jag anser gett svar på mina 
forskningsfrågor och detta är anledningen till att antalet citat varierar från olika 
lärare.  

Resultaten analyseras fortlöpande utifrån tidigare forskning, skolans styrdokument 
och litteratur. Varje avsnitt avrundas med en sammanfattning. 

Hur förhåller sig slöjdlärare till begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande? 
Jag kommer här att redovisa resultaten från min undersökning som baserats på 
svaren från de intervjufrågor gällande hur slöjdlärare uppfattar begreppen 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i egen undervisning. 

Begreppet entreprenörskap 
Gemensamt för respondenterna är att man kopplar entreprenörskap till 
idéutveckling och handlingskraft, vilja och förmågan att själv kunna driva sin 
egen arbetsprocess framåt, ha korta och långsiktiga mål, kunna planera och 
genomföra uppgifter, hitta alternativa vägar, pröva och ompröva beslut och 
handlingar. En respondent skriver:  
 

Att vara entreprenör innebär för mig att vara företagsam, att våga prova på nya saker 
och se möjligheter istället för problem, entreprenörskap blir då en helhet där man 
samarbetar med andra för att nå målet/målen. (Kim, trä- och metall). 
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En annan respondent menar att entreprenörskap: 

Också kan formuleras som förmågan att lösa problem med hjälp av kreativitet. Utökat 
innebär det också att för att kunna verka entreprenöriellt så finns viljan och förmågan 
att kunna och vilja ta ansvar för de egna handlingarna och den egna livssituationen 
(Alice, textil). 

De intervjuade lärarna menar att slöjdundervisning främjar de förmågor som står 
skrivna i Lgr 11 och förknippas med entreprenörskap. Eleverna får utveckla sin 
nyfikenhet, kreativitet och förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans 
med andra och driva den egna arbetsprocessen framåt. ”Begreppet 
entreprenörskap har i skolsammanhang vidgats och ersätts nu mer och mer av 
begreppet entreprenöriellt lärande som sätter fokus på kreativa lärprocesser där 
eleverna är aktörer” (Skolverket, 2015:8). Alla respondenter är eniga om att det 
dagligen arbetas med kreativa lärprocesser på slöjden och en respondent påpekar 
att entreprenörskap kan formuleras som förmåga att lösa problem med hjälp av 
kreativitet. Inom slöjden är inte egentligen inte entreprenörskap något nytt 
fenomen, däremot begreppet. Pålson (2010) menar att ett grundargument för att 
införa entreprenörskap i skolan är samhällsutvecklingen och dagens elever 
behöver utveckla färdigheter och förhållningssätt nu och inför framtiden. Jag 
ställde frågor om hur det arbetas med entreprenörskap generellt på skolorna och 
två av respondenterna skriver att de för närvarande är aktiva med att implementera 
entreprenörskap som förhållningssätt i hela skolans verksamhet. De svarar som 
följer: 
 

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med att dokumentera skolans arbete med att 
sammanlänka skola och samhälle, entreprenörskap, skola, arbetsliv =ESA. Vi samlar 
info från varje arbetslag om vilka samhällskontakter det har varit under terminen och 
vi lämnar förslag på vad som kan göras för att alla elever ska få möjlighet till lika 
mycket samhällskontakter. Vi har planerat och genomfört ämnesövergripandeprojekt 
som inneburit att eleverna ska söka svar på egna frågeställningar utanför skolan. Det 
är ett pågående utvecklingsarbete. (Beata, trä och metall). 

Vi har just börjat, vi gick en kurs i förra veckan (mars 2015). Däremot har vi jobbat i 
två år med något vi kallar för KENT - Kreativitet, Nyfikenhet, Engagemang och 
Trygghet vilket visat sig vara i stort sett är samma sak. (Olle, trä och metall). 

Endast två av de åtta tillfrågade lärarna arbetade aktivt med projekt för att 
implementera entreprenörskap på den egna skolan. Förändringar och 
omorganisationer kan inom personalstyrkan mötas med skepsis eller acceptans, en 
skolas huvudman och ledning bör vara drivande för att genomföra ett nytt vägval 
för den egna skolans anpassning till samhället. Leffler (2006) menar också att ”en 
skolas kultur och tradition har betydelse för hur entreprenörskap integreras i 
undervisningen” (2006:101). Andra som svarar menar att det arbetas mer eller 
mindre med entreprenörskap inom de estetiska ämnena, i de teoretiska ämnena i 
än mindre grad. En kan inte uttala sig då hon inte frågat andra lärare på skolan, 
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detta kan vara ett tecken på att slöjden inte samarbetar med något annat ämne eller 
att kommunikationen mellan lärare är dålig. Leffler (2006) skriver, ”lärare kan 
uppfatta entreprenörskap på två sätt, antingen som något främmande eller något 
nytt som kan berika undervisningen”. De allra flesta slöjdlärare i denna studie 
uppfattar inte entreprenörskap som något främmande och inte heller som något 
nytt, Lefflers påpekande gäller troligen andra ämneslärare. Lärare som arbetat 
länge på traditionellt vis kan uppleva förändringar av undervisningens form som 
negativt och motvilligt arbeta med det, Leffler (2006) beskriver detta fenomen. 

Entreprenöriellt lärande i egen undervisning 
Min fråga gällande hur slöjdlärarna arbetar själva med entreprenöriellt lärande gav 
en del divergerande svar. En redogjorde för sin skolas slöjdupplägg med tanke på 
materialpeng, gruppstorlek och arbetsområden och en annan respondent hade 
”inte pratat om entreprenörskap i slöjden”. En respondent skriver: 

Jag har egentligen inte reflekterat över detta förrän nu, slöjden är entreprenöriell av sin 
natur. Eleverna får en uppgift med vissa ramar där de sedan ska arbeta med egna idéer 
och på ett kreativt sätt kunna uttrycka sig. (Kim, trä och metall). 

Viktiga aspekter för det entreprenöriella lärandet menar respondenterna är när 
elever kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra för att lösa 
problem och att elevers självkänsla stärks då de inser att de kan själva.  För 
lärandet är det viktigt att eleverna själva kan söka information som för arbetet 
framåt, en respondent skriver: 

Jag lägger mycket vikt vid att eleverna hela tiden ska söka vägar framåt själva, utan att 
förlita sig på ”order” från läraren för varje moment. För att underlätta för dem att göra 
detta bygger jag upp olika kommunikationsvägar som jag uppmuntrar dem att 
använda, ex: skrivna instruktioner, muntlig genomgång av moment, bilder, info från 
böcker, samarbetsuppgifter eller samarbete i mindre grupper där man sitter. (Alice, 
textil). 

Ingen av respondenterna har nämnt samarbete med närsamhället, men en av 
respondenterna har under flertalet år arbetat med biståndsprojekt och skriver: 

Tycker att slöjdämnet redan nu är entreprenöriellt, här omsätter vi idéer till handling. 
Vi har jobbat med mänskliga rättigheter några läsår, 2008 var jag med i ett projekt 
Skapande skola. I slöjden jobbade vi med återbruk och sydde och designade 
barnkläder, dessa skickades sedan till Mocambique. Vi hade också Öppet hus på 
skolan och sålde saker som vi gjort på slöjden, dessa pengar användes sedan för att 
köpa skolbänkar till barnen i skola i Mocambique. Detta läsår syr vi barntäcken i 
lapptäcksteknik i regnbågsfärger som vi sedan skänker till någon hjälporganisation. 
(Laila, textil). 

Grundbulten i entreprenöriellt lärande är att utgå från elevernas livsvärld enligt 
Falk-Lundqvist, m.fl. (2011), de skriver att pedagogerna måste kunna sätta sig in i 
elevernas vardag, alltså anpassa sig till nuet. Författarna påpekar även vikten av 
samverkan med intressenter i närmiljön men ingen av mina respondenter har 
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nämnt detta. En av respondenterna berättade att de under flera år arbetat med 
biståndsprojekt på slöjden där de tillverkat och sålt kläder till förmån för barn i 
Mocambique. Elevernas slöjdande blev på så vis meningsfullt när gemenskap med 
andra fungerade och det som gjordes var bra för alla, detta har beskrivs av Falk-
Lundqvist, m.fl., (2104).   

Respondenterna menar att utformandet av slöjduppgifter har stor betydelse för det 
entreprenöriella lärandet. Flera av respondenterna svarar att arbetsuppgifterna kan 
vara inom givet område med vissa ramar, men bygger på elevernas egen 
formgivning. Uppgifterna är konstruerade så att eleverna själva kan bestämma 
över fler beslut/delar, exempelvis form, färg, detaljer och uttryck. Gemensamt för 
respondenterna är att de försöker skapa kreativa och lösningsinriktade uppgifter 
som har verklighetsanknytning, två av respondenterna skriver: 

Arbetsuppgifter som handlar om idéutveckling, slöjdens arbetsprocess= idé-planering-
genomförande-utvärdering. Har börjat skriva uppgifter som handlar om att de ska 
utveckla idéer och produkter riktade till företag och kunder, något jag tänkt på länge 
men tagit tag i det på allvar här året. Detta vill jag testa för att försöka synliggöra för 
eleverna att slöjden egentligen inte handlar om materialet i sig. Ibland kommer 
kommentarer: Varför ska jag ha slöjd? Jag ska inte bli snickare. Jag vill få dem att 
förstå att de utvecklar förmågor som passar och är användbara inom alla yrken. 
(Beata, trä och metall). 

Lägger upp arbetsuppgifter som kräver detta: typ öde ö situation. Hur ska jag med ett 
givet material och skapa det jag vill ha. Att ställas inför klurigheter utvecklar 
entreprenöriellt tänkande. (Tove, trä och metall).  

De allra flesta respondenter har synpunkter gällande tydlighet i kommunikation 
mellan lärare och elever och för att ett entreprenöriellt arbetssätt ”ska fungera i det 
dagliga arbetet krävs en tydlig struktur och vana/rutiner”. En respondent skriver: 
 

Det ligger alltså ett lite större ansvar på elever och lärare för att det dagliga arbetet ska 
flyta på, men ger i gengäld ett mycket bredare resultat på fler utvecklingsområden tror 
jag. (Alice, textil). 

En av respondenterna utformar sina uppgifter så att eleverna ska utveckla idéer 
och produkter riktade mot företag och kunder, på så vis får eleverna utveckla 
förmågor som kan vara användbara inom många yrken. Eleverna får utveckla 
kreativitet, ansvarstagande och självständigt lösa problem enligt Lgr 11 
(Skolverket, 2011).  
 
Alla tillfrågade lärare hade den gemensamma uppfattningen att utformningen av 
slöjduppgiften hade stor betydelse för elevers personliga utveckling, kreativitet 
och motivation. För att fånga elevers intresse och nyfikenhet menar även 
respondenterna att uppgifter bör verklighetsförankras och på så vis kan eleverna 
utveckla egna idéer utifrån egna förutsättningar, detta beskriver Westlund & 
Westlund (2009) och Pålsson (2010). Elevernas initiativförmåga och drivkraft 
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förbättras då elever ges möjligheter att skapa något med utgångspunkt i sig själva 
enligt förstelärare i entreprenöriellt lärande Lorentzon (Carlzén, 2015). 

De förmågor som anses främja entreprenörskap är kreativitet och nyfikenhet 
enligt Lgr 11, frågor om hur slöjdlärarna stimulerade elevers förmågor ställdes. 
För att eleverna ska bli inspirerade visas ofta bilder från internet, eller bilder på 
vad andra elever gjort, att besöka utställningar och studera närområdets arkitektur 
är också förekommande. Några lärare poängterar att experimentell verksamhet är 
viktigt att uppmuntra, där en skriver ”försöker att inte styra dem för mycket utan 
de får experimentera (när de lärt sig det grundläggande hantverket) och därigenom 
får de en personlig koppling till det de gör”. Att låta eleverna prova olika tekniker 
där intresse kan grundläggas och återuppväckas är också ett sätt att fånga elevers 
nyfikenhet och kreativitet. En annan aspekt är att låta elever diskutera 
problemlösning och ”locka till arbete utifrån deras egna intressen”.  

En respondent arbetar på en skola som har temabaserad undervisning där 
ämneslärare tillsammans planerar innehåll i temaområden. Eleverna arbetar med 
tema varvat med basperioder, temaundervisningen baseras till stor del på eget 
ansvar. Ett tema kan avslutas med ”vanligt” prov, en skriftlig inlämningsuppgift, 
ett ”happening” där eleverna exempelvis spelar och sjunger inför hela årskursen 
eller presenterar sina alster på vernissage/utställning. Ett temabaserat arbetssätt 
kan vara en pedagogisk fördel när det ska utformas kreativa och 
verklighetsanknutna uppgifter då man kan ta hjälp av andra pedagoger enligt 
Falk-Lundqvist, m.fl. (2011). Svaren i denna undersökning visar att 
respondenterna arbetar på olika sätt med undervisning. En av åtta slöjdlärare 
arbetar tematiskt och slöjden integreras då ofta med andra ämnen, övriga 
respondenter har inte nämnt att de arbetar ämnesövergripande. 

Alla respondenter låter eleverna utvärdera sina arbetsprocesser, men på lite olika 
sätt i olika stadier. I de högre årskurserna för eleverna logg efter varje lektion där 
de beskriver vad de gjort och hur det gick och vad de ska göra nästkommande 
lektion. Reflektion sker kontinuerligt under arbetes gång, “vi brukar även titta på 
flera färdiga arbeten tillsammans för att diskutera former, trender och symbolik”, 
skriver en respondent. Hos några av respondenterna får elever självvärdera sin 
arbetsinsats, och när ett större arbete är färdigt får eleverna göra en enskild 
skriftlig utvärdering (muntligt om det förekommer speciella skäl). Ofta ges det 
skriftlig feedback på slöjdanalyser till eleverna med en bifogad ifylld slöjdmatris, 
som visar uppnådda kunskapskriterier. En av respondenterna menar att det är 
viktigt att ”visa att rätt är rätt på många sätt”. Man måste lära eleverna att kritiskt 
utvärdera sitt eget arbete och få dem att fundera om man kan få ett liknande eller 
bättre resultat om man valt en annan arbetsmetod. En respondent skriver: 

I samband med lektionsavslut ställs reflektionsfrågor, så kallade EXIT- frågor, en 
skriftlig utvärdering görs vid omdöme B eller A. Annars muntlig i samband med att 
omdöme sätts på arbetsuppgift. (Saga, textil). 
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I låg- och mellanstadiet arbetas det mer med muntliga återkopplingar, dagens mål 
och smileys för grupprestationen. Detta kombineras med muntlig reflektion där 
respondent och elev kollar av hur det gått, vad som kan behöva tränas på mer, och 
vad som lyckats bra (problemlösning, produkt, verktygshantering, samarbete osv). 
I slutet av mellanstadiet, i årskurs 6, höjs kraven lite och eleverna får göra en 
skriftlig inlämning som baserats på elevens egna loggboksanteckningar när ett 
större arbete är avslutat. En respondent skriver: 

Just nu provar jag också att låta eleverna ge mig ett omdöme på deras egen 
arbetsinsats efter ett lektionspass för att de ska få träna sin förmåga att reflektera över 
sin egen arbetsprestation och hur den påverkar deras produkt och resultat. (Alice, 
textil). 

Alla elever utvärderar sina arbetsprocesser men det görs på lite olika sätt beroende 
på årskurs. Falk-Lundqvist, m.fl. (2014) skriver att för att ytterligare förstärka 
elevers lärande bör man skapa nya arbetssätt i vilka man engagerar elever till att 
bli medarbetare i varandras lärande. De menar att elevers förståelse av 
kunskapskrav och matriser kan utveckla förmågor hos eleverna att vara en aktiva 
medbedömare till sig själv men även till kamrater. Några av respondenterna 
praktiserar medbedömning, när flera elever är klara med sina arbeten brukar 
läraren diskutera former, trender och symbolik med eleverna. Leffler menar att det 
entreprenöriella lärandet är svårt att fånga i traditionella betyg, hon menar att man 
måste arbeta med formativ bedömning, till exempel kamratbedömning (Lannvik 
Duregård, 2012).  

Sammanfattning 
Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de kopplar entreprenörskap till 
idéutveckling och handlingskraft. Eleverna får arbeta självständigt och kreativt 
med problemlösning. De flesta slöjdlärarna i denna studie menar att 
entreprenörskap inom slöjden egentligen inte är något nytt fenomen, däremot 
begreppet. Endast två av de åtta tillfrågade lärarna arbetar aktivt med 
implementering av entreprenörskap som förhållningssätt i de egna skolornas 
verksamheter och ett fåtal av de tillfrågade lärarna har inte tänkt på 
entreprenörskap inom slöjden. 

Det entreprenöriella lärandet uppfattas av respondenterna som positivt både för 
sig själva och för elever. Respondenterna menar att det är viktigt att slöjduppgifter 
baseras på verkliga situationer så eleverna får en koppling till det verkliga livet 
och förstår varför det är viktigt att kunna det som lärs ut. Alla tillfrågade hade den 
gemensamma uppfattningen att utformningen av slöjduppgiften hade stor 
betydelse för elevers personliga utveckling, kreativitet och motivation. En annan 
viktig aspekt är tydlig kommunikation mellan lärare och elever, detta menar 
respondenterna är extra viktigt i det entreprenöriella arbetssättet då elever 
förväntas planera och arbeta relativt självständigt. För att inspirera elever används 
internet, det visas bilder på vad andra elever gjort, man besöker utställningar eller 
blir inspirerade av arkitektur. Alla respondenters elever får utvärdera sin 
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slöjdprocess, det sker på olika sätt beroende på stadium. Några av respondenterna 
praktiserade kamratbedömning, någon genomförde självvärdering efter varje 
avslutat lektionstillfälle. I lägre årskurser är muntliga redovisningar vanliga, i 
högre årskurser görs det ofta skriftliga inlämningar. En respondent skrev att det 
genomfördes skriftliga utvärderingar om betyget B eller A var aktuellt.  

Vilka för- respektive nackdelar uppfattar slöjdlärare att det finns 
med entreprenöriellt lärande? 
Detta avsnitt baseras sig på svar som berör elevers eventuella påverkan av 
entreprenöriellt lärande.!

Möjliga konsekvenser av entreprenöriellt lärande sett ur 
elevperspektiv 
Slöjd är en verksamhet i skolan som skiljer sig från andra teoretiska ämnen och 
slöjdens arbetsprocesser ”kan appliceras i andra ämnen med bra resultat” enligt en 
av respondenterna. Utöver detta menar respondenter att det man lär sig på slöjden 
kan bidra till att eleverna utvecklar ”analytiska förmågor” som de kan ha nytta av 
i andra skolämnen. Alla respondenter är eniga att man lär sig många färdigheter 
på slöjden som man kan använda i sin vardag och i sitt kommande yrkesliv, 
”listan kan göras oändligt lång”. En respondent skriver: 

Jag tänker att det är mycket mer än bara användning av redskap, verktyg, instruktioner 
och material. Förhoppningsvis också handlingsberedskap, problemlösning, samarbete, 
drivkraften framåt under ett arbete, förmågan att pröva och ompröva beslut och 
tekniker, planering och upplägg av ett arbete, självbedömning osv. (Alice, textil). 

En respondent menar att entreprenöriellt lärande passar de allra flesta elever och 
påpekar vikten av att teori blandas med praktik för att bland annat omotiverade 
elever ska göra kopplingen till varför skolan är viktigt samt att ett utökat ansvar 
ger högpresterande elever nya utmaningar: 
 

Många skolor arbetar också med begreppet entreprenöriellt lärande kopplat till 
verkliga livssituationer, företag och yrken vilket kan ge den teoretiska skolan en 
närmare koppling till det verkliga livet. Det i sin tur kan stärka och motivera elever 
som har svårt att greppa skolans syfte och innehåll. Jag tror också att det är ett 
effektivt sätt att utveckla och utmana elever som är högpresterande och ofta upplever 
skolgången som lätt, då de kan få utökat ansvar och under ledning utveckla förmågan 
att planera och strukturera sitt arbete. (Alice, textil). 

Eleverna får ”praktiska kunskaper (koordination öga/hand/tanke/material)”, de 
utvecklar även förmåga att tänka logiskt. Respondenterna anser att slöjdens 
kreativitet utvecklar elevernas handlingsberedskap inför framtiden. ”Att våga 
prova på nya saker”, att ha ”förståelse om hållbar utveckling”, att ”tänka mer 
miljövänligt med att återanvända och reparera”, och att utveckla 
”kostnadsmedvetenhet”. Elevers självkänsla stärks i slöjdsammanhang ”när de ser 
att de kan så mycket” och eleverna utvecklar en ”stor tillit på den egna förmågan”, 
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det menar flera av respondenterna. Eleverna känner ett större ansvar över sitt eget 
lärande då de inser att de egna besluten påverkar resultatet, på så vis förstärks 
elevernas motivation och självförtroende. En respondent skriver: 

Förhoppningen är att de ska se att de själva kan lösa problem, de räds inte uppgifter 
utan ser det som någon som går att bearbeta. (Olle, trä och metall). 

Respondenterna är eniga beträffande slöjdens nytta, elever tillgodogör sig 
färdigheter som de har användning av i sin vardag och i sitt kommande yrkesliv. 
Eleverna utvecklar alltså förmågor som är betydelsefulla för utveckling både på 
individ- och samhällsnivå enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a).  

Min respondent Alice menar att ”alla ämnen som ger positiva upplevelser ökar väl 
elevens motivation i allmänhet”, andra respondenter menar att övriga praktiska 
estetiska ämnena delar många förmågor med slöjd. Det kreativa och skapande 
arbetssättet kan med fördel användas både inom exempelvis bild, musik, 
hemkunskap och teknik. Alice fortsätter ”att elever vågar prova olika lösningar, 
vara kreativa och flexibla i sin tanke oavsett ämne borde ses som en fördel”. 
Respondenterna menar att framför allt matematik och svenska kan motiveras 
genom slöjd. Det är mycket praktisk matematik i slöjd, att kunna beräkna 
materialåtgång och exempelvis kostnader. Svenskan blir viktig när eleverna 
skriver slöjdanalyser, några respondenter skriver: 

Slöjden som ämne har möjlighet att verklighetsförankra de andra ämnena. Mycket 
matematik, mäta upp göra kapnota, räkna ut omkrets, vinklar osv. Svenska, vi pratar 
ordklasser substantiv=namn på verktyg, material. Verb=slöjdtekniker, adjektiv när det 
gäller det estetiska uttrycket, hur något upplevs. (Beata, trä och metall). 

Det vanligaste är väl matematiken, i slöjden så blir siffrorna konkreta och begripliga 
efter ett tag. De ser att de har nytta av att kunna räkna och förhoppningsvis så får de 
även träning på att räkna i slöjden. (Olle, trä och metall). 

Praktisk matematik förekommer även i No ämnena och en respondent skriver: 

I de naturorienterande ämnena ska laborationer genomföras och då är det av största 
vikt att eleverna kan beräkna och följa instruktioner som getts av lärare.  (Tove, trä 
och metall). 

Respondenterna menar att slöjdens arbetsprocesser kan användas i andra 
skolämnen, både i praktiska och teoretiska ämnen, respondenterna menar dock att 
kärnämnen som matematik och svenska är de ämnen man väver in i slöjdande på 
ett mer naturligt sätt genom materialberäkningar och skriftliga analyser. 
Johansson menar att slöjd ger kunskap för hela livet, vilket innefattar alla 
skolämnen, till initiativförmåga och resurshushållning (Rehnström, 2011a). 
Respondenterna är i min studie eniga om att eleverna utvecklar en 
handlingsberedskap inför framtiden och att de får förståelse om hållbar utveckling 
och miljö. 
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Alla respondenter menar att elevers självkänsla stärks då de inser att de kan så 
mycket och de känner ökat ansvar för det egna lärandet då de genom egna beslut 
inser att de kan påverka sin insats.  

De flesta tillfrågade menar att entreprenöriellt lärande är positivt och innebär 
fördelar för lärandet både hos eleverna men även för lärarna själva. ”Att 
samarbeta med andra ämneslärare ger en inblick i vad eleverna verkligen lär sig 
samt att jag upplever att jag själv berikar min vardag”. Några respondenter menar 
att det är viktigt att ”sammanföra de olika ämnena till en helhet” och på så vis kan 
”slöjdens styrka blir mer befäst i kollegiet som ett viktigt och funktionsdugligt 
ämne”. Det är av yttersta vikt att verklighetsförankra undervisningen i skolan, 
detta påpekar flertalet respondenter, några skriver: 

 
Jag tycker det är viktigt att eleverna förstår hur allt hänger ihop. Som vårt samhälle 
fungerar idag behöver eleverna kunskap om att arbeta med problemlösning- och 
projektarbete både enskilt och tillsammans med andra. (Beata, trä och metall). 
 
Eleverna får en koppling till det verkliga livet, skolan blir ju lätt en isolerad aktivitet 
där eleverna inte förstår varför de ska lära sig olika saker eller vad för nytta de har av 
kunskaperna. Vi lär ju trots allt för att det är något vi förväntas ha nytta av i resten av 
livet. (Olle, trä och metall). 

Några respondenter ser nackdelar med det entreprenöriella lärandet som innebär 
ett ökat elevansvar där ”eleven blir en aktör som förväntas ta ansvar över delar av 
livet och skolgången som kan upplevas som abstrakta”. En del av respondenter ser 
en fara med arbetssättet och de känner ”en oro för de elever som behöver extra 
struktur i skolan”. Alla elever har inte förmågan att samarbeta på lika nivå” och 
”får de elever som behöver extra struktur det i detta sätt att arbeta?”  
 
De respondenter som framför nackdelar med entreprenöriellt lärande delar 
uppfattningen om att det ökade elevansvaret kanske inte passar alla elever, vissa 
elever behöver mer struktur för att klara skolan. Forskarna von Greiff och 
Hartman (2011) menar att entreprenöriellt arbetssätt inte stärker kunskapsnivån 
hos eleverna, det ökade inslagen av individualiserat, eget arbete kommer fortsätta 
leda till dåliga studieresultat i internationella studier. Respondenterna påpekade 
också en annan faktor som kan spela in och det är att alla elever inte kan 
samarbeta med andra och på så vis får det svårare i detta arbetssätt, vilket även 
kan upplevas som abstrakt och svårgripbart.  
 
Några av respondenterna menar att de inte ser några direkta nackdelar med 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och skriver ”men jag tycker det är 
viktigt att lyfta fram och förklara syftet med undervisningen, med all undervisning 
så det inte blir för abstrakt”. Några respondenter kommenterar det entreprenöriella 
lärandet som en lärostil respektive en ny pedagogik och skriver: 
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Entreprenörskapet i skolan har ju tidigare kopplats samman med den smutsiga 
kapitalismen och att eleverna skulle bli "små företagare" som gör allt för att sälja sig 
själva och sin produkt. Om vi istället ser det som (ännu) en lärostil så tror jag att vi 
kan ha nytta av det. (Olle, trä och metall). 

Att införa en ”ny” pedagogik tar lång tid, hamnar man på en skola med befäst kultur 
blåser inte förändringarnas vind speciellt hårt. (Kim, trä och metall). 

Liedman (2011) är kritisk till att skolan ska utbilda och fostra framtidens 
entreprenörer, endast en respondent nämner att entreprenörskapet inom skolan 
tidigare förknippats med den smutsiga kapitalismen där alla elever skulle bli små 
företagare. Respondenterna använder olika ord när de beskriver det 
entreprenöriella lärandet, en ny pedagogik respektive en ny lärostil och detta 
beskrivs även av Leffler (2006). 
 
En respondent menar att ”det går inte att tänka sig undervisning enligt nuvarande 
läroplan utan entreprenöriellt lärande för det är sådana samhällsmedborgare vi ska 
fostra”. Att resonera kring för-och nackdelar blir då irrelevant.  

Sammanfattning 
Alla respondenter är eniga att man lär sig många färdigheter på slöjden som man 
kan använda i sin vardag och i sitt kommande yrkesliv, vilket upplevs som 
fördelaktigt. Respondenterna anser också att slöjdens kreativitet utvecklar 
elevernas handlingsberedskap inför framtiden och elevers självkänsla stärks i 
slöjdsammanhang när de förstår att de kan så mycket. Eleverna känner ett större 
ansvar över sitt eget lärande då de inser att de egna besluten påverkar resultatet, 
på så vis förstärks elevernas motivation och självförtroende. Respondenterna 
menar att slöjdens arbetsprocesser kan användas i andra skolämnen, både i 
praktiska och teoretiska ämnen. De tillfrågade lärarna menar att framför allt 
matematik och svenska kan motiveras genom slöjd, de ämnena är naturligt 
integrerade i slöjd genom materialberäkningar och skriftliga analyser. 
Respondenterna är i min studie eniga om att eleverna utvecklar en 
handlingsberedskap inför framtiden och att de får förståelse om hållbar utveckling 
och miljö.  

De respondenter som framför nackdelar med entreprenöriellt lärande delar upp-
fattningen om att det ökade elevansvaret inte passar alla elever. En annan nackdel 
är att alla elever inte kan samarbeta med andra och på så vis får det svårare i ett 
entreprenöriellt arbetssätt, vilket även kan upplevas som abstrakt och svårgripbart.  

I respondenternas svar framkom det att lärare använder olika begrepp när de 
refererar till entreprenöriellt lärande, man kallade det för en ny pedagogik 
respektive en ny lärostil.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  
Anledningen till att jag har valt mailkorrespondens är att det inte var så enkelt att 
hitta någon som lät sig intervjuas ”öga mot öga” samt att det var enklare att nå 
tidigare kontakter på andra orter. Jag frågade mina tidigare kontakter om de kunde 
höra med sin slöjdkollega om de hade möjlighet att ställa upp och delta i min 
studie. Man kan ju tänka sig att kollegor på samma skola har haft kontakt och 
diskuterat frågeställningarna om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 
Men värt att notera är att även om man har en kollega kan relation och samarbete 
vara minimalt även om jag inte på något sätt kan veta om så är fallet för någon av 
mina respondenter. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med detta 
förfaringssätt. Tidsvinsten för mig och mina respondenter menar jag blir stor, då 
intervjufrågorna kan besvaras närhelst respondenterna vill och de kan fylla på sina 
svar eftersom. Risken med att respondenterna inte orkar vara så utförliga i skrivna 
svar jämfört med muntlig intervju kan även spela in. Nackdelen kan vara att mina 
respondenter inte förstår mina frågeställningar då kontakten sker indirekt via ett 
dokument och de kan inte få direkt kontakt med mig. Om jag inte förstår, eller 
kanske vill ha djupare resonemang kring ett svar har jag fått maila till 
respondenten och invänta svarsmail. Detta förfaringssätt är naturligtvis inte alls 
optimalt med tanke på att jag går miste om respondenternas muntliga svar, gester 
och mimik, samt att ett nedskrivet svar riskerar att inte bli lika uttömmande som 
ett muntligt. Min undersökning baseras på öppna frågeställningar som skickats ut 
och besvarats via mail, de tillfrågade lärarna har fått samma frågor. 
Respondenternas svar har inte på något sätt påverkats av mig som intervjuare då 
jag skickat frågorna via mail, men i och med att jag bifogade vad som stod om 
entreprenörskap ur Lgr 11 på frågeställningarna, finns risken att jag kan ha 
påverkat mina respondenter, även om det inte var min avsikt. 

I efterhand inser jag att denna undersökning via mail kan liknas vid en 
strukturerad enkätundersökning med öppna frågor.  

Litteraturdiskussion 
När jag påbörjade litteratursökning inför detta examensarbete blev det tydligt att i 
skolsammanhang används ofta begreppet entreprenörskap för att beskriva en viss 
aktivitet eller en verksamhet. Även om innehållet i aktiviteterna eller 
verksamheterna är snarlika och påminner om varandra, varierar benämningarna 
exempelvis entreprenöriellt lärande, entreprenöriell pedagogik och 
entreprenöriellt förhållningssätt.  Leffler (2006) skrev att diskursen, litteraturen 
som fanns om entreprenöriellt lärande för nio år sedan var uppbyggd på dikotomi, 
det vill säga att ett motsatsförhållande fanns mellan den traditionella 
katederundervisningen och det nya entreprenöriella lärandet. I litteraturen 
beskrivs det entreprenöriellt lärande som positivt och den traditionella 
undervisningen framstår som negativ. Detta verkar inte förändrat än, jag har 
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upplevt det som svårt att hitta något negativt om det entreprenöriella lärandet i 
litteraturen. I samhällsdebatten däremot förekommer kritiska uttalanden som 
flumpedagogik och att svenska skolan i första hand ska utbilda eleverna med 
tanke på ekonomisk vinning och bli framtidens entreprenörer. Begreppet 
entreprenörskap är diffust och inom skoldebatten knyts ordet till företagande och 
inte än till företagsamhet.  

Vidare i min litteraturgenomgång fann jag att det råder delade meningar om slöjd 
och entreprenörskap, Hasselskog, slöjdlärarutbildaren vid Göteborgs universitet 
menar att för att slöjden på sikt ska finnas kvar i den svenska skolan bör 
slöjdämnet tydligare kopplas till entreprenörskap och lyfta fram de egenskaper 
som slöjdande för med sig. Hasselskog kommenterar dagens platsannonser där det 
efterfrågas förmågor som kan knytas till slöjd, såsom att vara kreativa, vara 
problemlösare och ha stor samarbetsförmåga. Å andra sidan menar Westerlund 
(2015) i sin avhandling att hon ser farhågor med design och entreprenöriellt 
förhållningssätt kombinerat med slöjd och menar att det kan bidra till att eleverna 
endast fokuserar på slöjdföremålets utseende och inte utvecklar ett personligt 
engagemang för sitt slöjdande. Westerlund påpekar att elever är skapande, nyfikna 
och kreativa av naturen och inte behöver design eller entreprenöriellt 
förhållningssätt för att bli det. Med det i åtanke blir det lättare att se den röda 
tråden entreprenörskap redan från förskolan till högre stadier. De allra flesta barn 
utforskar världen spontant genom lek, men äldre barn tenderar att avstanna i 
utforskandet, här bör skolan bli bättre på att ta vara på elevernas förmågor i ett 
tidigt stadium och vidareutveckla dessa. Om man gjorde detta tror jag att elever 
lättare skulle kunna tillgodogöra sig kunskap på bredare front i ett entreprenöriellt 
arbetssätt oavsett ämne. 

Resultatdiskussion 
Resultaten i denna undersökning visar att de deltagande respondenterna förhåller 
sig till entreprenörskap på olika sätt, både medvetet och omedvetet. Några arbetar 
med implementering av entreprenörskap som arbetssätt i de egna skolornas 
verksamheter och några har inte tänkt på entreprenörskap inom slöjden. 
Gemensamt för respondenterna är dock att de kopplar entreprenörskap till 
idéutveckling och handlingskraft samt att slöjduppgifters utformning har stor 
betydelse för det entreprenöriella lärandet. Alla respondenter låter eleverna 
utvärdera sina slöjdprocesser, studiens resultat visar att detta sker på olika sätt. 
Fördelar som framkommit med entreprenöriellt lärande är att eleverna utvecklar 
sig på många olika plan, dels den individuella men eleverna utvecklar även 
förmågor som de kan använda i sitt kommande yrkesliv. De nackdelar som 
framkom med entreprenöriellt lärande var att arbetssättet kan upplevas som 
abstrakt och svårgripbart av vissa elever. I följande avsnitt diskuterar jag dessa 
resultat. 

Att några av mina respondenter inte tänkt på entreprenörskap inom slöjden kan 
bero på att de inte benämnt det annat än slöjdens arbetsprocesser och arbetat med 
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det under lång tid men inte reflekterat över begreppet entreprenörskap. Ytterligare 
en aspekt kan vara att entreprenörskap nämns i övergripande ordalag i 
styrdokumenten och inte i slöjdens kursplan. Slöjdlärare fokuserar på centralt 
innehåll och kunskapskrav och bedömer elever utifrån detta. Respondenterna 
menar att slöjdämnet är nära knutet till entreprenörskap med tanke på dess 
arbetsprocesser, där eleverna på ett kreativt, ansvarstagande och självständigt sätt 
ska lösa problem. Detta bidrar till stor del till elevers personliga utveckling. 
Slöjdundervisningen skiljer sig mot traditionell ämnesundervisning då 
slöjdlektioner är mer tillåtande med tanke på kommunikation och rörlighet och 
eleverna kan samarbeta och hjälpa varandra oavsett uppgiften. I litteraturen 
nämner Falk-Lundqvist, m.fl. (2014) klassrumsmöbleringen som en faktor som 
spelar in i det entreprenöriella lärandet och främjar diskussioner. I slöjdsalarna ger 
det sig naturligt, ofta är bord och snickarbänkar grupperade så eleverna sitter mot 
varandra. 

Skolorna mina respondenter arbetat i, bedriver sin verksamhet på olika sätt, några 
arbetar aktivt med införandet av entreprenörskap, någon respondent arbetar 
ämnesövergripande och några arbetar på ”traditionellt” sätt, minsta gemensamma 
nämnare är alltså slöjdens kursplan. Noterbart är att endast två lärare arbetar med 
att implementera entreprenörskap som förhållningssätt i de egna skolornas 
verksamhet.  

Alla respondenter i denna studie var eniga om att det entreprenöriella arbetssättet 
påverkar eleverna i positiv riktning och de menar att utformandet av 
slöjduppgifter är väldigt viktigt för elevers personliga utveckling, kreativitet och 
motivation. Om elever får använda sin kreativitet för problemlösning motiveras de 
då de inser att de kan lösa de problem de ställts inför. För att fånga elevers 
intresse och nyfikenhet bör uppgifterna verklighetsförankras så eleverna kan utgå 
från egna erfarenheter och på så vis motiveras.  

Studiens respondenter och jag är ense om att det man lär sig på slöjden har man 
nytta av i andra ämnen och i sin vardag, nu och i kommande yrkesliv. Slöjden kan 
bidra till praktiska färdigheter, miljömedvetenhet och en handlingsberedskap för 
framtiden. En av mina respondenter skriver att hon vill få eleverna att förstå att de 
utvecklar förmågor som är användbara inom alla yrken och huvudsyftet med 
slöjden är inte enbart hanterande av olika material. Många elever anser att slöjd är 
ett kul avbrott i den annars vardagliga skolan, vi lärare bör bli bättre på att 
verkligen förklara slöjdens nytta och vilka förmågor som eleverna kan ta med sig 
vidare i livet.  

I denna studie har det framkommit att slöjdlärarna arbetar på olika sätt med 
slöjdens utvärderingar. Några lärare låter elever göra muntliga redovisningar 
andra skriftliga beroende på årskurs, en låter eleverna göra skriftlig utvärdering 
vid betyg B eller A. Detta blir för mig en fingervisning om att likvärdigheten i 
undervisning och bedömning är olika från lärare till lärare i ämnet slöjd. Det kan 
finnas olika anledningar till att endast kräva en skriftlig utvärdering vid de högsta 
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betygen. Kanske arbetsbelastningen är för hög för läraren som då hellre väljer att 
genomföra redovisning muntligt. Kanske läraren saknar kunskap om hur man gör 
en helhetsbedömning av elevens samtliga förmågor i alla nivåer eller kan det bero 
på att läraren själv saknar utbildning? 

Kamratbedömning förespråkas inom det entreprenöriella lärandet enligt Leffler 
(Lannvik Duregård, 2012) eleven ska förstå kunskapskrav och matriser och på så 
sätt utveckla en förmåga att vara en aktiv medbedömare till sig själv men även till 
andra. Noterbart är att endast en av åtta tillfrågade slöjdlärare i min undersökning 
praktiserar detta. Om man skulle få detta att fungera skulle kanske elevers fokus 
flyttas från prov och betyg till egen kunskapsutveckling och lärande. Det känns 
aktuellt när eleverna från årskurs sex stressar upp sig på grund av betygen, det har 
jag märkt på den skola jag själv arbetar på och jag antar den tendensen återfinns 
mer eller mindre på andra skolor. 

De lärare som såg nackdelar med entreprenöriellt lärande var de som påpekade att 
vissa elever inte har förmåga att bedriva eget arbete och har svårigheter att 
fungera i gruppsammanhang. Det entreprenöriella arbetssättet kan upplevas som 
abstrakt och svårgripbart, och det kräver struktur och mycket planering med eget 
elevansvar. Här måste läraren hitta arbetsmetoder för att hjälpa de elever som 
behöver hjälp, egentligen precis som i dagens skola som ännu inte infört det 
entreprenöriella förhållningssättet i skolans alla nivåer. Några forskare, Greiff och 
Hartman (2011) var ytterst kritiska till att eleverna skulle få mer individuellt 
arbete som förespråkas inom entreprenöriell verksamhet och de menade att 
svenska elevers studieresultat inte främjades av detta arbetssätt. Visst kan det vara 
så, alla människor är ju olika och lär sig på olika sätt men det är ju ändå skolans 
skyldighet att hjälpa alla elever nå målen. 

Sammanfattande slutdiskussion 
Jag har genom denna undersökning fått svar på mina forskningsfrågor gällande 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och hur slöjdlärare förhåller sig till 
dessa begrepp, och jag kan konstatera att det ser olika ut i olika skolor och 
kommuner. Även om begreppet entreprenörskap står inskrivet i skolans 
styrdokument har det inte än genomsyrat hela skolväsendet. För att skolor, oavsett 
kommun, ska arbeta på liknande sätt med entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande borde de övergripande styrdokumenten tydligare klargöra begreppens 
innebörd samt hur man kan arbeta med införandet. Hur kan skolors pedagogiska 
ledning arbeta för att lyfta entreprenörskap i skolornas agenda?  

Det har visat sig, att de lärare som deltagit i min undersökning har arbetat med 
undervisning på olika sätt, några har arbetat ”traditionellt”, någon har arbetat i 
temabaserad verksamhet och endast två lärare arbetade aktivt med 
implementering av entreprenörskap som förhållningssätt i de egna skolornas 
verksamheter. Utifrån respondenternas svar inser jag alltså att man arbetar olika 
med entreprenörskap, även om mitt underlag är litet kan jag misstänka att detta 
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gäller på flera skolor. Gemensamt för mina respondenter var att de var eniga om 
att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande utvecklar eleverna på många plan, 
allt ifrån självförtroende till samarbete med andra. Slöjdlärarna i min studie menar 
att entreprenörskap är positivt för elevers personliga utveckling, kreativitet och 
motivation. Naturligtvis har lärarna ett stort ansvar för att vägleda eleverna mot 
målen, det har framkommit att slöjduppgifternas utformning har stor betydelse för 
elevers lärande. De bör vara verklighetsanknutna uppgifter med tydliga ramar och 
fritt, kreativt innehåll. Att fånga elevers intresse är svårt om man som lärare inte 
kan sätta sig in i elevers vardag och anpassa sig därefter. Att vara slöjdlärare kan 
vara ensamt, det är inte ovanligt att slöjdlärartjänster är fördelade på olika skolor, 
vilket kan innebära litet stöd av kollegor. I vissa kommuner finns det dock 
slöjdnätverk och lokala återkommande träffar slöjdlärare emellan. Utöver detta 
finns det många olika nätbaserade forum för både inspiration och stöd. 

Jag instämmer med mina respondenter då de påpekar att det eleverna lär sig på 
slöjden har de nytta av i vardagen och i sitt kommande yrkesliv. Slöjden lär inte 
bara ut material, hantverkstekniker och verktygsanvändning. Slöjd är så mycket 
mera, en hel process från idé via skapande till en eventuell produkt, kroppens alla 
sinnen får arbeta och detta bidrar till livskvalitet. I min undersökning blev det 
också tydligt att lärare gör olika beträffande undervisning och bedömning, och jag 
ifrågasätter likvärdigheten gällande betygssättning. En respondent låter alltid 
eleverna redovisa sina slöjdutvärderingar muntligt, om inte det handlar om betyg 
B eller A, då måste eleverna lämna in skriftligt. Detta resonemang anser jag är 
konstigt, varför inte låta alla lämna in skriftliga utvärderingar oavsett betygsnivå? 

De respondenter som sett farhågor med entreprenöriellt lärande är de lärare som 
ser faror med mer egen arbetstid för eleverna och friare uppgifter. Elever som 
behöver mer struktur och stöd riskerar att inte hantera detta arbetssätt och inte nå 
målen. Här måste läraren stötta eleverna så de kan arbeta utifrån sina egna 
förutsättningar och kanske vissa uppgifter bör anpassas efter elevers behov. 

Jag anser att slöjdämnet har en ytterst viktig position inom skolan, svaren i denna 
studie har bekräftat min uppfattning. Det praktiska arbetet måste vi värna om, 
”görandet” är viktigt enligt mig. Lärare bör stötta elever individuellt så de bygger 
upp en kunskapsbank som på sikt leder till mer självständigt arbete. Slöjdens 
arbetsprocesser kan likställas med entreprenöriellt lärande och slöjd kan göra 
abstrakt arbete mer konkret och tydligt. Slöjd ger även möjlighet att först arbeta 
med individuella arbeten som i förlängningen kan mynna ut i gemensamma 
projekt. 

I min fortsatta lärargärning vill jag prova kamratbedömning, detta förespråkas 
inom det entreprenöriella lärandet. Eleverna borde försöka flytta fokus från betyg 
till insikten om vad de egentligen lär sig och utveckla en självbedömande 
förmåga, detta tror jag på sikt kan minska betygsstressen hos elever.  



30 
!

Förslag till vidare forskning 
Denna studie bidrar med kunskap om hur åtta nu verksamma slöjdlärare förhåller 
sig till entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och hur de arbetar med detta. 
Många nya funderingar har väckts, det vore intressant att ta del av hur elever 
upplever och förstår detsamma. Denna undersökning är baserad på ett praktiskt 
ämne och som förslag till vidare forskning kan en undersökning om hur ett 
entreprenöriellt lärande sker och utvecklar elever inom teoretiska ämnesområden. 

Vid arbete med entreprenöriellt arbetssätt förespråkas formativ bedömning, en 
form kan vara kamratbedömning. Detta skulle vara intressant att få reda mer om, 
hur skulle det genomföras i praktiken? Vad skulle eleverna tycka? Skulle vinsten 
bli att flytta fokus från betyg till att förstå kunskapskrav och personlig utveckling, 
samt minska betygsstressen som förekommer? 

Ingen av mina respondenter nämnde samarbete med något företag i närområdet, 
detta skulle vara ett bra forskningsområde. Hur kan man skapa ett bra samarbete 
med närsamhället, förslag på utvecklingsmöjligheter och arbetsområden? 

Några lärare har gett uttryck för att elever som kräver extra stöd kanske inte får 
det i arbetssättet som följer entreprenörskap i skolan, detta skulle också vara 
intressant att få mer kunskap om.  
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Bilaga 1 
Hej! 

Jag heter Mari Höckenström och jag har nu kommit till mitt examensarbete inom 
VAL-projektet (Vidareutbildning för lärare utan lärarexamen). Jag kommer att ta 
examen som slöjdlärare (inom båda slöjdarterna) och söker nu Dig som vill och 
har möjlighet att ställa upp och svara på några frågor gällande entreprenörskap i 
grundskolan.  

Detta är anledningen till att Du får detta brev!  

Syftet med min undersökning är att få en inblick i hur slöjdlärare arbetar med 
entreprenörskap i sin undervisning och hur det står till med elevers kreativitet, 
nyfikenhet och motivation.  

Den information jag får kommer att presenteras anonymt i min rapport och 
kommer inte kunna länkas till varken person eller kommun. Informationen 
kommer endast användas i detta examensarbete.  

Frågorna som jag vill att Du besvarar handlar om entreprenöriellt lärande 
generellt på skolan och inom slöjden. Se bifogat dokument. 

Om Du har några frågor eller andra funderingar är jag anträffbar via mail eller 
telefon; 

mari.hockenstrom@xxxxx.se eller mari.hockenstrom@xxxxx.skola.se 

Mobilnummer: 070-254 xx xx 

 

Det vore en stor hjälp om Du kunde avvara lite av din värdefulla tid och svara på 
mina frågeställningar. Skicka dina svar till mig via mail. 

 

Hoppas på ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar Mari Höckenström 



 
!

Bilaga 2 
Några inledande generella frågor;!

Hur många år har du arbetat som slöjdlärare? Textil, trä – och metall? 

1. Har du en lärarexamen? Examensår? 

2. Vilka årskurser arbetar du med? 

En presentation om vad Skolverket skriver i skolans styrdokument gällande 
entreprenörskap. 

Ett av skolans uppdrag är enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Lgr 11 följande; 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 
att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 
samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap (2011a:4f). 

Ur Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, är nedanstående text hämtad; 

Andra aspekter av slöjdundervisningen som tydligt skrivs fram i kursplanen är att den ska 
väcka nyfikenhet och utveckla elevernas förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt 
sätt. Kreativitet är väsentligt för att eleverna ska kunna utveckla ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap, något som lyfts fram i den första delen av den samlade 
läroplanen. Skrivningarna i kursplanen syftar på ett förhållningssätt som innefattar 
självtillit, självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt samarbets-och 
kommunikationsförmåga – det vill säga att kunna se möjligheter och lösningar. Detta 
måste grundläggas tidigt hos barnen eftersom det lägger en grund för deras framtida 
möjligheter. Kreativitet efterfrågas ofta av såväl arbetsgivare som i utbildningssamman-
hang. Entreprenörskap lyfts även fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt 
lärande inom det europeiska samarbetet. I slöjdundervisningen finns alla möjligheter att 
träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet, liksom förmågan att fatta egna beslut och 
förstå konsekvenserna av dem. (2011b:8). 

Några frågor om entreprenöriellt lärande i den dagliga skolverksamheten; 

3. Hur tolkar du ordet entreprenörskap? 

4. Hur arbetas det generellt med entreprenörskap på din skola? 

5. Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande i slöjden? 

6. Hur arbetar du för att stimulera elevers kreativitet och nyfikenhet? 

7. Hur arbetar du och dina elever med reflektion och utvärdering av slöjdens 
arbetsprocesser? 

8. Vilka färdigheter lär sig eleverna på slöjden som de får användning av i 
framtiden? 

9. Tror du att slöjden kan stödja elevers motivation inom andra skolämnen? 
Kan du ge något konkret exempel? På vilket sätt?  



 
!

10. Hur tror du elever påverkas av entreprenöriellt lärande? 

11. Ser du några fördelar med entreprenöriellt lärande, vilka? Varför? 

12. Ser du några nackdelar med entreprenöriellt lärande, vilka? Varför? 

13. Slutligen: Har du något du vill tillägga? 


