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Sammanfattning	  
Med de nya läroplanerna som trädde i kraft år 2011 inleddes stora förändringar i den svenska 
skolan. Forskning tyder på att skolreformer kan ta många år att genomföra, och att läroplanen 
bara är en av flera viktiga faktorer som påverkar vilken undervisning som faktiskt bedrivs i 
skolan. Ett centralt syfte med den senaste läroplanen var att tydligare föra in entreprenörskap 
i den svenska skolan. Begreppet entreprenöriellt lärande blev omtalat. Den här studien har 
haft syftet att belysa det entreprenöriella lärandet och hur det har mottagits och förståtts av 
gymnasielärare. För att få reda på detta har samtalsintervjuer med fyra stycken ekonomilärare 
genomförts. Intervjuerna kretsade kring begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande och hur lärare tolkar dessa och vilken undervisning som lärarna anse är 
entreprenöriell.  Ekonomilärarna ansåg att de diskuterade begreppen är svårdefinierade. 
Entreprenörskap kopplade ekonomilärarna ihop med att lära sig driva företag, och i mindre 
utsträckning att lära som entreprenörer lär. Entreprenöriellt lärande kopplades ihop med 
förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer, samt att lära som entreprenörer lär. 
Ekonomilärarna såg goda möjligheter att bedriva en entreprenöriell undervisning och ställde 
sig positiva till sådan, men menar att det tar mer tid i anspråk än traditionell. Inom ramarna 
för ett par kurser kan elever driva egna företag, dessa kurser såg ekonomilärarna som 
typexempel på entreprenöriell undervisning. De flesta ekonomilärarna i studien vill dock inte 
att entreprenöriellt lärande begränsas till enstaka kurser. 

Nyckelord: Entreprenörskap. Entreprenöriellt lärande. Ekonomilärare. Läroplansteori. 	  
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Inledning	  
 

År 2011 genomfördes stora förändringar av den svenska skolan. Det var året då såväl 
grundskolan som gymnasieskolan fick nya läroplaner. Läroplan för grundskolan 2011 
(LGR11) (Skolverket 2011a) och läroplan för gymnasieskolan 2011 (LGY11) (Skolverket 
2011b) ersatte då de gamla läroplanerna från 1994. Läroplanerna innehöll flera stora 
förändringar och presenterades av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund den 11 
oktober år 2010. Några år före de nya läroplanerna tog vid diskuterade regeringsföreträdare 
den svenska skolans riktning för framtiden. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (Björklund, 
Leijonborg & Olofsson 2008) skrev tre ministrar under rubriken ”Lär ungdomar bli 
företagare” om regeringens nya strategi för entreprenörskap, och nämnde ett antal 
skolpolitiska reformer: 

 
Ambitionen är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningsväsendet. Vi överväger bland annat att inrätta ett nytt gymnasieprogram med 
inriktning mot ekonomi. 

 
Ministrarnas och regeringens ambition kom att konkretiseras till politiska reformer. Ett nytt 
ekonomiprogram inrättades och blev snabbt en av landets mest populära 
gymnasieutbildningar (Thurfjell 2016). En annan stor förändring var att entreprenörskap fick 
en tydligare plats i läroplanen och den svenska skolan. 

I samband med den politiska valrörelsen år 2014 diskuterades de fallande svenska 
skolresultaten i PISA-mätningarna. I ett yttrande hänvisande Stefan Löfven, dåvarande 
socialdemokratisk partiledare och nuvarande statsminister, till internationella bedömare som 
McKingsey som säger ”att det tar åtminstone sex år att vända trenden i skolan” (Larsson 
2014). Tiden det tar för skolpolitiska reformer att få effekt har också diskuterats i en utredning 
från Statens offentliga utredningar (SOU). I utredningen Det tar tid – om effekter av 
skolpolitiska reformer skriver särskilde utredaren Per Thullberg att för just läroplansreformer 
kan de ta alltifrån något år till väl över femton år för reformerna att ”slå igenom hos lärarna”, 
med vilket åsyftas att det påverkar lärarnas planering och undervisning (SOU 2013:30: 216). 

En av de stora förändringarna i och med den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 är ett 
avsnitt om entreprenörskap i skolan. I läroplanen går att läsa: 

Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 
innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva 
företag (Läroplan för gymnasieskolan 2011: 7). 
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Nytt i läroplanen är alltså bland annat avsnittet om entreprenörskap i skolan. Skolverket 
(2013) kom senare att tala om entreprenöriellt lärande. Nu, fem år efter det att läroplanen togs 
i bruk, är det hög tid att syna hur det har mottagits och om några effekter kan börja anas.  

Den grupp av lärare som kanske har berörts mest av entreprenörskapets framträdande roll är 
dels de lärare som undervisar elever på ekonomiprogram, men också de lärare som undervisar 
i entreprenörskapskurser, såsom Entreprenörskap (ENTENR01) samt Entreprenörskap och 
företagande (FÖRENT02). Frågan är vad som händer med synen på entreprenörskap i svensk 
skola och verksamma lärare ser på begreppen och den nya läroplanens innehåll.  

 

Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Studiens syfte är att belysa hur entreprenöriella lärande som fenomen har mottagits och 
tolkats av ekonomilärare och hur dessa lärare upplever att det har implementerats i 
undervisningen. Detta dels för att belysa vilken roll entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande spelar i den svenska skolan idag och dels för att ge ökad förståelse för hur lärares 
relation till läroplanen, inte minst till de mer tolkningsbara delarna, ser ut. Fokus ligger på 
lärarnas förståelse för begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 
 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 
Hur anser sig ekonomilärare i gymnasieskolan förstå och tolka entreprenöriellt lärande?  
 
Hur anser sig ekonomilärare i gymnasieskolan arbeta med entreprenöriellt lärande i sin 
undervisning?  
 
Hur ser ekonomilärare i gymnasieskolan på entreprenörskapets nya plats i läroplanen? 
 

Vad	  är	  en	  ekonomilärare	  i	  gymnasieskolan?	  
I detta arbete står en viss lärargrupp i fokus, ekonomilärare i gymnasieskolan.  Ekonomilärare 
definieras i detta arbete som de gymnasielärare som är behöriga att undervisa i och också 
undervisar i kurser i det ämne som Skolverket kallar för företagsekonomi. I ämnet 
företagsekonomi ingår de sex kurserna företagsekonomi 1, företagsekonomi 2, 
företagsekonomi specialisering, entreprenörskap och företagande, redovisning 1 och 
redovisning 2 (Skolverket 2016).  För att vara behörig att undervisa i ämnet företagsekonomi 
så behöver läraren ha dels de pedagogiska högskolepoängen (90 poäng), och dels ha läst 
företagsekonomi motsvarande minst 90 högskolepoäng (Skolverket 2013b). 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skolverkets kurskod 
2 Skolverkets kurskod 
 
3	  Falk-Lundqvist, Åsa, Hallberg, Per Gunnar & Eva Leffler	  

2 Skolverkets kurskod 
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Avgränsning	  
Detta arbete studerar en särskild, väldigt liten del av lärarkårens syn på entreprenöriellt 
lärande. Bara lärare som är behöriga att undervisa i företagsekonomi och som faktiskt också 
under innevarande läsår (2015/2016) har undervisat i kurser i företagsekonomi har deltagit i 
studien. Alla lärare har dessutom huvudsakligen undervisat elever på gymnasieskolans 
ekonomiprogram.  
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Teori	  
Teorikapitlet innehåller en översikt över hur entreprenörskap och det entreprenöriella 
lärandet blev en del av den svenska läroplanens allmänna del. Översikten tar sin 
utgångspunkt i policydokument, vanligtvis på global eller regional nivå, och efter en 
kronologisk resa, också i inhemska dokument, från regeringskansliet och Skolverket. 
Teorikapitlet består också av skolforskares förståelse för begreppet entreprenöriellt lärande 
och av ett översiktligt läroplansteoretisk avsnitt.  	  

Entreprenöriellt	  lärande	  –	  framväxt	  och	  innebörd	  
Det entreprenöriella lärandet är en term som fått fotfäste i vårt land framför allt efter att den 
nya läroplanen (för alla skolformer) tillkom år 2011, men entreprenörskapets plats i 
utbildningsväsendet har diskuterats längre än så. Området är inte bara en svensk 
angelägenhet, utan som denna korta policy- och dokumentgenomgång ska visa är det något 
som diskuterats i såväl Europa (EU) och globalt (genom t ex OECD).  	  
	  
OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en organisation som 
utvärderar och framhåller policies och politiska åtgärdsförslag för att “förbättra ekonomin och 
människors sociala välmående.” (OECD.org 2016). År 1989 utgav OECD den en rapport om 
entreprenörskapets plats i utbildningsväsendet, Towards an “entreprising” culture: a 
challenge for education and training. Rapporten (Ball 1989: 1) belyser a) hur ungdomar kan 
ges möjlighet att utveckla företagsamhet och entreprenöriella förmågor inom ramen för 
utbildningsväsendet, samt b) vilka förändringar som krävs i skolans styrdokument och vilken 
skolpraktik som krävs för att stärka unga människors möjlighet att ta ansvar och initiativ i en 
tid när arbetsmarknaden är snabbt föränderlig. 	  
	  
OECD (Ball 1989: 6-7) presenterar två definitioner av entreprenörskap i 
utbildningssammanhang. En snäv och en bred definition. Den snäva definitionen avser att 
unga lär sig om att starta och administrera företag. Den breda definitionen avser 
entreprenörskap som en samling kompetenser och förmågor som gör att individer, 
organisationer och samhällen kan vara flexibla, kreativa och anpassningsbara i en alltmer 
föränderlig värld, såväl socialt och ekonomiskt. OECD menar att den snäva definitionen i 
utbildningssammanhang kan “uppfyllas” genom att läroplaner och styrdokument förändras, då 
den handlar om att utbilda i företagande. För att den bredare definitionen, som OECD menar 
handlar om personlig utveckling, krävs istället förändring av utbildningspraktik och 
pedagogiskt arbete. OECD pekar i rapporten ut och identifierar fyra bakomliggande orsaker 
till ökat intresse för att tala om entreprenörskap och utbildning: ökad ungdomsarbetslöshet, 
alltmer föränderlig arbetsmarknad, förändringar i organisationsstrukturer, och ökat intresse för 
utbildning och utbildningskvalitét (Ball 1989: 13-26).  	  
	  
I rapporten ger OECD (Ball 1989: 7) en fingervisning om hur skolpedagogiken bör förändras: 
“Entreprenöriellt lärande lägger större ansvar på den som lär, än vid upplevelsebaserat 
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lärande; det kräver att läraren underlättar och stöttar snarare än att instruera och organisera; 
och det är projekt- och uppgiftsorienterat.” 	  
	  
Under slutet av 1990- och 2000-talet försökte EU för första gången att aktivt få 
medlemsländernas ekonomier att närma sig varandra (konvergens) till såväl innehåll som 
funktionsätt (Europaportalen.se 2016). I strategin pekar Europeiska rådet bl a ut en gemensam 
syn på livslångt lärande och förhållningssätt till det alltmer omfattande kunskapssamhället 
som en kritisk framtidsfaktor. Entreprenörskap pekas ut som en mycket viktig färdighet i det 
nya samhället (Europeiska rådet 2000: punkt 25-27). En arbetsgrupp tillsattes av 
Europakommissionen och år 2004 la arbetsgruppen fram rapporten Slutrapport från 
expertgruppen för utbildning och entreprenörskap. I rapporten betonas att 
utbildningsväsendet centrala roll i arbetet att skapa en mer företagsam befolkning med ett mer 
entreprenöriellt sinnelag (Europeiska kommissionen 2004: 7). Arbetsgruppen konstaterar att 
“entreprenörskap kan ses som ett särskilt ämne, men faktiskt också, delvis beroende på vilken 
utbildningsnivå det är fråga om, som ett tvärgående och övergripande ämne eller som en 
undervisningsmetod” (Europeiska kommissionen 2004: 11). Arbetsgruppen landar i en 
definition av entreprenörskap i utbildningssammanhang som är mycket lik OECDs tvådelade 
definition från 1989: att det kan avse personlig utveckling i termer av förmågor och 
färdigheter särskilt viktiga för att främja företagande och entreprenörskap, samt att det kan 
avse utbildning i hur man skapar ett företag (Europeiska kommissionen 2004: 12).  	  
	  
Europeiska kommissionens arbetsgrupp landade i fem mål för undervisning i entreprenörskap: 	  

i. att främja personliga egenskaper med relevans för företagande (exempelvis 
kreativitet, initiativförmåga och ansvarskänsla), 

ii. att tidigt ge kunskaper och kontakter med näringslivet, 
iii. att öka medvetenheten hos eleverna om egenföretagande som karriärval,  
iv. att organisera aktivitet som “learning by doing” (t ex genom miniföretag) samt  
v. att ge särskild utbildning i hur man skapar ett företag.   

(Europeiska kommissionen 2004: 12)  	  
	  
År 2009 offentliggjorde den borgerliga regeringen en ”Strategi för entreprenörskap inom 
utbildningsområdet” (Regeringskansliet 2009) där det skrivs att ”[Regeringen] vill att 
entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet.” Dels framgår att 
regeringen anser egenföretagande kritiskt för vårt land i framtiden, men också att 
entreprenöriella drag är viktigt för att ”klara sina studier och för att bli framgångsrik i 
vuxenlivet.” I rapporten sägs att ”utbildning i entreprenörskap kan innefatta specifika 
kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag” men också att ”utbildning i 
entreprenörskap kan innehålla mer generella kompetenser som är användbara även utanför 
företagsvärlden, till exempel projektledning och riskhantering. Att utbilda entreprenörer 
innebär också att inspirera till kreativitet och till viljan att ta eget ansvar för att nå ett mål.” 
(Regeringskansliet 2009: 7). 	  
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I den nya läroplanen för gymnasieskolan som kom år 2011 har Skolverket lyft fram 
entreprenörskap. Under rubriken ”Skolans uppdrag” (Läroplan för gymnasieskolan 2011: 7) 
går att läsa att ”[s]kolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i 
skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. /.../ 
Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.” Med 
avsnittet har entreprenörskap getts ett ämnesöverskridande omfång, även om kursen 
entreprenörskap och innovation numera också ges vid gymnasieskolan. 	  
	  
Det tydligare inslaget av entreprenörskap inom utbildningsväsendet har gett spridning åt 
begreppet entreprenöriellt lärande. Beteckningen entreprenöriellt lärande återfinns i sig inte i 
läroplanen, men Skolverket använder termen (Skolverket 2013). Emellertid finns inget 
konsensus kring vad det entreprenöriella lärandet skulle kunna innebära. EU har antagit en 
rekommendation om åtta nyckelkompetenser som ska ligga till grund för det livslånga 
lärandet. Entreprenörskap (innovationsförmåga och företagaranda) utgör en av dessa 
komponenter. Europakommissionen (2011) definierar det som ”förmågan att omvandla idéer 
till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera 
och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp. Individerna är medvetna om 
sammanhanget de verkar i och förmögna att utnyttja de möjligheter som står till buds.” 
Skolverket menar att entreprenöriellt lärande innebär att ”utveckla och stimulera generella 
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att 
utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.” (Skolverket 2013) 	  

Vad	  innebär	  entreprenöriellt	  lärande?	  
OECD (1989), Europeiska kommissionen (2004, 2011) och Skolverket (2013) har alla 
presenterat definitioner av entreprenörskap i utbildningssammanhang. För svensk del bör 
Skolverkets förhållandevis nya definition ha störst bäring. Forskare3  vid avdelningen 
Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik vid Umeå universitet menar dock att det 
går att betrakta det entreprenöriella lärandet på flera olika sätt. Närmare bestämt fyra olika 
sätt. De fyra sätten, eller antaganden som de benämns som, är inte ömsesidigt uteslutande utan 
de kan i varierande utsträckning vara giltiga på och en samma gång (Falk-Lundqvist, Hallberg 
& Leffler 2011: 36). De fyra sätten är att det entreprenöriella lärandet handlar om: att lära på 
samma sätt som entreprenörer lär, lärprocesser som stimulerar och stödjer sådana förmågor 
som ofta tillskrivs entreprenörer, en metafor för lärande och att det handlar om kunskaper i att 
starta och driva företag.  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Falk-Lundqvist, Åsa, Hallberg, Per Gunnar & Eva Leffler	  
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Att	  lära	  på	  samma	  sätt	  som	  entreprenörer	  lär	  	  

Entreprenörens sätt att lära är ett sätt som ofta beskrivs som “learning by doing” och “trial and 
error”. Det handlar om att lära genom problemlösning och erfarenhetslärande och 
sammanfattas av Falk-Lundqvist m fl (2011: 37) som ett handlingsorienterat lärande och 
författarna ser nyskapande som dess främsta karaktäristika. Nyskapande, skriver Falk-
Lundqvist m fl (2014: 38-39), handlar inte nödvändigtvis om att starta och driva ett innovativt 
företag, eller ens att över huvud taget driva ett företag. Det entreprenöriella inslaget kan 
likaväl utspela sig i mer traditionell skolmiljö, genom att det betraktas som att kunna 
“genomföra en idé eller en plan som innefattar skapande av nya värden.”   
	  
Att lära på samma sätt som entreprenörer lär skulle i skolsammanhang innebära att skolan och 
undervisningen behöver frångå sin traditionella kunskapsreproducerande roll (en skola som 
värderar enskilda kunskaper och premierar elevers förmåga att återge viss specifik kunskap) 
och istället anamma ett mer kunskapsproducerande fokus. Som exempel på 
kunskapsproducerande undervisning betraktas att eleverna forskar och arbetar i projekt och då 
bland annat får träna på att formulera frågor samt problem, göra research och värdera såväl 
källor som information och att redovisa resultaten i ett lämpligt format (Falk-Lundqvist m fl 
2011: 38). Falk-Lundqvist m fl poängterar dock att projektarbete eller problembaserat lärande 
(PBL) inte nödvändigtvis ska ses som ett fulländat sätt att “göra” entreprenöriellt lärande. 
Särskilt viktigt vid projektsamarbeten är att eleverna ser varandra som medlärande och aktivt 
utövar medarbetarskap. En annan viktig del vid denna synsätt på entreprenöriellt lärande är att 
eleverna får tränas i att identifiera möjligheter, så kallad “opportunity recognition” (Falk-
Lundqvist m fl 2011: 40). 	  

Lärprocesser	  som	  stimulerar	  och	  stödjer	  sådana	  förmågor	  som	  ofta	  tillskrivs	  
entreprenörer	  	  

Detta synsätt är det synsätt som tydligast handlar om personlig utveckling. Synsättet handlar 
om att betrakta det entreprenöriella lärandet som ett lärande bestående av olika processer som 
låter eleverna utveckla olika förmågor, kompetenser eller färdigheter som ofta förknippas med 
entreprenörer. Sådana förmågor, kompetenser eller färdigheter är t ex nyfikenhet, 
initiativförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga, ansvarstagande, problemlösning (Falk-
Lundqvist m fl 2011: 41). Flera av orden kan återfinnas i läroplanen för såväl grundskolan 
som för gymnasieskolan (2011), men det är oklart om Skolverket menar att det är uteslutande 
de uttryckta förmågorna, kompetenserna eller förmågorna som ska försöka utvecklas och 
stimuleras i skolan, eller om det också kan vara andra utöver dessa. 	  

Entreprenörskap	  som	  en	  metafor	  för	  lärande	  	  

Enligt detta synsätt ska det entreprenöriella lärandet ses som en metafor, ett bildligt uttryck, 
för en viss typ av lärande. Metaforen tar inte enbart fasta på pedagogisk och didaktisk 
forskning, utan också, och kanske snarare, på större samhälleliga trender och tendenser. Falk-
Lundqvist (2011: 43) hänvisar till en sammanställning av Mahieu (Agents of Change and 
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Policies of Scales: a Policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education 2006) 
över sådana trender och tendenser i samhället som kan tänkas påverka vårt sätt att se på 
lärande och utbildning. Trenderna och tendenserna sammanfattas i tabell 1 nedan.	  
	  
Tabell 1: Samhälleliga förändringar och förespråkade attityder i utbildningssektorn (Mahieu 2006: 209)	  

1970-1980  1980-1990  1990-2006  

Lösa arbetslösheten  Skapa sysselsättning  Egen anställning  

Kollektiva lösningar  Individuella lösningar  Personliga och kollektiva 
lösningar  

Reaktiv  Aktiv  Proaktiv  

Lärande i arbetslivet  Företagsamhet  Entreprenörskap  

Undervisning i fokus  Lärande i fokus  Självlärande, kooperativt lärande  

Behavorism och kognitivism  Kognitivism och 
konstruktivism  

Meta-kognitivism och social 
konstruktivism  

Läraren i centrum  Eleven i centrum  Elevers samspel med andra i 
centrum  

Erfarenheter betonas  Kompetens betonas  Social kompetens betonas  

Att få kunskap   Att leta kunskap  Att skapa kunskap  

Informationssamhället och 
postindustriella samhället  

Kunskapssamhället och 
tjänstesamhället  

Det lärande samhället och det 
entreprenöriella samhället  

Återkommande utbildning  Livslångt lärande  LLL och livsvitt lärande  

	  
	  

Kunskaper	  i	  att	  starta	  och	  driva	  företag	  	  

Det fjärde synsättet är också det mest konkreta. Enligt detta kan entreprenöriellt lärande 
handla om att eleverna ska lära sig att starta, driva och leva företag (Falk-Lundqvist 2011: 
36). Synsättet delar karaktäristika med flera tidigare synsätt. Egenföretagande som 
undervisningsform kan t ex ses som ett sätt för elever att lära som entreprenörer lär. Vilket 
synsätt som har huvudfokus vid t ex miniföretagande (såsom Ung Företagsamhet) beror på 
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vad lärare och elever anser vara den viktigaste lärdomen: är det arbetsformen och processen 
eller kunskapen i sig? 	  

	  

Entreprenöriellt	  lärande	  –	  en	  sammanfattning	  
Entreprenörskap i skolan och det entreprenöriella lärandet har som policytanke en 25-årig 
historia. På 1980-talet var det OECD som var drivande. Sedermera kom såväl EU som den 
svenska regeringen, och därför också Skolverket, att, för svenskt vidkommande, bli viktiga 
aktörer. Idag är det entreprenöriella lärandet inskrivet i läroplanens allmänna del. Orden 
”entreprenöriellt lärande” förekommer inte, men Skolverket (2013) beskriver själva en central 
passage som det entreprenöriella lärandet. 	  
	  
Begreppet entreprenöriellt lärande är mångtydigt. Falk-Lundqvist m fl (2011, 2013) anlägger 
flera synsätt. OECD:s (1989) syn på entreprenörskap i skolan är något enklare och består av 
ett brett och ett snävt perspektiv. Det snäva handlar om att lära sig driva företag och det breda 
om förmågor och kompetenser. I lägre skolåldrar är det breda perspektivet mer relevant, och 
ju högre ålder ju kan också ett snävt perspektiv anläggas i utbildningen. 
Europakommissionens (2004) har presenterat fem olika synsätt på vad entreprenörskap i 
skolan kan innebära. Gemensamt för alla forskares och organisationers eller institutioners 
synsätt är att de är lika varandra och synsätten inte utesluter varandra. Jones & Iredale (2010: 
10-12) konstaterar att det finns ett stort antal definitioner av entreprenörskap i skolan och 
entreprenöriellt lärande (enterprise education) och att behovet av begreppsklarhet är stort. De 
föreslår att entreprenörskap i skolan ses som att elever får lära sig om att driva företag, hur det 
är att vara egenföretagare samt om olika kompetenser som företagare behöver. 
Entreprenöriellt lärande ser de som undervisning där eleverna får utveckla mer generella 
förmågor och kompetenser för att fungera i ett modernt samhälle och arbetsliv. Jones & 
Iredale (2010) ser entreprenörskap ungefär som OECD:s (1989) snäva perspektiv, och 
entreprenöriellt lärande som det breda perspektivet. Det snäva perspektivet är närbesläktat det 
som Falk-Lundqvist m fl (2011) kallar för kunskaper i att starta och driva företag och det 
breda perspektivet ligger närmare de andra tre synsätt som Falk-Lundqvist presenterar, men 
allra närmst det som de kallar för lärprocesser som stimulerar och stödjer sådana förmågor 
som ofta tillskrivs entreprenörer. 

Enligt Jones & Iredale (2010: 14) är det entreprenöriella lärandet möjligt att syna på två sätt. 
För det första på ett konceptuellt plan, då det ses som en idé, en undervisningsfilosofi, och för 
det andra på ett mer konkret plan då faktisk klassrumspraxis studeras. Det första sättet har 
forskare, myndigheter och institutioner länge studerat och diskuterat. Det senare sättet är 
däremot mer outforskat. I Leffler & Näsströms (2014: 250-252) nästan unika kvantitativa 
studie finner författarna att i skolor med hög grad av entreprenöriellt lärande tas 
lokalsamhället och arbetslivet in i undervisningen i högre utsträckning, t ex genom att 
eleverna gör uppgifter tillsammans med eller på uppdrag av lokalsamhället och arbetslivet. 



	  

	   10	  

Leffler m fl (2013: 22-24) fann i en tidig kvantitativ enkätstudie att elever på praktiska och 
estetiska program anser sig i högre utsträckning arbeta med utgångspunkt i problem som berör 
dem och i större projekt.  

Läroplansteori	  
Det entreprenöriella lärandets hemvist i läroplanen gör att det inte är något som lärare kan 
förbise; det är något som ska in i undervisningen. Det stoff som slutligen utgör faktiskt 
undervisning sägs ibland framkomma genom tre processer: formulering (vad styrdokumenten 
anslår), transformering (lärares tolkning, fråndrag och tillägg av och till läroplanen) och 
realisering (verkställande av undervisning) (Linde 2000: 19, 48 & 65). 

Formulering	  av	  läroplaner	  

Läroplanens faktiska formulering är ett uttryck för olika uppfattningar hos de aktörer som 
formulerar den. Olika sorters skolor och tankegångar kan prägla läroplanens stoffinnehåll. Ulf 
P Lundgren talar om fem så kallade läroplanskoder. 1. Den klassiska: fokus på bildning och 
daning, 2. Den realistiska: fokus på vetenskaplig förståelse, 3. Den moraliska: fokus på moral 
och lojalitet, 4. Den rationella: fokus på förberedelser inför yrkesliv och praktiska uppgifter 
och 5. Den aristokratiska: fokus på att särkilja elever från ”vanligt folk”. Ibland läggs också 
en sjätte till; den demokratiska läroplanskoden. Då läggs fokus på elevernas kommunikativa 
frihet (Linde 2000: 35-36).  

En annan aspekt av läroplanskoder är hur kunskaps bedöms av lärare. Forskaren Basil 
Bernstein pratar här om två olika koder. Vid performance code bedömer läraren kunskaper 
genom prov och skrivningar. Då står väldefinierat lärstoff i fokus och det görs en åtskillnad 
mellan elevens roll i och utanför skolan. Vid competence code är det tvärtom så att elevens 
personliga växt står i fokus. Läraren bedömer elevens utveckling. Vid competence code är 
åtskillnaden mellen elevens roll i och utanför skolan svagare. Vardagslivet och elevens 
”verklighet” knyts mer in i undervisningen (Linde 2000: 40).  

 

Transformering	  av	  läroplanen	  

Läroplanens formuleringar och innehåll är det som anses vara önskvärt att ha med i 
undervisningen. När en ny läroplan kommer kan det betraktas som ett försök att reformera 
skolan (Lind 2000: 48). Lärare kan tolka läroplanen på olika sätt, samt av olika anledningar 
lägga till saker eller bortse från delar i läroplanen. Forskning har visat att läroplanens lydelser 
bara är en av flera faktorer som påverkar undervisningens format och innehåll. Andra faktorer 
är t ex läroböckernas styrande inverkan, ämnets traditioner, läraren som individ, lärarens 
bakgrund och erfarenhet, lärarens professionella kultur och undervisningsprocessen. 
Ramfaktorer som tid, schema, elevsammansättning kan också påverka lärarens syn på 
undervisningens innehåll (Linde 2000: 49-51).  
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Realisering	  av	  läroplanen	  

Med realisering avses hur undervisningen verkställs. Det som bedöms är lektionernas innehåll 
och elevernas aktivitet under lektionerna. En viktig aspekt av realiseringen av läroplanen är 
vad eleverna uppfattar. Uppfattar eleverna att undervisningen lyfter fram de delar och 
kunskaper och förmågor som läraren har avsett? En faktor som tydligt kan påverka 
realiseringen av läroplanen är elevers inställning till skolan, ämnet och lektionen (Linde 2000: 
69-72). 
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Metod	  
I metodkapitlet kommer det att berättas hur undersökningen har genomförts och hur material 
har samlats in och tolkats. 	  

Val	  av	  studieobjekt	  
Entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet ska sedan de nya läroplanerna som kom år 
2011 genomsyra alla delar av den svenska skolan. Från förskolan till gymnasieskolan, och i 
alla kurser och ämnen och på alla program. Det entreprenöriella lärandets omfattande insteg 
gör att det finns mycket att studera det i förhållande till. I denna uppsats har ekonomilärares 
tolkning av och syn på det entreprenöriella lärandet undersökts närmare. Med ekonomilärare 
ska förstås gymnasielärare som undervisar i de företagsekonomiska ämnena. Den inriktningen 
valdes av två primära anledningar.	   För det första: ekonomilärare undervisar i ett ämne 
(företagsekonomi) som enligt Skolverkets läro- och kursplan (se syftet för ämnet 
företagsekonomi) ska omfatta entreprenörskap. En del ekonomilärare undervisar också i 
kurser vid namn Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande (100 poäng). För det 
andra: ekonomilärare bör vara den grupp av lärare som under sin högskole- eller 
universitetsutbildning ha haft störst möjlighet att komma i kontakt med begrepp, modeller och 
teorier kring t ex entreprenörskap och entreprenöriella aktiviteter. 	  
	  
Dessa två anledningar ger sammantaget att ekonomilärare kan känna sig något mer säkra på 
innebörden i begrepp som entreprenörskap och kanske också entreprenöriellt lärande. Det 
var med den förförståelsen som uppsatsens inriktning valdes – att undersöka och få reda på 
mer om ekonomilärares tolkning och syn.  

Tillägas bör att bara för att ekonomilärarnas syn undersöks i denna studie så betyder det inte 
att ekonomilärare kan anses ha tolkningsföreträde i frågor rörande entrreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Ekonomilärarna erbjuder ett perspektiv, färgat av deras 
undervisningsämnen, bakgrund, personliga erfarenheter och situation. Detta perspektiv måste 
inte delas av andra lärare.  

 
	  

Material	  

Intervjuer	  

Den här uppsatsens huvudsakliga datamaterial består av insamlat intervjumaterial. Uppsatsens 
resultat består uteslutande av material från den intervjustudie som har genomförts. 
Intervjustudie valdes som metod för att det är en metod som är behäftad med goda möjligheter 
när det gäller att få reda på vad människor tycker och tänker. Det entreprenöriella lärandet är 
ett aktuellt område, men förhållandevis outforskat. Att det är outforskat gör intervjumetoden 
särskilt lämplig (Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2012: 253). 	  
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Totalt har fyra stycken intervjuer genomförts. Intervjuerna har genomförts med fyra stycken 
ekonomilärare. Alla lärarna arbetar just nu på en och samma gymnasieskola. Lärarnas 
bakgrund är varierande. Från ett par år till drygt femton år som verksam lärare. Tre av lärarna 
undervisar också i juridik på gymnasiet. Alla fyra lärarna undervisar i kursen entreprenörskap 
och företagande. En översikt över vilka lärare som har intervjuats och vilken bakgrund de har 
finns i tabell 1 nedan. Kontakt med lärarna togs genom att besöka dem i deras arbetsrum. 
Personlig kontakt togs för att öka lärarnas benägenhet att ställa upp. Det finns inte alltför 
många ekonomilärare, varför alltför många avslag skulle vara förödande för studien. Fyra 
stycken lärare tillfrågades och alla sa ja. Lärarna fick före intervjuerna reda på vad frågorna 
skulle komma att beröra samt i vilket syfte, men däremot inte frågornas exakta formuleringar 
eller antal. Intervjuerna tog ungefär 45 minuter vardera att genomföra. Intervjuerna 
genomfördes ansikte mot ansikte i grupprum på den gymnasieskola där lärarna är verksamma. 
Det fysiska mötet föredrogs framför telefonintervjuer, som tenderar att bli mer formella och 
ibland också mer korthuggna i svaren (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 46). Då 
intervjupersonerna har valts ut för att de har en viss funktion eller roll (som gymnasielärare i 
ett visst ämne), och inte för att de nödvändigtvis besitter specifik och unik information, så är 
intervjuerna att betrakta som så kallade respondentintervjuer (Esiasson m fl 2012: 262). De 
fyra intervjuade lärarna har olika lång erfarenhet (från ett par år till närmare tjugo år). De 
undervisar också i lite olika kurser, men alla undervisar i huvudsakligen ämnet 
företagsekonomi. De kurser som lärarna undervisar i (i företagsekonomi) är företagsekonomi 
1, företagsekonomi 2, marknadsföring samt entreprenörskap och företagande. En mer 
detaljerad översikt över intervjupersonerna finns bilaga 1. 
	  
I uppsatsens resultat- och analysdel kommer det att refereras till de fyra gymnasielärarna som 
L1, L2, L3 och L4 (Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och lärare 4). Numreringen saknar helt 
inbördes ordning och har slumpats fram. Fyra intervjuer genomfördes på grund av att en viss 
teoretisk mättnad nåddes. Under den tredje och den fjärde intervjun började resonemang, 
tankar och exempel från tidigare intervjuer att återkomma. Det kan inte uteslutas att 
ytterligare intervjuer hade gett annorlunda svar, men när viss teoretisk mättnad börjar nås är 
det rimligt att ifrågasätta mervärdet av fler intervjuer (Esiasson m fl 2012: 43). 
	  

Genomförande	  
Intervjuerna har haft ett semistrukturerat format. Det innebär att under intervjuerna har 
samtalet utgått från ett antal på förhand formulerade frågor och teman (se bilaga 2), som 
under själva intervjuerna inte har följts i sin helhet (Bryman 2012: 471-472). Frågorna har 
kommit i den ordning som har ansetts lämpligt, ibland har den ursprungliga ordningen därför 
frångåtts. Följdfrågor och förtydligande frågor har tillkommit när så har ansetts vara givande. 
Upplägget valdes för att det ger intervjuerna ett ganska tydligt fokus och utsvävningar från de 
relevanta bitarna kan hållas nere, samtidigt erbjuder det en flexibilitet som ofta är förtjänstfull 
för att få ut så fylligt material som möjligt (Bryman 2012: 472). Intervjuerna spelades in, efter 
att intervjurespondenterna hade gett sitt uttryckliga godkännande till det. Intervjuerana 
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transkriberades sedan ordagrant och i sin helhet. Vid transkriberingen var huvudprincipen att 
alla ord skulle utskrivas, med däremot inte icke-verbala läten som till exempel hostningar.  
 
Frågorna som ställdes under intervjun var av tre slag. Först ställdes några inledande frågor för 
att få grundläggande information om läraren och dennes bakgrund, samt ett par mer öppna 
diskussionsfrågor för att lägga grunden för ett gott samtalsklimat. Därefter följde ett par 
generella frågor om lärarens syn på undervisning, på dagens läroplan och på sig själva. Dessa 
frågor ställdes för att intervjun skulle närma sig ämnet, entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande, utan att dessa begrepp skulle kastas på lärarna alltför snabbt. Dessa frågor gav också 
lärarna en viss referensram att gå tillbaka till under resten av intervjun. I några fall kom 
lärarna under dessa frågor själva in på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Den 
tredje sortens frågor berör specifikt ämnet. Intervjuerna har försökt att ställas så likalydande 
som möjligt under alla intervjuer, men formuleringarna har anpassats så att de passat in i 
intervjusamtalen. Alla lärare har fått raka frågor kring hur de ser på centrala begrepp och hur 
begreppen förhåller sig till varandra. När dessa frågor har ställts har det betonats att det är 
lärarens egen förståelse som är av intresse, och inte t ex hur denne tror att Skolverket, forskare 
eller elever tolkar begreppet. Frågorna har haft en väldigt öppen karaktär, på gott och ont. 
Svaren har blivit långa och utförliga, vilket generellt är ett bra tecken när intervjuer 
genomförs, å andra sidan har de öppna frågorna inneburit merarbete när resultat och analys 
har skrivits.  
 
De fyra intervjuerna genomfördes inom en period om två veckor. För att få jämförbarhet i 
svaren så omformulerades inte frågorna efter hur de togs emot under intervjuerna, utan 
formuleringarna och ordvalen stod fast. Istället fick lärarna själva välja att fråga efter 
förtydliganden eller tillägg, något som inte skedde i särskilt hög utsträckning. Någon 
vedertagen provintervju genomfördes inte, men däremot diskuterade jag begreppen 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med ett par lärare för att få en förståelse kring 
om det är begrepp som de själva använder eller anser vara relevanta att överhuvudtaget 
studera i ett skolsammanhang. Lärarna kände till begreppen väl, men att ekonomilärare kände 
till dem innebär inte att alla lärare gör det. Hade de intervjuade lärarna inte känt till begreppen 
är risken hög för att flera frågor stått obesvarade.   
 
I resultatkapitlet används ofta direkta citat från intervjuerna. Detta för att öka studiens 
transparens och tilltron till de slutsatser som arbetet landar i, men också för att det levandegör 
forskningen. 	  
	  
Det går att diskutera om teoretisk mättnad har nåtts, samt i vilken utsträckning fyra stycken 
gymnasielärare från en och samma gymnasieskola kan anses representera ekonomilärare i 
Sverige. Dessa osäkerheter påverkar möjligheterna att generalisera de slutsatser som har nåtts. 
Med tanke på metoden, en kvalitativ intervjustudie, har ambitionen dock aldrig varit att kunna 
nå generaliserbara resultat eller slutsatser, utan istället att belysa ett hitintills förhållandevis 
outforskat område. 	  
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Val	  av	  teori	  och	  idealtypsanalys	  
Uppsatsen och studien har två teoretiska utgångspunkter: En policygenomgång samt en 
genomgång av relevant och aktuell forskning. Relevanta policydokument från nationella, 
regionala och internationella organ presenteras i kronologisk ordning och landar i den svenska 
läroplanen år 2011. Till detta har fogats ett teoretiskt perspektiv på det entreprenöriella 
lärandet. Det teoretiska perspektivet utgörs huvudsakligen av Falk-Lundqvists m fl (2011, 
2014) fyra sätt, eller antaganden, att se på det entreprenöriella lärandet enligt läroplanen 
(Skolverket 2011). Dessa fyra sätt kan i princip liknas vid fyra idealtyper. För en del av 
materialbearbetningen kan därför Max Webers idealtypsanalys tillämpas. En idealtyp ska inte 
ses som en exakt modell av verkligheten, utan snarare som ett redskap för att presentera de 
mest kritiska aspekterna av ett studerat fenomen. Vilka aspekter som väljs ut kan skilja sig åt 
mellan olika teoretiska idealtyper och studieobjekt (Parkin 2004: 28-29). Idealtypsanalys är 
vanlig vid studier av vaga, abstrakta eller otydliga begrepp, eftersom att det trots osäkerheten 
möjliggör en systematisk jämförelse av det insamlade materialet (Bergström & Boréus 2014: 
155, 166). I den här uppsatsen har detta analyssätt inneburit att jag inte själv har behövt 
definiera entreprenöriellt lärande, utan istället presenterat ett antal olika synsätt och sedan 
undersöka vilket eller vilka av dessa som har tydligast stöd i materialet. Esiasson (1993: 206) 
menar att de idealtyper som används inte bara ska vara relevanta, de ska också vara 
ömsesidigt uteslutande samt parallella (omfatta samma aspekter av fenomenet). De idealtyper 
som har använts i denna uppsats är ömsesidigt uteslutande, men det är inte helt uppenbart att 
de är parallella. De fyra synsätten handlar just om själva tanken bakom det entreprenöriella 
lärandet, och dessa tankegångar har lite olika utgångspunkter. Med att idealtyperna ska vara 
ömsesidigt uteslutande menas inte att materialet måste ”landa” i en av idealtyperna, utan att 
de ska gå att särskilja från varandra. I materialet kan det finnas stöd för flera idealtyper. 	  
	  
Idealtypsanalysen har kritiserats för att den kan leda till att forskaren anpassar materialet för 
att det ska passa in och det finns en risk att materialet ges egenskaper som det kanske 
egentligen inte har (Bergström & Boréus 2014: 167). 	  
	  

Forskningsetiska	  överväganden	  
Vid genomförandet av den här studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
humaniora- och samhällsvetenskaplig forskning (2002) följts. Forskningsrådets 
rekommendationer består av fyra krav. Informationskravet uppfylls genom att alla 
medverkande i studien har fått kännedom om studien och dess syfte före de tackade ja till att 
delta. Samtyckeskravet uppfylldes då de som medverkade fick själva ta ställning till om de 
ville medverka eller ej. Förfrågan framfördes muntligt. De medverkande fick också 
information om att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan, eller välja att bara delta i 
vissa delar av studien (de fick t ex möjlighet att avstå från att svara på frågor under 
intervjuerna). Konfindenskravet efterlevs så gott det går genom att medverkande personer och 
deras arbetsgivare anonymiseras. Det material och den information som samlades in under 
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arbetets gång har bara använts och kommer bara att användas i forskningssyfte, därigenom 
efterlevs också Forskningsrådets nyttjandekrav. 	   	  
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Resultat	  
I följande avsnitt presenteras centrala delar av det material som har samlats in genom 
intervjustudien. Alla frågor och svar som framfördes under intervjuerna kommer inte att 
nämnas i resultaten, utan bara de mest relevanta delarna. Resultatet presenteras i den 
ordningsföljd som känns mest följdriktlig. 

Inställning	  till	  läroplanen	  
Alla de intervjuade lärarna arbetar på skolor där det finns flera lärare med ekonomi som 
undervisningsämne. Vid kursstart vid ett nytt läsår anger alla fyra att de i sitt 
karaktärsämneslag pratar ihop sig om vad kursen ska innehålla för moment, i vilken ordning 
de kan komma och ungefär hur lång tid de tar eller brukar ta. L4 visar tydligt att det finns en 
rättviseaspekt bakom: 

Vi snackar ihop oss i lärarlaget; vilka delar ska vi ha med allihopa? Så att vi ska få det 
här, det finns ju begrepp som vi slänger oss med: är det rättvist? Är det likvärdigt? Och så 
vidare. Vi vill ge en hyfsad standard på de här delarna. 

Flera av ekonomilärarna ger uttryck för att läroplanen (främst kursplanerna) i detta skede inte 
alltid diskuteras uttryckligen men ändå alltid finns där. L4 berättar att “vi här pratar inte ihop 
oss så mycket utifrån styrdokumenten, men vi talar indirekt i olika block eller moment.” L1, 
en av lärarna med längre erfarenhet, säger att kursplaneringen kan “bli litet grand på rutin när 
man har jobbat ett tag”. Flera av lärarna betonar att det är kursplanerna, och främst 
kunskapskraven, som styr undervisningen, av de styrdokument som finns. L3 beskriver 
styrdokumenten som “en bas i det man gör” och säger: 

I alla kurser man lägger upp, i de moment man gör, så är det ju hela tiden att man har 
styrdokumenten i botten. Sen är det givetvis så att jag kan inte de här styrdokumenten 
utantill, och det är ju framför allt väldigt mycket kunskapskrav man egentligen tittar på, 
eller jag tittar på när vi har gruppmoment. Men självklart, detta är grunden i det vi gör 
och det måste vara vår bas. 

Flera av lärarna uttrycker att läroplanen, åsyftandes kursplaner och kunskapskraven är 
otydliga. L1 anser att det är “väldigt mycket tolkningsutrymme” och då främst i dennes kurser 
i företagsekonomi. L3 menar att det främst är kunskapskraven som kräver omfattande 
tolkningsarbete. En av lärarna, L4, upplever kursplanerna som ganska tydliga och tycker att 
“det funkar”. L2 som är av samma uppfattning som L4 tycker att kursplanerna ”funkar som 
ett bra bollplank”, men beskriver samtidigt att kursplanerna har varit tydligare förut.   

Hur	  förstår	  ekonomilärarna	  begreppen	  entreprenörskap	  och	  
entreprenöriellt	  lärande?	  
Alla de intervjuade lärarna kände till avsnittet om entreprenöriella lärande som återfinns i 
LGY11:s allmänna kapitel. Lärarnas erfarenhet av och kontakt med avsnittet skiljer sig åt. L1 
berättar: 
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Man pratade ganska mycket om det inför den nya läroplanen, då, GY11, och det var ju 
väldigt mycket att vi skulle sitta i arbetslag och så och diskutera vad det är för någonting 
egentligen. Många kände nog det som att det var ganska flummigt och svårt att förstå, 
kanske mer de som hade andra typer av kurser och så. 

Precis som L1 säger L2 att denne har kommit i kontakt med entreprenöriellt lärande på flera 
sätt, framför allt före införandet av GY11. L2 upplever att under flera av de utbildningsdagar 
där entreprenöriellt lärande diskuterades, före och i samband med införandet av GY11, 
landade i semantiska diskussioner: 

/…/ i alla de dagarna som du pratar om nu så hamnar man ofta i de här ’ja, vad är 
entreprenörskap då?’ och så handlar allting om en debatt om hur man ska definiera 
begreppet, istället för att jobba mot vad vi ska göra av det. 

L3 kan inte minnas något extra arbete med entreprenöriellt lärande i samband med GY11 utan 
berättar istället om arbete med entreprenörskap i skolan som genomfördes redan före GY11 
och läraren menar sig därigenom ha arbetat mycket med begreppet. L3 beskriver 
entreprenöriellt lärande som ett luddigt begrepp och fortsätter: “Man kan ju tolka det på olika 
sätt och olika personer lägger in olika saker i begreppet, vilket gör att vissa lovsjunger och 
andra säger att det är ett sänke.” 

Alla intervjuade lärare ger uttryck för att begreppet entreprenöriellt lärande är svårt att 
definiera. Alla är också överens om att det är svårt att särskilja entreprenörskap från det 
entreprenöriella lärandet.  

Entreprenörskap	  

Lärarna förknippar entreprenörskap förhållandevis tydligt med företagande. L1 ser framför sig 
“en entreprenör” och säger att det är “lite mera företag och företagande på så vis /.../ och, ja, 
nåt liksom företag och vinstsyfte och sådana saker.” L2 betonar också att entreprenörskap 
handlar om företagande och säger: ”som ekonomilärare och UF-lärare så är det klart att man 
ska lära sig den biten.” 

Alla intervjuade lärare tycker att entreprenörskap handlar om ett driv. L3 ser i 
entreprenörskap ett “ta sig för-skap”. L4 tycker också att i entreprenörskap ligger att ha 
kännedom om hur entreprenörer agerar, och i viss utsträckning prova på entreprenörers 
arbetssätt, t ex genom att “inse värdet av nätverkande.” 

L2, som kopplade ihop entreprenörskap med företagande, tillägger att begreppet 
entreprenörskap är mer vitt än så:  

Men entreprenörskap är ju, för mig är det inte att det måste vara en företagsform utan för 
mig är det att man kan driva projekt likagärna eller att man kan driva något inne i 
företaget. Inne i gruppen. Entreprenörskap är att driva mot förändring, att skapa 
någonting, lite så. 
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Entreprenöriellt	  lärande	  

Flera av lärarna tycker att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är närbesläktade, men 
vill också mena att det finns skillnader. L4, t ex, säger att “de är inte riktigt synonymer, men 
starkt kopplade.” En återkommande tanke i intervjuerna är att entreprenörskap är en slags bas, 
ett lite snävare fenomen, och att entreprenöriellt lärande kan handla om att utveckla 
entreprenörskap.  

L3 tycker att både entreprenörskap och entreprenöriellt lärande “handlar om att man som elev 
så ska man ta sig för saker och ting.” L3 söker sedan efter en distinktion mellan 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande: 

Ska man försöka hitta nån skillnad på dem då är entreprenärskap kanske just det här ‘ta 
sig förandet’; det här gör jag. Men det entreprenöriella lärandet premierar lärandet, och 
litet grand låter eleven finna den här verktygslådan som de sen ska jobba med. 

L1 beskriver entreprenöriellt lärande som “inte speciellt konstigt” och berättar: 

Det är ju precis det som jag sa innan: att hitta förmågan att driva saker och ting, som ska 
resultera i någonting. Och det behöver ju inte handla om ekonomi eller ekonomiska 
resultat utan det kan ju vara en utställning och det kan vara att hitta på någonting i idrott, 
idrottsliga saker. Just att de det här drivet, jobba med det. Det är ju liksom det här 
entreprenöriella, ja men hitta vägar för att det ska bli så bra som möjligt. De här olika 
projekten som man ska göra. Våga ringa, våga ta kontakter, andra saker som i slutändan 
kan ge ett bra resultat. Jobba lite företagsamt, ta för sig. 

L1 sammanfattar sitt resonemang med att det handlar för eleverna om att “inte bara vänta på 
att allting ska komma till en, och inte bara vänta på att saker ska komma till en.” L4 anser 
också att det entreprenöriella lärandet handlar om vad som sker i processen, och mindre om 
vad slutresultatet blir. L4 säger att det handlar om: 

Att släppa fri eleverna från det vanliga hårda styrandet. Eleverna får, på gott och ont, mer 
ansvar och frihet att påverka sin vardag och sitt lärande och sin utveckling. Som jag sa: 
prova vingarna. Ungdomar som flyttar hemifrån ska prova sina vingar. De här eleverna 
ska i en skyddad verkstad påbörja den här processen. De ska fundera på entreprenöriellt 
lärande i form utav, ja, att få samman verkligheten i fantasin. 

L2s syn på det entreprenöriella lärandet är att det utgår från eleven för att få igång ett driv. L2 
liknar lärandeprocessen vid en ”trestegsraket” och förklarar: 

Och i ett läge handlar det om att få eleven att känna ’jag kan’ och i nästa ’vad är det jag 
kan?’, lite så, och så tredje steget ’vad kan jag använda det till?’, liksom vilka jobb kan 
jag söka, i vilka sammanhang kan jag använda det? 

Entreprenörskap	  och	  entreprenöriellt	  lärande	  i	  förhållande	  till	  varandra	  

Alla de intervjuade lärarna såg en tydlig koppling mellan entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande. L1, definierar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande på olika sätt och ser 
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entreprenöriellt lärande som att driva något och att genomföra projekt och att ta initiativ, och 
entreprenörskap som “mer företag och vinstsyfte”. L1 tillägger dock att entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande “kanske egentligen inte alls är olika saker och entreprenörskap är 
kanske precis detsamma som entreprenöriellt lärande.” 

L3 upplever entreprenöriellt lärande som något som “premierar lärandet, litet grand att låta 
eleven finna den här verktygslådan som de sen ska jobba med.” L4 är inne på en liknande 
linje: 

Jag skulle nästan vilja översätta entreprenöriellt lärande som att försöka utveckla 
entreprenörskapandet. Att utveckla att bli en entreprenör och litet grand att utveckla litet 
grand sin självbild och framför allt självförtroendet hos personen ifråga. /.../ De är här för 
att utvecklas och lära sig något i samspel med andra, med lärare och elever. 

L2 ser samma nära förhållande mellan entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, att det 
senare är formen och det förra innehållet: 

Men entreprenöriellt lärade det är ju att det här är liksom verktyget man lär sig med, på 
något vis är det så. Och entreprenörskap är det man gör. Det går liksom hand i hand, men 
det ena är det man får ut av det och det andra är arbetssättet. 

	  

Vad	  är	  entreprenöriell	  undervisning?	  
Under intervjun med L1 framkom att denne lärare har arbetat med begreppet entreprenöriellt 
lärande på sin skola. L1 berättar att lärare på skolan då hade suttit tillsammans i grupper och 
försökt att hitta definitioner på entreprenöriellt lärande. L1 berättar att gruppen kom fram till 
att entreprenöriella inslag i undervisningen kan vara flera olika saker: 

Ja, men det är väl just det där att släppa eleverna lite fria, de ska liksom klara av saker och 
ting och ha ett driv, där vi inte håller dem i handen utan de ska själva gå att göra saker 
och ting och så är man mer liksom ett stöd. 

L2 nämner också att ett entreprenöriellt arbetssätt innebär att eleverna är mer fria:  

Då ger man lite fria tyglar under tydliga ramar och sätter ett tydligt mål. Det är lite 
projekttänktet, lite så, och försöker hitta elevens egna skapande och elevens egna 
kunskapande eller sökande efter vart den ska vidare och att de på något sätt styr vart det 
tar vägen litet grand. Det tycker jag är det entreprenöriella, att utveckla det. 

L3 menar att per definition kan entreprenöriell undervisning vara undervisning där elever 
arbetar självständigt och ju mindre styrt arbetet är från lärarhåll, desto mer entreprenöriellt. L3 
ser en “mognadsfas” som innebär att det blir mer styrt i årskurs ett och mindre styrt i årskurs 
tre. L3 ser det samtidigt som en ofruktbar definition och menar att “det måste definieras 
tydligare, vad betyder det här begreppet och vad vill man med det.” 
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Alla intervjuade lärare nämner på något sätt att en enterprenöriell undervisning, i deras 
ämnen, vanligtvis utgår från olika former av projekt- eller grupparbeten. L2 säger exempelvis: 

Ja, de här småprojekten som jag gör. Tvålprojektet, eller som vi gör nu i ettan här att de 
skapar ett företag och de bitarna att jag nästan alltid kopplar in att de ska ut och göra ett 
besök i verkligheten. Det tycker jag är ett bra exempel på entreprenöriellt lärande. 

L1 och L3 ser också projektformen som i hög utsträckning entreprenöriell. L1 betonar särskilt 
uppgifter ”där det krävs driv och så för att få kontakt och ta kontakter och ta sig ut från skolan 
och så. Och en del lyckas bra med det och har ju mer det här entreprenöriella i sig då medan 
andra, ja, vill helst kanske slippa ta kontakter och komma ut ifrån skolan och så.” 

L4 berättar om två övningar eleverna får göra som denne betraktar som entreprenöriella 
inslag. Båda övningarna är delar av kurserna entreprenörskap och entreprenörskap och 
företagande. L4 berättar: 

Jag har kört samma bas, samma introduktion, där man egentligen börjar med två delar. 
Det ena är att man tittar litet grand på hur har företagare, eller entreprenörer, gjort förr. 
/…/ och så tittar vi litet grand på vad de har gjort, varför då, hur såg världen runtomkring 
ut då, vi tittar också på hur och när de gjorde detta. /…/ Och så tittar man litet grand på 
deras affärsidé, hur ser den ut och hur har den förändrats över tid. Så att de gör en 
försiktig omvärldsbevakning utan att de vet om det. /…/ Det andra är en grej jag har 
väldigt tydligt, att de får vissa saker som de ska titta på. /…/ Ni får två grejer, ni ska 
kombinera detta och det ska bli en produkt eller en tjänst. /…/ den här 
kreativitetsövningen där de får tänka helt fritt och fantisera och det är bra. 

Entreprenöriellt	  lärande	  och	  Ung	  Företagsamhet	  	  

De fyra intervjuade lärarna anser alla att UF-företagande, att eleverna under ungefär ett läsår 
får driva egna företag (inom ramen för gymnasiekurserna entreprenörskap respektive 
entreprenörskap och företagande). De fyra intervjuade lärarna undervisar alla i kurser inom 
vilka eleverna får driva UF-företag. Två av de intervjuade lärarna nämner de kurserna som 
sina favoritkurser och för en av lärarna ligger UF ”varmt om hjärtat”. Under intervjuerna  

Tar man kursen entreprenörskap och jobbar utifrån UFs koncept så är den ju rakt igenom 
entreprenöriell, och entreprenöriellt lärande är det som det handlar om rakt igenom. (L3) 

/…/ Det tycker jag är bra exempel på entreprenöriellt lärande. UF är ju per definition 
allting i det och det är ju också entreprenörskap i form av att bygga företag (L2) 

/…/ För oss är det ju mycket UF och det genomsyrar ju mycket det entreprenöriella (L1) 

Vid UF-företagande, då blir det att de äger sin skolgång på ett annat sätt. (L4) 

Under intervjuerna med de fyra lärarna kom alla själva in på att ”UF-kurser” (entreprenörskap 
samt entreprenörskap och företagande) är i hög utsträckning entreprenöriella.  
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L1 förklarade under intervjun mer ingående vad det är med UF som kan betraktas som 
entreprenöriellt: 

Och sen handlar det ju jättemycket om samarbete och att träna sig på det. Och att våga ta 
sig ut, att våga sälja, att våga ta kontakt med människor och det är ju verkligen väldigt 
mycket så att man kan inte bara sitta och vänta på att det ska komma kunder utan man 
måste ut och söka helt enkelt. 

De andra lärarna ger under intervjun liknande svar på vad som gör UF entreprenöriellt. L3 
förklarar att det är ett arbete där eleverna verkligen ”måste ta sig an det själva”. L2 och L4 
trycker i sina svar särskilt på verklighetsanknytningen. L4 säger:  

Eleverna ska känna att det finns mening med det jag gör. Det är inte bara en skoluppgift 
utan eleven känner att ’ah, jag känner igen mig, det är verkligt’ /…/ Men oavsett om det 
är entreprenörskapskursen eller entreprenörskap och företagande så tycker jag att just den 
här delen, att eleven känner ett värde, att jag gör det här och av den här anledningen och 
att eleven känner en praktiskt närstående vinst eller att den kan använda det i 
verkligheten, det är viktigt. 

Alla intervjuande lärare ger i sina svar uttryck för att det som präglar UF-arbete för eleverna 
är deras eget driv och att de själva har stort inflytande över sin undervisning, sitt lärande och 
sin skolgång. De konstaterar att det i sin tur gör att lärarrollen ändrar karaktär. L1 säger att 
läraren behöver vara lite mer ’laidback-aktig’ och inte ”får lägga sig i hela tiden, utan man 
måste ge dem [eleverna] tid att försöka komma på saker själva.” och L3 berättar att ”jag som 
lärare är där som handledare i den kursen.” 

Flera av lärarna nämner att utöver en lärare som handledare får eleverna också stöd av att UF 
är strukturerat. L3 beskriver UF som ”extremt strukturerat” och förklarar att det finns fasta 
hållpunkter (datum) då eleverna ska presentera eller ha uppnått något på förhand specificerat.  
L2 säger att det är en ”tydlig form”.	  
	  
	  

Entreprenöriellt	  lärande	  –	  förtjänster	  och	  baksidor	  
Flera av lärarna ser positivt på den tydliga struktur som UF-upplägget innebär. L1 och L4 
tycker dock att UF ibland innebär ett lite för tydligt tävlingsfokus och att det kan finnas 
problem med det. L4: ”Och tävlingsmoment tycker jag att det kan hämma lite, både det 
entreprenöriella och entreprenörskapet. Att det hämmar, att det blir lite enkelspårigt. Så det 
begränsar och blir lite snävare /…/.” 

Flera av lärarna framhåller också vad eleverna lär sig när de får arbeta entreprenöriellt, och då 
främst i samband med UF-företagande. L3 menar att de flesta elever är väldigt positiva till 
arbetssättet, inte minst i efterhand, och fortsätter: ”och för de flesta är det också så att de har 
lärt sig andra saker än de trodde, de har fått med sig kunskaper som de inte riktigt hade räknat 
med och det är såna saker.”  
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L1, L2 och L3 säger uttryckligen att det som elever främst lär när de får arbeta 
entreprenöriellt inte är faktakunskaper, utan att det handlar om andra saker. L3 förklarar:  

/…/ om man liksom frågar dem vad de har med sig från UF-året så tror jag ju att väldigt 
få säger ’jo, men det där med bokföring, det var grejen’, utan jag tror ju att de säger att 
det handlar mer om livskunskap. 

L3 säger också: 

Men de lär sig såhär, de kommer med synpunkten att ’oj, jag har verkligen lärt mig hur 
man ska starta företag, vilka man ska starta med. Man kanske inte ska starta med bästa 
kompisen.’ De säger att ’Jag har lärt mig att plocka upp telefonluren och ringa till en 
främmande människa, det har jag aldrig vågat förut.’ 

L1 beskriver det som att ”det blir en väldig mognad”. L2 menar att när elever får berätta om 
vad de lärt sig i efterhand så refererar de oftare till sådant de har arbetat med på ett 
entreprenöriellt sätt än på ett traditionellt sätt. L2 säger: ”Att då kan de tydligt se ’jamen, 
vänta, det här har vi gjort, då gjorde vi såhär och nu kan vi göra såhär.’” L4 lyfter också i sina 
svar fram olika bitar som eleverna lär sig, eller tar med sig, när de får arbeta entreprenöriellt, t 
ex får de ser helheter, lära sig prioritera och att ta eget ansvar. L4 förklarar också: 

Men efter att tag kan jag märka att de kan ha ändrat sitt beteende, sitt sätt att plugga, i och 
med detta sätt. /…/ För att eleverna brukar säga att ’jag har lärt mig jättemycket att ta för 
mig, jag har lärt mig att våga, jag har lärt mig att presentera på ett annat sätt. 

L2 och L4 trycker under intervjuerna mycket på att det entreprenöriella arbetssättet, i detta 
fall UF, kan vara ett sätt att individualisera undervisning. L2: 

Jag har alltid sett [UF] som ett superbra verktyg för att jag har haft elever som är super 
super duktiga men väldigt trötta på att de inte får en utmaning för att nå sina A:n. Eller att 
de fixar det enkelt och det är ett sätt för dem att tycka att det är roligt. Samtidigt de som 
inte gillar att komma till skolan men som har börjat komma för att de har i alla fall det här 
att göra. Och jag har haft dem i samma klass. Och det har funkat i samma klassrum. Det 
skapar att man faktiskt kan individualisera på den nivån, om man jobbar på det här tänket. 

Alla lärare lyfter i intervjuerna fram att elever lär sig samarbeta, genomföra projekt, ha start- 
och slutdatum och ta ansvar. På frågan om nackdelar eller problem med arbetssättet är det en 
aspekt som återkommer i alla lärares svar: tiden. L3 säger: ”Ska man få med mycket av det 
som ligger i det entreprenöriella så måste man hålla på under en längre tid.” 

L4 säger att det kan vara en ”utmaning” att få in entreprenöriella inslag i undervisningen i 
vissa kurser, då det är ”en fråga om tid och energi.” L2 jämför i sitt svar entreprenöriell 
undervisning med mer traditionell och säger: ”Det går ju nästan alltid snabbare när man styr 
upp det. Det tar tid också, så det är väl nackdelen.” 
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Flera av lärarna nämner specifikt olika former av projektarbete som en del i entreprenöriell 
undervisning. L1 säger att det är en förklaring till att denne lärare kopplar ihop 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med UF-företagande: 

Men sen i undervisningen så blir det ju, blir ju entreprenörskap mycket kopplat till själva 
UF, när de driver egna företag. Det är entreprenörskap, men så långa projekt, som vi 
säger, sånt jobbar vi ju inte riktigt med, där man kan liksom göra någonting så att det är 
entreprenöriellt. 

För L1 gör tidsaspekten att det entreprenöriella fokuset riktas mot UF: 

För vår del så är det ju ändå så att på ekonomiprogrammet så ska ju alla driva UF, så alla 
får ju med sig det när de lämnar programmet att de har fått jobba entreprenöriellt på nåt 
vis, och för dem blir det ju den här kursen riktigt ordentligt. Men jag tänker inte på det 
liksom i varje enskild kurs utan det är där jag känner att de får den här träningen med sig. 

”Allmänt	  ansvar	  –	  ingens	  ansvar”	  
Eftersom att avsnittet om det entreprenöriella lärandet skrivits in i läroplanens (GY11) 
allmänna kapitel ska det, precis som L4 i intervjun uttryckligen säger, genomsyra all 
undervisning. L4 tror vidare inte att så sker idag: 

Jag vill minnas att det står någonstans att [entreprenöriellt lärande och entreprenärskap] 
ska genomsyra allt, finnas med överallt. Nånting sånt. Det kan jag ju ställa mig lite 
frågande till. Är det verkligen så? Jag upplever inte att verkligheten är så. Jag upplever 
inte att den delen, att det är entreprenöriellt, finns i alla kurser. Verkligen inte. Och om 
det är så att det ska finnas i alla kurser, överallt, hur säkerställer man det? 

L1 ser risker med att det entreprenöriella lärandet står med i ett allmänt kapitel och inte i en 
kursplan: ”då blir det bara något litet happande4”, för att det är så mycket som man ska ha 
med i någon kurs, som man måste ha med, och då blir det där den sista biten som man tar med 
om det finns tid eller så.” 

L2 ger under intervjun också uttryck för oro:  

För mig kändes den nya skrivelsen [i LGY11] som att ’oj, nu kommer det att falla helt för 
nu blir det någon slags allmänt ansvar som ingen kommer att ta ansvar för.’ Utan alla 
kommer att köra som jag brukar göra. Jag är väl lite entreprenöriell… Och det har nog 
blivit så tyvärr, tycker jag. Allmänt ansvar – ingens ansvar. 

L2 förklarar samtidigt att det inte nödvändigtvis är att det entreprenöriella lärandet har skrivits 
in i ett allmänt kapitel som är problemet, utan kanske snarare hur det implementeras på skolor 
och förklarar att rektorer har ett ansvar: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Författaren tolkar	  begreppet ”happande” som något hafsigt och otillräckligt.  
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Det krävs att man som skolledare ser till att läroplanen jobbas med och att man verkligen 
följer upp och verkligen vågar sätta emot och styra lite. Och så ser det inte alltid ut i 
skolan. 

De intervjuade lärarna är splittrade i frågan om att ha med avsnittet om det entreprenöriella 
lärandet i läroplanens allmänna kapitel. L4 säger t ex: 

Det blir lite grand vad det blir om man säger att det ska vara allmänt och genomsyra allt 
och, ja, står det inte i kunskapskraven då kanske det blir svårt att få med alla lärare. Har 
du en specifik kurs, då blir det enkelt. 

L4 tycker dock att det entreprenöriella lärandet ska genomsyra all undervisning: ”Så jag 
skulle vilja att det genomsyrar alla program och alla kurser, att det inte ska behöva finnas bara 
ett ämne.” 

L3 delar uppfattningen att det entreprenöriella lärandet bör finnas med i de allmänna delarna 
av läroplanen och varnar för att lägga in det entreprenöriella särskilda kurser: ”/…/ jag tror 
också att man ska akta sig för att säga att entreprenörskap det är synonym med ekonomi eller 
synonymt med det här. För det är inte så det ser ut i verkligheten.” 

De fyra lärarna menar alla att det entreprenöriella lärandet troligtvis inte implementerats i 
undervisningen som det borde. En av lärarna, L1, föreslår att det entreprenöriella flyttas från 
läroplanens allmänna delar, till en eller ett par kurser där det får särskilt fokus.  

Alla intervjuade lärare tycker att det är viktigt för alla elever att ta del av och prova på att 
arbeta entreprenöriellt i skolan. L2 och L4 hänvisar uttryckligen till att det eleverna lär sig när 
de får arbeta entreprenöriellt är sådana förmågor som idag efterfrågas i arbetslivet.  
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Analys	  och	  slutsatser	  
Syftet med detta arbete har varit att belysa entreprenörskap i skolan och det entreprenöriella 
lärandet. Genom samtalsintervjuer med lärare har material samlats in och analyserats. 
Intervjumaterialet säger något om hur lärare själva ser på och förstår de studerade 
begreppen, sin egen undervisning och närliggande aspekter. I detta kapitel placeras resultatet 
i ett större sammanhang och de viktigaste delarna diskuteras och centrala slutsatser 
presenteras.  
	  

Entreprenörskap	  och	  entreprenöriellt	  lärande	  
De intervjuade ekonomilärarna hade alla en god kännedom om begreppet entreprenöriellt 
lärande, de verkar också ha känt sig bekväma med begreppet entreprenörskap. Men trots att 
begreppen är välbekanta för lärarna så tycker de själva att de är svårdefinierade. En av lärarna 
berättade att de arbetsgrupper som förelåg LGY11 ofta fastnade i semantiska diskussioner 
kring exakt hur entreprenörskap ska definieras, snarare än hur det kan föras in i 
undervisningen. En annan lärare (L3) menar att om den här studiens metod hade varit enkät 
och enkäten gått ut till tio lärare som hade ombetts att definiera begreppen entreprenörskap 
och entreprenöriellt lärande så hade tio olika definitioner samlats in. Även om ingen av 
ekonomilärarna uttryckligen säger att dagens läroplan borde skrivas om för att begreppen ska 
tydliggöras, så verkar de efterfråga ungefär samma form av begreppklarhet som Jones & 
Iredale (2010) menar krävs för att minska oklarheten bland såväl pedagoger som utomstående. 
Flera av lärarna återkommer till att det entreprenöriella lärandet förbereder elever för världen 
utanför skolan, och för det moderna, föränderliga arbetslivet. Det är en andemening som såväl 
genomsyrar som explicit utskrivs i regeringens strategi för entreprenörskap (Regeringskansliet 
2009). För att tanken med läroplanen ska realiseras i verkligheten krävs att lärarkårens 
tolkning och realisering ligger nära den hos upphovsmakaren (Linde 2000). Den här studien 
kan inte besvara frågan om intentionen bakom läroplanen är realiserad i verkligheten, för det 
hade behövts ett annat material, däremot verkar i alla fall de intervjuade ekonomilärarna se 
samma syfte med entreprenörskap i skolan som regeringen beskrev i sitt strategidokument år 
2009.   
	  

Ekonomilärarnas syn på begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, samt 
relationen mellan dessa, är inte helt entydig, men några tankegångar är återkommande. 
Entreprenörskap förknippar alla ekonomilärarna på något sätt med företagande. L1 nämner 
exempelvis ordet vinstsyfte och ett par av lärarna betonar att entreprenörskap i skolan också 
kan handla om entreprenörer. Ekonomiärarnas tolkning ligger därför väldigt nära det synsätt 
som Falk-Lundqvist m fl (2011) kallar för kunskaper i att starta och driva företag. 
Tolkningen av entreprenörskap är härvid också mycket nära OECD:s (1989) snäva perspektiv 
på entreprenörskap, ett perspektiv som handlar om just att lära sig att driva företag.  
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Några av lärarna kopplar också samman entreprenörskap med ett driv. L2 tycker att ett 
utmärkande drag är att kunna driva ett projekt (och projektet måste inte definieras som ett 
företag) och L3 kallar entreprenörskap för “ta sig för-skap”. De här inslagen som ett par lärare 
lyfter fram breddar entreprenörskapets betydelse till att också omfatta att eleverna tränar på 
och stimulerar förmågor som tillskrivs entreprenörer, vilket är Falk-Lundqvist m fls (2011) 
andra synsätt. 
	  

När lärarna fick berätta om sin syn på det entreprenöriella lärandet blev utsagorna generellt 
sett något bredare. Några av lärarna återkommer till “ta sig för-skapet” och att ha ett driv och 
att arbeta “företagsamt” (L1) när de tolkar entreprenöriellt lärande. L4 poängterar att det 
handlar om att eleverna ska ta ansvar för sin skolgång, som ska bli friare och mindre uppstyrd. 
Alla lärarna nämner att det entreprenöriella lärandet i någon utsträckning handlar om att 
eleverna ska ta ansvar, driva något, samarbeta med andra och våga ta kontakt och ta sig ut 
från skolan. De intervjuade lärarna ger på olika sätt uttryck för att det entreprenöriella lärandet 
är en slags process då elever kan arbeta med entreprenörskap, eller, som L4 uttrycker det, 
“utveckla entreprenörskapandet”, men också provar på generella förmågor som och får hitta 
“verktyg”. L2 beskriver skillnaden mellan entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som 
att entreprenörskap “är det man får ut av det” och entreprenöriellt lärande är arbetsformen.  
	  

Ekonomilärarna är samstämmiga kring att entreprenöriellt lärande är ett bredare fenomen än 
entreprenörskap. De verkar starkt koppla samman entreprenöriellt lärande med olika 
kompetenser och förmågor. Förmågorna är sådana som generellt sett verka sammankopplas 
starkt med entreprenörer men det kan också sägas vara så att det handlar om att eleverna ska 
lära sig på ungefär samma sätt som entreprenörerna lär sig saker; genom att ta ansvar, 
samarbeta och “prova vingarna” (L4) blir utbildningen mindre uppstyrd, samtidigt som 
lärarna ska premiera elevernas lärande. Synsätten som framträder ligger nära två av Falk-
Lundqvist m fls (2011) synsätt: dels att lära på samma sätt som en entreprenör, och dels att 
utveckla och stimulera förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer. Sammantaget är lärarnas 
syn på det entreprenöriella lärandet nära OECDs (1989) breda perspektiv. 
	  

De intervjuade lärarnas förståelse för begreppen ligger i sin helhet nära Jones & Iredales 
(2010). Jones & Iredale kopplar samman entreprenörskap med att driva företagande och 
kunskaper om entreprenörer och förmågor hos entreprenörer, och det entreprenöriella lärandet 
med mer generella förmågor (som entreprenörer ofta anses besitta). Lärarna är förhållandevis 
överens om att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är olika saker, men viss tvekan 
finns; “entreprenörskap är kanske precis detsamma som entreprenöriellt lärande.” (L1) Också 
Jones & Iredales (2010) menar att begreppen ofta används som synonymer och att 
åtskillnaden är oklar. Skolverket (2013) skriver att “Entreprenörskap i skolan är ett 
pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om 
egenföretagande.” Med tanke på Skolverkets breda, tudelade, definition av entreprenörskap i 
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skolan är det naturligt att också lärarna ser flera innebörder och inte menar att en skarp gräns 
mellan begreppen kan dras. 
	  

Undervisning	  kan	  göras	  entreprenöriell	  	  
När lärarna berättar om vad de anser vara en undervisning i linje med det entreprenöriella 
lärandet är det två aspekter som alla fyra berör. För det första att det handlar om att driva ett 
projekt där eleverna tar ansvar och äger sin skolgång och där läraren inte förmedlar svar utan 
istället intar rollen som handledare och bollplank. För det andra handlar det om att 
sammankoppla skolan med det lokala näringslivet och världen utanför skolan och att eleverna 
ska såväl med hjälp av lärare som på egen hand ta kontakt med dessa. Bara en av lärarna, L4, 
tycker att en del av en entreprenöriell undervisning handlar om kunskap entreprenörer och 
entreprenörskap, dock verkar det fungera snarare som ett komplement till andra delar av den 
undervisning som är entreprenöriell, än att det skulle vara urtypen av entreprenöriell 
undervisning.  
	  

Ingen av de intervjuade lärarna säger att de anser det vara svårt att få med entreprenöriella 
inslag i undervisningen och L1, L2 och L3 säger att de har arbetat entreprenöriellt i 
undervisningen redan före LGY11. L1 menar också att lärare i framför allt estetiska ämnen 
upplever att de alltid har arbetat entreprenöriellt, och för dessa är “det inget konstigt”, en 
observation som i så fall delvis ligger i linje med Leffler m fls (2013) resultat att elever på 
praktiska och estetiska program i några avseenden upplever sig arbeta mer entreprenöriellt i 
skolan. Varför det är så kan diskuteras, och den här studiens material är inte tillräckligt för att 
bedöma det, men det är väl belagt att faktorer som ämnets traditioner och läroböckernas 
styrande effekt kan påverka undervisningens design (Linde 2000: 49-50).  
	  

Ekonomilärarna uttrycker i flera fall att de, precis som estetlärarna, upplever det 
entreprenöriella arbetssättet som naturligt. De tre av lärarna som har lite längre erfarenhet (15-
20 år) säger sig alla ha arbetat entreprenöriellt i någon utsträckning under hela sin 
lärargärning, det vill säga väl före LGY11. Det hinder som ekonomiärarna har identifierat för 
att arbeta ännu mer entreprenöriellt i sina ämnen (främst företagsekonomi) är tiden. De 
upplever att det entreprenöriella arbetssättet tar mer tid än det traditionella, för att vara 
fruktbart. Tiden är en av de viktigaste ramfaktorerna som styr utfallet när läroplaner ska 
realiseras (Linde 2000: 68). En annan viktig faktor är elevernas inställning; ser de positivt på 
undervisningen eller gör de motstånd? Flera av ekonomilärarna menar att eleverna brukar 
vara mycket positiva till arbetssättet när de får distans till det. L2 tycker att det är ett bra sätt 
för individualiserad undervisning då det ger “A-eleverna” en ny utmaning, och mindre 
motiverade elever ser vissa projekt (med betoning på UF-företagande) som lockande. 
Materialet i studien är inte tillräckligt för att härvid dra långtgående slutsatser, mende 
intervjuade ekonomilärarna ser inget som tyder på att deras elever på ekonomiprogrammet 
motsätter sig det entreprenöriella arbetssättet som sådant.  Däremot framhåller flera av 
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ekonomilärarna att undervisningen måste varieras och att eleverna inte alltid kan eller bör 
arbeta entreprenöriellt, utan ibland kan en mer traditionell och uppstyrd undervisning vara 
förtjänstfull.  
	  

Sammanfattande	  slutsatser	  om	  möjligheterna	  med	  entreprenöriellt	  lärande	  
i	  skolan	  
Alla de intervjuade ekonomilärarna upplever att i dagsläget är det främst tiden som begränsar 
möjligheterna att bedriva en undervisning som är entreprenöriell. De undervisningsformer 
som lärarna anser vara entreprenöriella, framför allt olika former av projektarbeten med 
anknytning till lokalt näringsliv och ”världen utanför” skolan, tar mer tid i anspråk. Avsnitten 
om entreprenöriellt lärande har i läroplanerna 2011 (LGR11 och LGY11) placerats i den 
allmänna, kursoberoende, delen av läroplanen. Entreprenöriellt lärande står därför inte 
uttryckligen med i alla kursplaner och finns inte heller uttryckligen med som kunskapskrav. 
Här väcks en intressant fråga, som denna studie inte har material att besvara; hur förhåller sig 
lärarna till kursplan och läroplanens allmänna kapitel när de avgör kursers innehåll och 
upplägg? Av de genomförda intervjuerna att döma utgår ekonomilärarna i princip uteslutande 
från kursplanerna (med tonvikt på centralt innehåll och kunskapskrav) när de planerar kurser 
och genomför undervisning. L2 menar att läroplanen allmänna delar, och andra styrdokument, 
”sätter ramarna ovanför” och att lärare arbetar med dessa i grupper eller lag. 

Det entreprenöriella lärandet har av ekonomilärarna tolkats som framför allt förmågor och 
kompetenser som ofta tillskrivs entreprenörer och hur dessa förmågor ska utvecklas och 
stimuleras i undervisningen. Tolkningen innebär att entreprenöriella lärande handlar till stor 
del om elevers möjligheter att utvecklas som personer, en innebörd som ligger nära Bernsteins 
competence code (elevens personliga utveckling i fokus). Kursplanerna, med sitt mer 
väldefinierade centrala innehåll och kunskapskrav, drav mer mot performance code 
(väldefinierat lärstoff och tydliga examinationer) även om det också här kan finnas klara 
inslag av competence code (Linde 2000).  

Alla intervjuade lärare anser att UF-företagande (vilket bedrivs främst inom kurserna 
entreprenörskap samt entreprenörskap och företagande) är entreprenöriellt beskaffat. Det 
öppnar upp för ansatsen att det primära målet med entreprenöriella lärandet kanske inte ska 
vara att det ska genomsyra all undervisning, utan snarare att alla skolans elever ska komma i 
kontakt med det, och då är det möjligt att så sker genom en eller ett par enstaka kurser. Dock 
finns i denna studies material inget starkt stöd för den ansatsen, eftersom att bara 
ekonomilärares synpunkter framkommer. Här skulle dock en annan studie, antagligen 
kvantitativ, ha mycket att bidra med. Tvärtom vänder sig ett par av ekonomilärarna tydligt 
mot idén att entreprenöriella lärande ska styras in mot enskilda kurser. En risk, som L3 ser, är 
att många (andra lärare och elever) kan sätta likamedtecken mellan entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande och företagsekonomi, vilket kan få effekten att entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande ”anses vara något för ekonomerna.” En annan synpunkt som framkom 
vid intervjuerna med ekonomilärarna är att entreprenörskap handlar om helheter och hur saker 
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hänger ihop, och då skulle det vara kontraproduktivt att rikta det entreprenöriella lärandet mot 
enskilda kurser. Ekonomilärarna, som definierat entreprenöriellt lärande nära Bernsteins 
competence code, verkar således varna för att om det blir för styrt och inriktad och skrivs in i 
enskilda kursplaner kan dess innebörd röra sig mot performance code, och då skulle essensen 
i entreprenöriella lärande riskera att förgås. L2 framhåller problematiken med att låta det stå 
kvar i det allmänna kapitlet med parollen ”Allmänt ansvar – ingens ansvar” och menar att 
skolledningen får ett stort ansvar för att se till att det faktiskt implementeras.  

I den svåra djungeln av abstrakta begrepp – entreprenörskap, entreprenöriellt lärande – har 
studien ändå landat i ett antal konkreta slutsatser. Ekonomilärarna tycker inte att 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är synonymer, utan att de har olika innebörd. 
Entreprenörskap i skolan kopplas tydligt till kunskaper i att starta och driva företag och i viss 
utsträckning också till att stimulera förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer. 
Entreprenöriellt lärande ses som ett bredare fenomen, en process och en metodik, som bland 
annat kan leda till att ”entreprenörskapandet” utvecklas. Ekonomilärarnas syn på det 
entreprenöriella lärandet kopplas till att stimulera förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer, 
samt att eleverna får prova på att lära som entreprenörer lär.  

Som tydliga entreprenöriella inslag i undervisningen ser ekonomilärarna att arbeta med 
elevstyrda projekt där läraren fungerar som handledare. Eleverna ges stort ansvar och frihet, 
och behöver själva vara pådrivande för att ta kontakt, samla information, lösa problem och 
komma med förslag och se till att arbetet leder fram till något. Det entreprenöriella 
arbetssättet anses ta mycket tid i anspråk, och ekonomilärarna pekar på att inom ramarna för 
ett par specifika kurser – entreprenörskap samt entreprenörskap och företagande – driver 
eleverna UF-företag och det anses vara ”rakt igenom” entreprenöriellt. Det väcker en 
intressant fråga för fortsatt forskning – bör det entreprenöriella lärande formuleras på ett annat 
sätt eller återfinnas på ett annat ställe i läroplanen? 

Studiens slutsatser kan, men måste inte, ha bäring på en större grupp lärare än de fyra 
intervjuade. Då detta perspektiv i bästa fall kan sägas vara ekonomilärarnas perspektiv finns 
det flera uppslag för fortsatt forskning. Har andra lärargrupper andra definitioner av 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och hur kopplar de sina definitioner till faktiskt 
undervisning. Hur ser andra lärare på ”rakt igenom” entreprenöriella kurser såsom 
Entreprenörskap och företagande? Ekonomilärarna i studien är generellt väldigt positiva till 
såväl entreprenöriell undervisning som UF-företagande, men hur ser andra lärargrupper, och, 
inte minst, elever, på det?   
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Bilaga	  1	  –	  Tabell	  med	  intervjuförteckning	  
Beteckning	   Erfarenhet som lärare	   Undervisar i kurserna	  

L1	   15-20 år	   Företagsekonomi 2, 
marknadsföring, 
privatjuridik, rätten och 
samhället, entreprenörskap 
och företagande samt 
gymnasiearbete	  

L2	   15-20 år Företagsekonomi 1, 
privatjuridik, 
entreprenörskap och 
företagande samt 
gymnasieingenjören i 
praktiken 

L3	   15-20 år	   Företagsekonomi 1 och 2, 
marknadsföring, 
entreprenörskap och 
företagande samt 
gymnasiearbete	  

L4	   2-5 år	   Företagsekonomi 1 och 2, 
entreprenörskap, 
entreprenörskap och 
företagande samt 
gymnasiearbete	  
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Bilaga	  2	  -‐	  intervjuguide	  
Allmän del/introduktion	  
	  
Vilken utbildnings- och yrkesbakgrund har du?	  
Vilka är dina undervisningsämnen? 	  
Vilka kurser har du undervisnings i?	  
Vilken är din favoritkurs att undervisa i och varför?	  
Vad har du för erfarenhet som lärare? 	  
	  
Hur lärare ser på och bedriver undervisning	  
	  
Hur använder du dig av styrdokument vid planering och annan undervisning?	  
Hur upplever du styrdokumenten, framför allt läroplanerna? Är de t ex tydliga? Relevanta?	  
Hur resonerar du när du planerar upp en hel kurs?	  
Skulle du säga dig tillhör någon pedagogisk skola? Finns det enligt dig någon ideal 
undervisningstyp?	  
	  
Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap	  
	  
Vad känner du till om det entreprenöriella lärandet?	  
Har du deltagit på utbildningsdagar, konferenser etcetera?	  
Har skolan arbetat gemensamt med entreprenöriellt lärande?	  
Vad betyder ”entreprenöriellt lärande” enligt läroplanen, för dig?	  
Kan du ge några exempel på undervisning eller situation som är entreprenöriell?	  
Är det någon del av din undervisning som du tycker är en del av det entreprenöriella lärandet?	  
Vad betyder entreprenörskap för dig?	  
Hur förhåller sig entreprenörskap och entreprenöriellt lärande till varandra?	  
Vad anser du personligen om det här entreprenöriella lärandet som står i läroplanen?	  
Är det en bra “lösning” att skriva in det entreprenöriella lärandet i läroplanens allmänna del?	  
Anser du entreprenöriellt lärande vara viktigare för några elever (kurser, program) än andra?	  

	  

	  
	  


