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Abstrakt
För några år sedan togs politiska initiativ på överstatlig nivå att definiera entreprenörskap som 
en grundläggande kompetens hos varje samhällsmedborgare och en angelägenhet för 
skolväsendet. Som en följd av detta kom även den svenska grundskolans nationella 
styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 
2011), att innehålla skrivningar om entreprenörskap. Syftet med denna studie var att 
undersöka, beskriva och bidra med kunskap  om hur lärare förstår och tar sig an det 
entreprenöriella uppdraget  i Lgr 11 samt hur man ser på lärarrollen i en entreprenöriell 
praktik. Studien har en fenomenologisk forskningsansats och med fallstudien som 
forskningsstrategi genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex lärare som undervisade 
i grundskolans årskurs 7-9. Resultatet av studien visade att lärarna upplevde att  det 
entreprenöriella uppdraget i Lgr 11 till stor del handlar om att eleverna inom ramen för 
undervisningen ska utveckla entreprenöriella förmågor som kreativitet, ansvarstagande, 
samarbetsförmåga och initiativförmåga. Detta upplevde sig lärarna kunna göra genom 
utformningen av uppgifter, det  vill säga förändra arbetssätt och arbetsformer i undervisningen. 
Lärarna beskrev också att en entreprenöriell praktik innebar en förändrad lärarroll där en stor 
del av inflytandet över undervisningen förflyttas till eleverna.

Nyckelord: grundskola, entreprenörskap, entreprenöriell, lärande, undervisning, förmåga, 
elevinflytande, styrdokument, lärarroll.
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Inledning
Entreprenörskap är ett begrepp som för några år sedan knappast förknippades med skola och 
lärande utan snarare med näringsliv och ekonomi. Så fördes entreprenörskap  upp  på en 
överstatlig politisk agenda och definierades som en grundläggande förmåga hos varje 
samhällsmedborgare och en viktig fråga för utbildningsväsendet. I Sverige fastställdes i 
regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsväsendet (Regeringskansliet, 2009) 
att  entreprenörskap skulle löpa som en röd tråd genom utbildningsväsendet från förskola till 
vuxenutbildning och entreprenörskap skrevs också in i den nya läroplanen Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Så plötsligt 
var entreprenörskap ordet på alla i skolan verkandes läppar. 

Av somliga beskrivs entreprenörskap i skolan som ett  gammalt fenomen i ny förpackning och 
av andra som en ny  lärandeform anpassad för det postmoderna samhället. Vissa menar att 
entreprenörskap i skolan är ett sätt att ekonomisera och släppa in marknadskrafter även i 
skolan och att  dessa ekonomiska aspekter inte är förenliga med skolans humanistiska 
värderingar. Det finns också de som menar att entreprenörskap i skolan handlar om förbereda 
eleverna för en verklighet utanför skolan och kommande yrkesliv och att entreprenörskap i 
skolan är lösningen på många av utbildningsväsendets problem. Uppfattningarna om 
fenomenet är många och Skolverkets kartläggning av arbetet med entreprenörskap i skolan 
visar också att entreprenörskap  tolkas och bedrivs på en mängd olika sätt i landets skolor 
(Skolverket, 2010). 

När nya reformer når skolan är det i slutänden lärarnas förståelse för uppdraget och deras 
arbete med eleverna i klassrummen som blir avgörande för om och hur dessa får fäste i 
skolans praktik. Därför finner jag stort  intresse i att undersöka hur lärare upplever och förstår 
uppdraget kring entreprenörskap i Lgr 11. Studien kan förhoppningsvis bidra med ytterligare 
kunskap om entreprenörskap  i skolan och utgöra ett stöd i huvudmäns och skolledningars 
arbete med att  utveckla verksamheten. Studien exempelvis kan ligga till grund för 
pedagogiska diskussioner på skolor och planering av kompetensutvecklingsinsatser. 
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Syfte
Syftet med studien är att undersöka, beskriva och bidra med kunskap om hur lärare upplever 
och förstår uppdraget kring entreprenörskap i Lgr 11. 

Specifika frågeställningar är: 
• Hur  uppfattar lärare uppdraget kring entreprenörskap i Lgr 11?
• Hur utformar lärare undervisningen för att lyckas med detta uppdrag? 
• Hur ser lärare på lärarrollen i en entreprenöriell praktik? 

Avgränsningar 
Många förutsättningar inom olika skolformer liknar varandra, men det finns också särdrag 
som skiljer de olika skolformerna åt. Min studie har sin hemvist inom grundskolan och när jag 
i min text använder ordet ”skola” syftar jag på grundskolan. När jag refererar till min egen 
undersökning och använder ”lärare” så menar jag också underförstått lärare i grundskolan 
eftersom min undersökningsgrupp utgörs av lärare i grundskolan. 
  
Längre fram i texten beskriver jag olika definitioner av begreppet entreprenörskap i 
utbildningssammanhang. Min egen definition av begreppet är den skrivning kring 
entreprenörskap som finns i Lgr 11 och som också citeras längre fram i uppsatsen:

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

 
I texten använder jag begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskap som synonymer. 
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Bakgrund
I bakgrunden redogörs för olika definitioner av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 
Det ges också en tillbakablick på hur entreprenörskap historiskt skrivits fram i olika styrande 
dokument. 

Definitioner på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
Annika Otterborg (2011) konstaterar att  det inte finns någon enhetlig och tydlig definition av 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom vetenskaplig litteratur. Hon 
menar att detta förmodligen beror på att det är ett multidisciplinärt ämnesområde som 
återfinns inom många olika forskningsdiscipliner och att man inom dessa discipliner använt 
sig av definitioner som passar just den disciplinen.

I OECD-rapporten Towards an Enterprising Culture - a Challange for Education and 
Training (Ball, 1989) presenteras två definitioner av begreppet entreprenörskap, en snäv och 
en bred ansats. I den snäva ansatsen kopplas begreppet till ekonomi och företagande och 
handlar inom utbildning om att unga lär sig om management och att  starta företag. I den breda 
ansatsen handlar entreprenörskap om kompetenser och förmågor som gör det möjligt för 
människor att inom olika arenor handla flexibelt och kreativt i skapandet av social och 
ekonomisk förändring. I den snäva ansatsen ligger således fokus på att lära om 
entreprenörskap medan fokus i den breda ansatsen blir personlig utveckling. 

I Sverige fick 2004 Verket för näringslivsutveckling (Nutek), numera Tillväxtverket, 
regeringens uppdrag att driva frågan om entreprenörskap och formulera strategier som även 
berörde skolan. Med utgångspunkt i definitionerna i OECD-rapporten arbetade Nutek fram 
följande definitioner på begreppen entreprenörskap och entreprenöriell: 

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. (Nutek, 2004, s. 9)

Att vara entreprenöriell eller företagsam innebär att ta tillvara möjligheter och 
förändringar samt att ha förmåga att förbättra, utveckla och skapa värden som 
kan vara personliga, kulturella eller ekonomiska. Begreppen entreprenöriell och 
företagsam kan alltså användas som synonymer. Med entreprenöriella 
egenskaper avses t.ex. självtillit, kreativitet, viljan att ta risker, god 
kommunikativ- och samarbetsförmåga samt handlingskraft. (Nutek, 2004, s. 6)

Nuteks definitioner av begreppen har efter 2004 varit  de definitioner som använts på nationell 
nivå i strategiarbete kring entreprenörskap, bland annat i framtagandet av en nationell strategi 
för entreprenörskap inom utbildningsväsendet samt i arbetet med nya styrdokument för skolan 
(Skolverket, 2010). 
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Entreprenörskap i styrdokument
Strategier för entreprenörskap inom utbildningsområdet har sedan flera år funnits i många 
länder. EU, OECD, Unesco och Världsbanken är exempel på överstatliga organisationer som 
har engagerat sig i frågan (Falk-Lundqvist, 2011). 1989 tog OECD fram rapporten Towards 
an Enterprising Culture - a Challange for Education and Training (Ball, 1989) i vilken den 
ömsesidiga relationen mellan utbildning och ekonomi i ett föränderligt samhälle tydliggör 
behovet av förändrade undervisningsmetoder som är anpassade efter dagens och 
morgondagens samhälle och där entreprenörskap nämns som en framkomlig väg. 

I Lissabonstrategin (Europeiska rådet, 2000) framhålls entreprenörskap som en 
grundläggande färdighet som kopplas till utbildning och livslångt lärande. Till följd av 
Lissabonstrategin togs en rapport fram 2004 där det konstateras att ”Entreprenörskap kan ses 
som ett särskilt ämne, men faktiskt också, delvis beroende på vilken utbildningsnivå det är 
frågan om, som ett tvärgående och övergripande ämne eller som en undervisnings-
metod” (Europeiska kommissionen,  2004, s. 11). 

2006 tog Europaparlamentet och Europeiska rådet som ett led i detta arbete fram en 
rekommendation om åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa nyckelkompetenser 
beskriver de förmågor som varje medborgare bör besitta för att  kunna anpassa sig till en 
snabbt föränderlig omvärld. Den sjunde av dessa nyckelkompetenser, initiativförmåga och 
företagaranda, omfattar entreprenörskapstanken och beskrivs som individens förmåga att 
omvandla idéer till handling genom kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att 
planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp (Europeiska kommissionen, 
2007). 

2010 antogs en ny strategi för utveckling inom EU, Europa 2020 (Europeiska kommissionen, 
2010). Även här finns entreprenörskapsperspektivet kopplat till utbildning framskrivet och 
betydelsen av att inrikta skolornas kursplaner mot ökad kreativitet, innovation och 
entreprenörskap framhålls i syfte att stärka utbildningssystemens resultat och underlätta ungas 
kommande yrkesliv. 

I Sverige antogs i maj 2009 den nationella planen Strategi för entreprenörskap inom 
utbildningsområdet (Regeringskansliet, 2009) där det fastställs att utbildningsväsendet har ett 
viktigt uppdrag i att stödja elever och studenter att utveckla kunskaper, kompetenser och 
förhållningssätt som behövs för att man ska se företagande som ett  lika naturligt val som 
anställning. Entreprenörskap ses som en baskompetens för den enskilda individen och dennes 
personliga utveckling och som en nyckel till ökad tillväxt och sysselsättning för landet. 
Entreprenörskapets stärkta ställning inom utbildningsväsendet motiveras också som ett sätt att  
höja kvaliteten på utbildningen och förbättra anpassningen till arbetsmarknadens behov. I 
strategin betonas att kompetenser som utmärker en god entreprenör, som förmågan att lösa 
problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra, också är 
kompetenser elever behöver utveckla för att bli framgångsrika i studier och kommande 
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yrkesliv. Vidare slås i strategin fast att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom 
utbildningsväsendet. I tidiga år ska barnet/eleven ges möjlighet att lägga grunden för att  ett 
entreprenöriellt  förhållningssätt utvecklas genom att entreprenöriella kompetenser som 
nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att fatta beslut stimuleras. Gymnasieskola 
och eftergymnasial utbildning ska i högre grad betona de kunskaper och kompetenser som 
krävs för att starta och driva företag, det vill säga att lära till entreprenör. För att inspirera 
lärare och elever beskriver strategin att  skolan behöver samarbeta med entreprenörer inom 
näringsliv, kulturliv och ideella organisationer. Vidare redovisas i strategin en rad åtgärder 
som ska genomföras i syfte att få entreprenörskap att genomsyra utbildningsväsendet på alla 
nivåer. 

Som en följd av den nationella strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet kom en 
skrivning om entreprenörskap in i den nya skollagen som började gälla i juli 2010: 
”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare” (Skollagen, SFS 2010:800, 4 §). 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 
betonas vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för 
entreprenörskap: 

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

I och med denna skrivning i Lgr 11, är det första gången som begreppet  entreprenörskap 
förekommer i en svensk läroplan. I tidigare styrdokument återfinns däremot kompetenser som 
kreativitet, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och analysförmåga som kännetecknar 
begreppet. Att eleverna behöver skaffa sig kunskaper och erfarenheter från arbetslivet och att 
de med stigande ålder ska anta ett  större ansvar för sina studieuppgifter finns det skrivningar 
om även i tidigare läroplaner (Skolverket, 2010). 
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Tidigare forskning
I fråga om studier som handlar om entreprenörskap och lärande har fokus inom forskningen 
till stor del legat på lärandeprocesser som sker inom företag eller hos entreprenörer (Leffner, 
2006). Det finns dock en del forskning inom entreprenörskap i skolan. Till övervägande del 
har det då fokuserats på gymnasieskolan och hur det arbetas med entreprenörskap eller 
företagsamhet i skolan. 

Universitetslektor Eva Leffner (2006) har studerat entreprenörskap och företagsamhet i 
grundskolan. I avhandlingen studeras skrivningar om entreprenörskap i texter och 
policydokument hur dessa kommer till uttryck i skolår 4-6. Studien innehåller analyser av 
vetenskapliga artiklar och officiella dokument kring entreprenörskap och företagsamhet i 
skolan och grundskolans styrdokument, men också analyser och resultat från intervjuer med 
lärare, elever och skolledare, och klassrumsbesök. Lefflers analys av de fyra senaste 
läroplanerna visar att skrivningar angående samverkan mellan skola och samhälle inte är 
något nytt påfund utan har lyfts fram i samtliga analyserade styrdokument. Trots det menar 
Leffner att entreprenörskap ofta presenteras som motsats till den diskurs som presenteras i 
gällande läroplan. Den polske sociologen Zygmunth Bauman, argumenterar å andra sidan i 
artikeln Education in the Liquid-Modern Setting (2009) för att den nuvarande 
samhällsepokens syn på verkligheten, kunskap och lärande som det  entreprenöriella lärandet 
kan ses representera, står i skarp  kontrast mot värderingar och sätt att se på kunskap som 
funnits inom utbildningsväsendet under lång tid.

Vidare visar resultatet i Leffners avhandling (2006) att lärarnas roll i en entreprenöriell praktik 
blir att motivera och stödja eleverna i deras arbete. Leffner menar att lärarna närmar sig 
entreprenörens roll då de måste tänka nytt genom att de lämnade den traditionella lärarrollen. 
Avhandlingen visar att  lärares tolkningar av entreprenörskap är avgörande för graden av 
entreprenörskap på varje skola. I vilken utsträckning samverkan med närliggande samhälle 
sker är också betydelsefullt.

Gudrun Svedberg, universitetslektor och forskare, har studerat  hur elever, lärare och 
skolledare uppfattar entreprenörskap och hur det blir omsatt  i praktiken i den svenska 
gymnasieskolan. Det empiriska materialet är hämtat från två gymnasieprogram som arbetat 
med att implementera entreprenörskap i undervisningen. Resultatet visar att det finns 
utmaningar med tillämpa ett entreprenöriellt lärande, exempelvis bedömning samt elevernas 
ansvarstagande. Om eleverna fick ta ett alltför stort ansvar hände det ofta att de gav upp när 
de stötte på problem istället för att söka en lösning på problemet (Svedberg, 2007).

Universitetslektor Annica Otterborg (2011) har studerat hur gymnasieelever uppfattar 
entreprenöriellt  lärande och om entreprenöriellt  lärande är en ny lärandeform eller bara en ny 
benämning på lärandeformer som funnits redan tidigare. Resultatet i hennes avhandling visar 
att  eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser som självkännedom, självstyrt handlande, 
ansvarstagande, problemlösning och samarbete genom att bedriva gymnasiestudier inom 
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entreprenöriellt  lärande. Otterborgs avhandling visar också att entreprenöriellt lärande är en 
egen lärandeform. Kännetecknade för den entreprenöriella lärandeformen är att uppgifterna är 
autentiska och utformade i samspel mellan skola och näringsliv och med stort eget ansvar hos 
eleverna. Då uppgifterna är reella och har en mottagare känner eleverna motivation och 
engagemang. Deras arbete kommer till nytta och och de får feedback, det vill säga bedöms, av 
företaget och inte bara med ett betyg. Eleverna är söker sig utanför skolan för att  finna den 
information, kunskap och kompetens som krävs för att lösa uppgiften. De jobbar också i team 
för att  lösa uppgifterna och lär i olika sociala praktiker, det vill säga både i skola och 
näringsliv. Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan entreprenöriellt lärande och andra 
lärandeformer att  eleven dels lär i olika sociala praktiker, dels att uppgifterna har en mottagare 
som bedömer deras arbete utifrån användningen eller nyttan av resultatet i en företagande 
verksamhet.  Otterborg menar att det entreprenöriella lärandet är den postmoderna tidsålderns 
nya lärandeform.

På Island finns ett  särskilt ämne, kallat Innovation Education, i syfte att utveckla 
entreprenörskap. Rósa Gunnarsdóttir (2001), pedagog, undersöker i en studie hur elever, 
lärare och föräldrar uppfattar ämnet Innovation Education. Avhandlingen visar att ämnet 
Innovation Education binder samman skolan och det verkliga livet, påverkar identitets-
utvecklingen hos eleven samt bygger på en pedagogik som blivit etablerad som ämne i den 
skola som studerats. Trots detta detta framkommer i avhandlingen att det varit svårt att 
utveckla entreprenörskap då Innovation Education ses som ett separat ämne och inte som 
något som genomsyrar all undervisning.

Pedagogen Alma Harris beskriver i artikeln Teaching approaches in enterprise education: a 
classroom observation study (1995) hur hon följde lärare dels under traditionella lektioner, 
men också på lektioner i företagsamhet för att undersöka om det fanns någon skillnad i 
lärarnas förhållningssätt till eleverna under de olika lektionerna. Resultatet  visar att lärarna 
förändrade retoriken kring undervisningen, det vill säga hur man pratade om undervisningen, 
men att undervisningssättet inte förändrats i praktiken. 

Kirsten Drotner, dansk forskare, redogör i artikeln Leisure Is Hard Work  (2007) för effekter på 
lärandeprocessen när en grupp  12-15-åriga elever jobbade under entreprenöriella former i ett 
animeringsprojekt med datorer. Den digitala tekniken ledde till att  eleverna genom samarbete 
utvecklade sina förmågor att uttrycka sig, diskutera och reflektera och lärandeprocesserna 
kännetecknades av interaktion och förhandling. 

Min studie syftar till att  undersöka, beskriva och tillföra ytterligare kunskap om 
entreprenörskap i skolans värld och då specifikt lärares förståelse för och upplevelse av 
skolans entreprenöriella uppdrag inom grundskolan, skolår 7-9. Då tillgången på forskning 
inom fältet entreprenörskap och utbildning i grundskolans område är begränsat kan min studie 
vara en bidrag till att fylla den kunskapslucka som finns.  
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Teoretisk referensram
När  studien ska förankras i en teoretisk referensram måste detta göras utifrån studiens syfte 
och fenomenet som ska undersökas, men också mot mina egna grundläggande 
ställningstaganden (Lincoln & Guba, 1985). Nedan redogörs för de teorier i vilka studien 
förankrats samt för mina ontologiska och epistemologiska  ställningstaganden.

Livsvärldsfenomenologin
Denna studie har en livsvärldsfenomenologisk ansats. Syftet med fenomenologisk forskning 
är att beskriva och förstå den levda världen utifrån de människor som finns i den. Livsvärlden 
är den värld där vi lever våra liv och där vi tänker, känner, handlar och gör erfarenheter. I 
livsvärlden lever vi tillsammans med andra människor och livsvärlden kan vi inte på något 
sätt undkomma. Edmund Husserl brukar kallas den moderna fenomenologins grundare och 
var den som inom fenomenologin introducerade livsvärldsbegreppet. Den tyske filosofen 
Martin Heidegger kallade livsvärlden för vara-i-världen och menade att vara-i-världen innebär 
att  vi lever våra liv inom vissa historiska och kulturella förhållanden. Människan kan inte 
förstås som ett ensamt subjekt utan är alltid inflätad i världen med sina medmänniskor. 
Människan påverkar och påverkas av den värld som den är förbunden med. Det är en odelbar 
helhet. Världen är en helhet i vilka tingen framträder och får sin mening (Bengtsson, 1999). 

Inom fenomenologin betraktar man tingen som fenomen. Ordet fenomen härstammar ur 
grekiskan och betyder ”det som visar sig” och fenomenologi står för läran för det som visar 
sig i människors medvetande. Det kan inte finnas något som visar sig utan att det finns någon 
att visa sig för. Alltså finns en sammanflätning mellan objekt och subjekt (Stensmo, 2002). 

Merleau-Ponty vidareutvecklade subjektsbegreppet inom fenomenologin med ett 
kroppssubjekt. Han menade att kropp och själ bildar en sammanflätad enhet, den levda 
kroppen, med vilken vi erfar, förstår och handlar i världen. Genom kroppen får vi tillgång till 
världen och genom den kan vi lära känna och påverka världen. Den levda kroppen är 
motsägelsefull då den uppträder både som subjekt och objekt och är intimt förankrad i naturen 
men också omformas av kulturen och vise versa. Den levda kroppen begränsar oss samtidigt 
som den gör att vi kan överskrida det av naturen givna. Merleau-Ponty menade vidare att 
människans natur är skapande och vi vänder oss ut mot världen i olika projekt. Våra rörelser 
är riktade mot ett mål. Projekt är den ständigt riktade rörelse som leder till att vi utvecklar oss 
och växer i det vi nyss var. Genom våra projekt förverkligar vi oss och eftersom vi lever i en 
intersubjektiv värld kan detta aldrig endast påverka oss själva. Vårt totala medvetandeliv 
upprätthålls av en intentional båge som innebär att människan alltid är situerad i det 
förgångna och riktad mot det framtida. Det förflutna är en del av nuet och tidigare 
erfarenheter integreras i våra liv. Det blir vår förförståelse (Bengtsson, 1999).

Edmund Husserl företrädde den transcendentala fenomenologin. Husserl menade att 
människan varseblir världen genom att erfara fenomen. Ska man skaffa kunskap om något 
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måste man undersöka fenomenet precis så som det visar sig. För att lyckas med detta ska 
forskaren enligt  Husserl sätta sin egen existens och förförståelse åt sidan så att fenomenet kan 
framträda så sanningsenligt som möjligt. Målet är alltså att presentera fenomen så som de 
visar sig utan att göra tolkningar. Bland annat Martin Heidegger kritiserade Husserl för dessa 
tankar och menade att det inte är möjligt för en forskare att åsidosätta sin förförståelse och 
existens. En forskare har inte bara har sin utgångspunkt i livsvärlden utan förblir också i den 
men genom att vara medveten om detta och sträva efter att handla ansvarigt  kan människan 
välja att förstå och tolka fenomen på olika sätt. Heidegger gav därigenom tolkningen en 
central plats (Hyldgaard, 2008).

Hermeneutiken
Husserls fenomenologi var deskriptiv och fokuserade på att beskriva människors upplevelser 
av ting och händelser så objektivt som möjligt. Förutom Heidegger, som jag tidigare nämnt, 
såg Hans-Georg Gadamer och Maurice Merleau-Ponty tolkningen som central i en 
fenomenologisk forskningsansats. Genom att tolka den mening en upplevelse eller ett 
erfarande har för den som upplevt fenomenet  försöker forskaren tydliggöra något som inte är 
direkt uppenbart för den som upplevt  det och sätta in det i en kontext. Den fenomenologiska 
tolkningsläran kallas hermeneutik. Från början var hermeneutiken en metod för bibeltolkning 
för att senare användas som analysmetod inom litteraturvetenskap för att uttolka författares 
budskap i litterära verk. I dag används hermeneutiken för tolkning av alla olika typer av texter 
som exempelvis människors levda berättelser om livserfarenheter och upplevelser (Stensmo, 
2002). 

Utgångspunkten i denna tolkningsprocess är det insamlade material forskaren inhämtat i form 
av talat eller skrivet språk. Den hermenuetiska textanalysen är en flerstegsprocess som startar 
i texten som helhet. Därefter granskar forskaren detaljer i texten för att sedan återvända till 
helheten med förhoppningsvis en fördjupad förståelse. Processen kallas den hermeneutiska 
spiralen och kan fortsätta många varv (Stensmo, 2002). 

Ur ett livsvärldsperspektiv medför pedagogisk forskning att såväl de människor som studeras 
som forskaren är förbundna med sina livsvärldar. Bengtsson (1999) menar att en brygga måste 
byggas mellan dessa livsvärldar och att hermenutiken kan användas som metod för att bygga 
denna brygga mellan människors livsvärldar. Utgångspunkten i forskningsprocessen är alltid 
forskarens värld eller horisont. Genom möten med andra människor konfronteras forskaren 
med andra världar. Detta förändrar forskarens värld och nya horisonter visar sig, vilket ger 
nya frågeställningar. Gadamer kallar detta för horisontsammansmältning.

Det sociokulturella perspektivet på lärande
Den sociokulturella teorin har sin utgångspunkt i en konstruktionistisk syn på lärande, då 
lärande ses som en aktiv process hos människan. Kunskap konstrueras i samspel med andra 
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människor i en kontext och inte genom individuella tankeprocesser (Stensmo, 2007; Säljö, 
2000). Lärande är alltså en kollektivt deltagande process med tyngdpunkten på kontext och 
interaktion: ”Kunskaper och färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och 
handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga igenom 
interaktion med andra människor.” (Säljö, 2000, s. 21).  Således kan kunskap inte ses som en 
färdig produkt och kan inte heller ses isolerad från det sammanhang där den utvecklades. 
Därför beskrivs lärandet inom den sociokulturella teorin som lokalt och situerat. 

Säljö (2000) beskriver vidare: ”Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och 
färdigheter och att förmå bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala 
praktiker och verksamhetssystem.” (s. 151). Appropriering är den gradvisa process i vilken 
individen genom samspel med andra tar till sig kunskaper så man senare kan använda dem på 
ett meningsfullt sätt på egen hand. Vygotsky använder i detta sammanhang begreppet 
proximal utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är skillnaden mellan vad individen 
kan prestera på egen hand och vad man kan prestera i samarbete eller med stöd av någon 
annan. Genom utvecklingszoner klarar individen med stöd av en kapabel kamrat att gå ett  steg 
högre än sin egen förmåga. I meningsfulla sammanhang klarar sedan individen att  använda 
denna kunskap på egen hand (Säljö, 2003).  

Utmärkande för den sociokultuella teorin är användningen av olika kulturella verktyg, 
artefakter, som stöd i lärandeprocessen. Vygotsky använder begreppet mediering för att 
beskriva hur barns utveckling av högre mentala processer är beroende av verktyg som 
medierar, det vill säga förmedlar, barnets interaktion med omgivningen. Lärande handlar 
således i hög grad om att lära sig hantera olika mentala och fysiska verktyg, som ärvts och 
utvecklats i generationer och som hjälper individen att förstå sin omvärld (Säljö, 2003). Enligt 
Vygotsky är det viktigaste verktyget språket. Att lära och utvecklas innebär att förvärva 
språkliga distinktioner genom vilka nya erfarenheter kan förstås på ett  allt mer differentierat 
och nyanserat sätt. Här betonar Säljö kommunikationens betydelse och de olika sätt på vilka 
människor utvecklar former för samarbete: 

”Ord och språkliga utsagor medierar således omvärlden för oss och gör att den 
framstår som meningsfull. Med hjälp  av kommunikation med andra blir vi 
delaktiga i sätt att beteckna och beskriva världen som är funktionella och som 
gör att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter.” (Säljö, 
2000, s. 82)

Ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande
Min ontologiska utgångspunkt i studien är pluralistisk. Jag anser i enlighet med 
fenomenologin att kropp och själ är nära sammanflätade i livsvärlden. Det mänskliga 
medvetandet kan inte separeras från objektens värld. Alltså kan det inte finnas något fenomen 
som visar sig om det inte finns ett subjekt att visa sig för. Det finns ett ömsesidigt beroende 
och en ständig inbördes påverkan mellan objekt och subjekt. Det  innebär att lärares förståelse 
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för och tolkning av sitt uppdrag inte endast kan förklaras ur ett kognitivt perspektiv, utan 
omfattas såväl av den psykiska som den fysiska livsvärlden i en social, historisk och kulturell 
kontext. Detta ger också min studie den epistemologiska utgångspunkten att människans 
kunnande, tänkande och handlande är en oupplöslig del av människans sociala och kulturella 
sammanhang vilket gör att studien förankras i det sociokulturella perspektivet på lärande.

Metod
En fenomenologisk forskningsansats är kvalitativ. Den är inriktad på att studera världen i sin 
fulla komplexitet så som den visar sig för de människor som finns i den. Då räcker inte 
kvantitativa metoder till. Det finns ingen given metod som passar all livsvärldsforskning. 
Metoderna ska anpassas till den verklighet man önskar få kunskap om:

Forskningen måste styras av en öppenhet för livsvärldens komplexitet och dess 
mångfald av olika egenskaper och egenskapstyper, betydelser och värden, 
dimensioner och regioner, ofta sammanflätade med varandra. (Bengtsson, 1999, 
s.37)

Bengtsson (1999) benämner detta metodologisk kreativitet. För att forskningen ska gå tillbaka 
till sakerna själva och göra dem full rättvisa måste metoder utvecklas utifrån de saker som ska 
studeras. 

Inom fenomenologisk forskning är det människors medvetande, upplevelser och uppfattningar 
som står i fokus. Genom språklig interaktion och kommunikation och utsagor i tal eller skrift 
kan forskaren få syn dessa upplevelser (Bengtsson, 1999; Stensmo, 2002). I mitt fall har jag 
valt att genom intervjuer söka tillträde till lärares upplevelser och erfarenheter. 

Den kvalitativa intervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersöknings-
personernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 
levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 17)

Då den kvalitativa intervjun har som syfte att förstå fenomen från den levda livsvärlden ur de 
intervjuades egna perspektiv passade denna typ av intervju min fenomenologiska 
forskningsansats. 

Den fenomenologiska intervjun ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i 
den intervjuades medvetande. Dessa ting och händelser kan visa sig på helt andra sätt för 

11



någon annans medvetande. Upplevelser och erfaranden är alltid subjektiva och personliga. 
Detta innebär att det aldrig kan finnas en upplevelse som är ”rätt” eller ”fel” (Stensmo, 2002). 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att en fenomenologisk intervju liknar ett vardagssamtal, 
men eftersom det  är en professionell intervju har den ett  syfte och en speciell teknik. Den är 
semistrukturerad och genomförs utifrån en intervjuguide med specifika områden att beröra 
och/eller förslag på frågor. Intervjuaren visar öppenhet gentemot det som visar sig istället för 
att ha färdiga kategorier och tolkningsscheman och lämnar stort utrymme för 
intervjupersonerna att själva styra över vad man anser väsentligt att ta upp i samtalet. 
Intervjuaren kan leda intervjupersonerna till vissa områden, men inte till bestämda 
uppfattningar om dessa. 

Intervjusituationen innebär en interaktion där forskaren utgår från sin horisont, men i 
öppenhet och följsamhet gentemot intervjupersonen, strävar efter att skapa förståelse för hur 
denne upplever fenomen utifrån sin horisont. Kvale och Brinkman talar i detta sammanhang 
om ett förhållningssätt som de benämner ”kvalificerad naivitet” (2009, s. 47) där det handlar 
om att att  vara medveten om och använda sin egen förförståelse och kunskap som forskare 
men samtidigt ha kvar det öppna förhållningssättet där högsta prioritet ändå är att förstå 
intervjupersonens perspektiv.

Intervjuaren tittar inte enbart på det som uttrycks rent verbalt, utan även markörer som tonfall 
och pausering. En kvalitativ intervju söker kvalitativ kunskap och syftar inte till kvantifiering. 
Syftet är att upptäcka nyanserade beskrivningar och olika kvalitativa aspekter. För att lyckas 
med detta måste intervjuaren lyssna till det som sägs mellan raderna. Vid oklarheter kring 
budskapet försöker intervjuaren att formlera budskapet och fråga om man uppfattat rätt. På så 
sätt får man en omedelbar bekräftelse på om en tolkning är riktig eller ej (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

En forskningsintervju innebär ett  utbytande av uppfattningar där kunskapen skapas i 
interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare. Dessa två personer agerar i förhållande 
till varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Svenning (2003) talar om en så kallad 
intervjuareffekt som innebär att intervjuarens närvaro kan påverka hur intervjupersonerna 
svarar. Exempelvis kan intervjuren genom verbala yttringar eller kroppsspråk styra svaren åt 
ett  visst håll eller att intervjupersonerna ger de svar som de tror att intervjuaren vill höra. 
Trots att forskaren genom en fenomenologisk forskningsansats visar stor öppenhet och 
följsamhet gentemot intervjupersonen råder maktassymetri. Det är forskaren som har 
vetenskaplig kompetens, inleder och definierar intervjusituationen, bestämmer ämne samt har 
tolkningsföreträde på intervjupersonens uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är av 
stor vikt att forskaren är medveten om denna maktasymmetri och hanterar detta 
maktförhållande ansvarsfullt ur ett etiskt perspektiv.  
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Fallstudien som forskningsstrategi
En fallstudie är en intensivstudie av ett  väl avgränsat exempel som exempelvis en skolklass, 
en skola, ett samhälle eller en händelse (Stensmo, 2002). Avgränsningen kan avse tid, rum, 
form, innehåll eller aktörer och analyserar en enda enhet eller företeelse på djupet (Merriam, 
1994). 

Fallstudien är naturalistisk vilket innebär att den studerar fenomenet i sitt naturliga 
sammanhang (Backman, 2008). Detta passar väl in i den fenomenologiska forskningsansatsen 
då resultaten av  en naturalistisk studie blir den genuin beskrivning av den situation, den 
verklighet som undersökts och därmed beskriver fenomenet så som det visar sig. 

Fallstudien är detaljrik beskrivning som strävar efter att skildra den avancerade 
sammansättningen  i mänsklig verksamhet. Fallets kontext omfattar unika förutsättningar 
vilka blir avgörande för interaktionen mellan forskare och fall (Stensmo, 2002). Enligt mig 
passar detta väl samman med den fenomenlogiska forskningsansatsen som strävar efter att 
visa stor öppenhet och följsamhet mot det fenomen som ska undersökas. 

Svagheten med en fallstudie är att resultaten inte kan generaliseras till andra situationer 
(Stensmo, 2002). Syftet med min studie är dock inte att söka en sanning som kan gälla i alla 
olika situationer, utan att gå på djupet och förstå den komplexitet och mångfald som råder i 
mitt specifika fall. Jag anser ändå att  den kunskap som framkommer i denna studie kan 
överföras till andra relevanta situationer. Kvale & Brinkmann (2009) menar att mänsklig 
verksamhet sker i lokala praktikkontexter. Därför är det inom kvalitativ forskning mer 
relevant att  producera kontextberoende kunskap än att  söka en generell kontextoberoende 
kunskap. 

Mitt specifika fall består av sex lärare som undervisar i årskurs 7-9 på en skola i norra Sverige 
cirka 9 månader efter införandet av Lgr 11. 

Deltagare och urval
Inför studien kontaktades rektorn på en skola som sedan några år tillbaka haft den 
pedagogiska ambitionen att i hög grad arbeta med elevstyrd undervisning, kreativa 
undervisningsprocesser och digitala verktyg. Skolan är belägen i en mindre stad i norra 
Sverige och omfattar årskurs 7-9 och har ca 480 elever och 50 lärare. Rektor gav sitt 
samtycke till att  låta ett antal lärare delta i studien. Efter detta deltog jag på ett  personalmöte 
på skolan där jag informerade om den kommande studiens syfte, urvalsprincip  samt att det  var 
varje persons frivilliga val att delta i studien. Personalen fick också möjlighet att ställa frågor 
om studien. På mötet var personalen nyfikna och verkade positivt inställda till att delta i 
studien. 
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Med fallstudien som forskningsstrategi bestämde jag att  sex lärare skulle utgöra den enhet 
som jag skulle undersöka. Om jag upplevde att jag inte fått  mättnad i svaren efter att 
intervjuerna genomförts skulle jag utöka undersökningsgruppen med fler personer. Jag bad 
rektor att utse de lärare som skulle delta i studien. Urvalsprincipen var att få variation i urvalet 
vad gäller kön, antal år i yrket, undervisningsämnen och vilket arbetslag man tillhörde. 

Efter en vecka fick jag av rektor en lista med namn och kontaktuppgifter till de lärare som 
utsetts. Varje lärare kontaktades individuellt  per mail med en förfrågan om att delta i studien. 
Samtliga lärare som kontaktades ställde sig positiva till deltagande och tider för intervjuer 
bokades med var och en av dem. 

Undersökningsgruppen kom slutligen att  bestå av tre män och tre kvinnor genom vilka 
skolans samtliga arbetslag och samtliga undervisningsämnen utom musik och bild var 
representerade. Lärarna som utgjorde undersökningsgruppen hade arbetat inom skolan mellan 
11-30 år. 

 
Genomförande och datainsamling
De individuella semistrukturerade intervjuerna genomfördes på skolan i ett lugnt och avskilt 
rum. Intervjuerna varade mellan 50-90 minuter och dokumenterades genom ljudupptagning. 
Jag inledde intervjuerna med att upprepa att medverkan var frivillig och att försäkra att det 
inspelade materialet endast skulle användas av mig inom ramen för studien. Jag intygade att 
intervjupersonernas identitet inte skulle röjas i min undersökning. Jag poängterade också att 
de frågor jag ställde inte hade något  ”rätt” svar, utan att jag var ute efter att förstå olika 
perspektiv och synsätt. Intervjuerna inleddes med intervjupersonen fick berätta om sin 
yrkesbakgrund. För att  få samtalet att komma igång samtalade vi därefter i allmänhet om den 
nya läroplanen, Lgr 11, som vid intervjutillfällena hade varit styrande för verksamheten i ca 
nio månader, för att sedan komma in på entreprenörskapsområdet. 

Inför intervjuerna hade jag funderat ut några områden som jag ville få belysta i intervjuerna. 
Dessa områden var exempelvis begreppen entreprenörskap och entreprenöriell, hur lärarna 
utformade undervisningen för att lyckas med entreprenörskapsuppdraget, exempel på 
undervisningssituationer där lärarna tyckte sig ha lyckats bra eller dåligt med detta uppdrag, 
elevinflytande och lärarrollen. Detta var dock av underordnad karaktär då fenomenologins 
grundpelare är att visa öppenhet och följsamhet gentemot intervjupersonerna. Därför 
eftersträvade jag att, med det förhållningssätt som Kvale och Brinkman (2009) benämner 
kvalificerad naivitet, fördjupa mig i de aspekter inom vilka intervjupersonerna ville dela med 
sig av erfarenheter och upplevelser. Vid oklarheter om budskapet ställde jag följdfrågor för att 
säkerställa att jag uppfattat budskapet rätt. Jag eftersträvade också att ha ett neutralt 
kroppsspråk och neutrala kommentarer på de upplevelser som informanterna delade med sig 
av för att i möjligaste mån undvika intervjuareffekt. För att informanterna i så låg mån som 
möjligt skulle känna av en maktassymetri valde jag att förlägga intervjuerna till en för dem 
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familjär lokal. Jag betonade också vid flertalet  tillfällen att de frågor jag ställde inte hade 
något ”korrekt” svar.  

Bearbetning och analys av materialet
De inspelade intervjuerna transkriberades i efterhand. Transkriberingen innebär en 
översättning från ett muntligt till ett skriftligt språk vilket kan innebära att  icke-verbala 
signaler går missade (Kvale & Brinkman, 2009). Jag har vid transkriberingen eftersträvat att 
återge icke-verbala signaler som tvekan, ironi och pauser för att så sanningsenligt som möjligt 
återge samtalen i skrift. De citat från intervjuerna som återges på olika ställen i denna text har 
jag valt att återge i form av korrekt skriftspråk. Anledningen till detta är att  minska risken för 
att  vissa uttryck ska kunna härröras till en specifik intervjuperson, men också för att göra min 
text mer lättläst. 

Efter att transkriberingsprocessen var klar övergick jag till arbetet med analys. I min analys av 
texterna har jag arbetat enligt den hermeneutiska spiralen då jag har börjat med att bilda mig 
en uppfattning om varje text som helhet. Därefter har jag inriktat mig på delarna i texten och 
där sökt efter teman. ”Ett tema är en upplevelse av fokus, av mening, själva 
poängen” (Stensmo, 2002, s.114). Van Manen (1997) rekommenderar forskaren att utgå från 
följande frågeställningar i tematiseringsarbetet: ”What is going on here?”, ”What is this 
example an example of?” and ”What is the essence?” (s. 86). För att  se mönster, likheter och 
skillnader har dessa frågeställningar varit utgångspunkten i mina genomläsningar av 
intervjumaterialet. 

Min strategi för att systematiskt gå igenom intervjumaterialet var att  i ordbehandlings-
programmet på datorn göra markeringar i texten där jag fann meningar eller stycken som 
berörde undersökningens syfte. Med kommentarfunktionen i programmet skrev jag ner korta 
kommentarer kring den mening jag såg i respektive markering. I nästa steg i processen 
kopierade jag textstycken i vilka jag utifrån mina kommentarer kunde se likheter i meningen 
och klistrade in i ett nytt dokument där kommentarerna utvecklades till olika rubriker. På detta 
sätt fortsatte jag att arbeta till dess att jag kände att  jag hade en struktur på teman som jag 
ansåg fånga lärares upplevelser av entreprenörskap i skolan. Dessa teman beskriver jag vidare 
under resultat. 
 
Kvale & Brinkman (2009) menar att det är av stor vikt  i en hermeneutisk tolkningsprocess att 
texten betraktas som autonom, vilket innebär att den ska förstås utifrån sin egen referensram 
och vad den själv berättar. En intervjustudie innebär en språklig reproduktion i flera led som 
kan påverka resultaten. Till att börja med den som intervjuas ska reflektera över och sätta ord 
på sina erfarenheter. Därefter ska forskaren tolka dessa utsagor i flera led genom 
transkribering och analysprocess och slutligen formulera förståelsen i en rapport. I alla dessa 
led har min strävan varit att ”gå tillbaka till sakerna själva” och beskriva fenomenen så nära 
orginalupplevelsen som möjligt. Jag instämmer i Heideggers kritik mot Husserl och menar att 
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det som forskare inte är möjligt att helt frigöra sig från sin förförståelse för ett fenomen och 
därigenom också från den livsvärld man befinner sig i. Genom att istället vara medveten om 
denna förförståelse och reflektera över mitt  tillvägagångssätt i forskningsprocessen anser jag 
dock att jag ändå kan lyckas med att presentera fenomenen ”så som de visar sig” utifrån de 
människor som finns i livsvärlden. Jag är medveten om att jag går in i min studie med en 
förförståelse bestående av egna erfarenheter av och kunskaper om skolans värld, vetenskaplig 
forskning och föreställningar om kunskap och lärande. Genom hela forskningsprocessen har 
dock min utgångspunkt varit att möta fenomenet, hur lärare förstår uppdraget kring 
entreprenörskap med öppenhet mot det som visar sig.

Etiska aspekter och överväganden
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska riktlinjer i syfte att skydda den 
enskilda individen i forskningssammanhang men också som ett stöd för forskaren vid etiska 
ställningstaganden. I min undersökning har jag förhållit mig till dessa riktlinjer och nedan 
beskriver jag på vilket sätt. De forskningsetiska riktlinjerna utgår från fyra olika principer.

Den första principen omfattar informationskravet: ”Forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
7). Inför min studie besökte jag skolan på en personalkonferens där hela personalen fick 
information om min studie både vad gäller syfte och genomförande. Tillfälle gavs att ställa 
frågor. Inför genomförandet av varje intervju gav jag samma information ytterligare en gång. 

Den andra forskningsetiska principen behandlar samtyckeskravet: ”Deltagare i en 
undersökning har rätt att  själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 
Rektor på skolan gav sitt samtycke till undersökningen. Även de sex lärare som deltog i 
intervjuerna gav sitt samtyckte och informerades om att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. 

Den tredje forskningsetiska principen handlar om konfidentialitetskravet: ”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, 2002, s. 12). Namnen på intervjupersonerna finns inte med i 
transkriberingen av intervjuerna och inte heller någon annanstans i min resultatrapportering. 
Namnet på skolan eller kommunen finns inte någonstans angivna och därför anser jag risken 
liten att informanternas identitet ska kunna röjas. 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Inga uppgifter eller information om 
informanterna har lämnats ut till någon och kommer endast användas inom ramen för denna 
studie. 
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Resultat
Som tidigare beskrivits är studiens syfte att undersöka, beskriva och bidra med kunskap om 
hur lärare upplever och tar sig an det entreprenöriella uppdraget i Lgr 11 samt hur man ser på 
lärarrollen i en entreprenöriell praktik. 

Under bearbetningen av det empiriska materialet har fyra olika teman framträtt: 
• Det förmågefokuserade entreprenörskapet
• Betydelsen av uppgifternas utformning 
• Entreprenörskapets förändrade lärarroll
• Det utmanande entreprenörskapet

Gränsdragningen mellan dessa teman är inte alltid markant. Till viss del tangerar 
tematiseringarna varandra. Kanske är detta inte så konstigt då teman åskådliggör olika delar 
av en sammanhängande helhet, eller som van Manen (1997) beskriver det  ”one theme always 
implicates the meaning dimensions of other themes” (s. 168). Alltså är ett visst 
gränsöverskridande av teman ofrånkomligt.

I de citat som återges nedan har jag valt att särskilja lärarna genom olika beteckningar. L1 står 
exempelvis för lärare 1. Anledningen till att  jag valt att särskilja lärarna är för att öka studiens 
trovärdighet och konfirmerbarhet men också för att den läsare som så önskar ska kunna följa 
olika lärares resonemang. Samtliga lärares upplevelser av entreprenörskapsuppdraget kommer 
till uttryck i resultatet via beskrivande text. Antalet citat från olika lärare varierar. Detta beror 
på att urvalet av citat har skett utifrån hur kärnfullt citatet var i förhållande till det tema citatet 
ska representera. 

Tema 1 - Det förmågefokuserade entreprenörskapet
Lärarna uppger i intervjuerna en bred tolkning av entreprenörskapsuppdraget i Lgr 11 och 
kopplar i första hand inte uppdraget mot företagsamhet: 

Jag tänker nog helt fel... men jag tänker inte att det har att göra med företag utan 
istället att eleverna ska få vara mer kreativa, ta reda på saker, komma till egna 
slutresultat eller utgå från egna funderingar. (L1)

I citatet ovan beskriver läraren att det entreprenöriella uppdraget handlar om att  eleverna inom 
ramen för undervisningen ska utveckla olika entreprenöriella förmågor som att tänka själv, 
formulera frågeställningar och dra egna slutsatser. 

Att utveckla den kreativa förmågan i undervisningen är något som kommer upp  många gånger 
i samtalen kring entreprenörskap. Flera av lärarna beskriver att kreativitet handlar om att ta 
till vara på elevernas initiativ kring hur man vill arbeta och en öppenhet för att göra saker på 
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nya och annorlunda sätt. Begreppet kreativitet kopplas av lärarna i hög utsträckning till att 
tänka nytt och finna egna lösningar på problem man ställs inför:

Jag tänker på det där om att vara kreativ och lösa problem som uppstår. Komma 
vidare när man kört  fast. Att då hitta metoder och lösningar som tar mig vidare. 
(L5)

Lärarna kopplar också kreativiteten till skapande processer. Man upplever att kreativiteten 
kommer in naturligt i praktisk-estetiska ämnen som bild och slöjd där eleverna i stor 
utsträckning är inne i skapande processer, men att det är möjligt att  få med den skapande 
aspekten i alla ämnen genom de arbetssätt man använder i undervisningen, exempelvis med 
stöd av dator: 

Här märker jag att  efter en-till-en med datorer, att många elever istället gör 
Keynotes där det är enkelt att lägga in musik, länkar, bilder, texter och annat. 
Eller så väljer man att jobba med film. Datorn blir en brygga över. Med datorn 
kan eleverna vara kreativa och då kommer lusten.  (L6)

Lärarna upplever att det entreprenöriella uppdraget också handlar om att stimulera förmågor 
som självständighet och handlingskraft  hos eleverna. För att lyckas med detta betonar flera 
lärare vikten av att  bemöta eleverna med en öppenhet mot de initiativ som tas och med en 
uppmuntrande attityd gentemot misstag som görs: 

Som jag tolkar det handlar det om att få eleverna mer självsäkra i sitt 
kunskapsväxande. I dag upplever jag att många elever inte är säkra förrän man 
ger dem tillstånd. Man törs inte tänka själv och är rädd att göra fel. Då är 
bemötandet av elever mycket viktigt, att bygga självständiga individer som 
vågar. Där i har jag landat i dag. För mig ligger det entreprenöriella uppdraget 
där. (L6)

I intervjuerna beskriver två av lärarna att förmågan att ta ansvar för det egna lärandet och den 
metakognitiva förmågan som viktiga delar i det entreprenöriella lärandet och betonar vikten 
av att eleverna förstår varför de ska lära sig saker: 

Det här med ansvar är viktigt. Jag vill att eleverna själva ska ta ansvaret för att 
lära sig saker. Att eleverna ska känna att  de lär sig det här för sin egen skull. 
(L3)

Samarbetsförmåga är också något som lärarna beskriver som en grundsten i det 
entreprenöriella lärandet: 

Samarbete blir viktigare och viktigare i samhället  och jag tror också att man lär 
mer när man jobbar med andra i grupp. I grupp  stimulerar man varandra till 
lärande.  (L1)
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Lärarna uttrycker att motivet till att eleverna ska utveckla dessa entreprenöriella förmågor är 
för de ska klara av vidare studier och kommande yrkesliv. Man menar att dagens samhälle 
kräver dessa förmågor hos sina medborgare och skolan måste anpassa sig till samhällets krav:
 

Det här är ju något som eleverna kommer att  behöva i framtiden. Det kommer 
att  krävas kreativitet, samarbete, att kunna lösa problem och annat. Vi har ett 
annat samhälle nu än tidigare. Vi måste anpassa oss efter samhället i skolan. 
(L1)

Det är det som krävs när man ska börja arbeta. Läser man anställningsannonser 
så är det exakt vad som efterfrågas. Man letar kreativa människor som kommer 
med nya idéer, som tar ansvar och arbetar självständigt. (L2)

Flera av lärarna pratar också om att  det är av vikt för Sveriges konkurrenskraft  och utveckling 
gentemot andra länder att vi får kompetent arbetskraft som tänker nytt, samarbetar och är 
kreativa och handlingskraftiga: 

Det är tidens tand. Ser man på hur det står till i Sverige och man jämför oss med 
nationer i Asien och Afrika som går framåt och som börjat ta för sig, så inser 
man: ”Oj då, vi måste göra något!” Antingen så lever vi på gamla meriter och då 
blir vi omsprungna eller så anpassar vi oss. Vi har haft initiativkraften i 
västvärlden, men är det inte självklart längre. Våra individer måste bli 
handlingskraftiga. (L6)

Tema 2 - Betydelsen av uppgifternas utformning 
Samtliga lärare beskriver i intervjuerna att den typ  av uppgifter man skapar och använder sig 
av i undervisningen är avgörande för i vilken grad eleverna utvecklar entreprenöriella 
förmågor och huruvida man lyckas med det entreprenöriella uppdraget. Uppgifterna bör vara 
av öppen karaktär och ska gå att lösa på många olika sätt så att svaren på uppgifterna kan 
variera och man kan komma fram till svaren på flera olika sätt. Då förväntas eleverna 
stimuleras till eget tänkande, initiativtagande och kreativt tänkande: 

Uppgifterna får inte vara för snäva. Det måste finnas vidd i det hela så att 
eleverna kan tolka uppgifterna själva. Uppgifter där det inte bara kan bli ett enda 
svar. (L1)

Genom uppgifterna som jag ger till eleverna där de själva ska hitta en lösning 
eller själv prova på någonting kan eleverna bli entreprenöriella. I idrotten, till 
exempel, kan det vara så att  man har en hinderbana. Då kan det vara att själv 
hitta bästa sättet att ta sig runt banan. Tidigare hade jag själv facit på hur man 
skulle ta sig runt banan mest  effektivt. Nu får eleverna själva komma med 
lösningar. Deras lösningar är ofta mer innovativa än mitt sätt. Så jag formulerar 
uppgifter så att man får testa något nytt, testa egna nya lösningar. (L2)

19



Uppgifterna ska också vara av mer komplex art och belysa saker ur olika perspektiv. Man 
menar att eleverna i arbetet med uppgifterna ska tänka själva, använda kunskapen i olika 
sammanhang, analysera och dra egna slutsatser:
 

I uppgiften ska eleverna kanske ta reda på något på egen hand. De ska dra egna 
slutsatser och jämföra, inte bara från en synvinkel utan från olika. (L1)

Det handlar inte om att reproducera, att  flytta text från ett ställe till ett annat utan 
att  tänka nytt. Att använda kunskapen i nya sammanhang. Hur kan detta 
användas? Att  träna analyser, att få vara kreativ och tänka själv för att hitta 
lösningen. (L6)

Lärarna betonar också vikten av att de uppgifter man använder sig av i undervisningen ska 
väcka nyfikenhet och elevernas lust att lära för att man ska lyckas med det entreprenöriella 
uppdraget. I detta sammanhang pratar lärarna mycket om att göra eleverna delaktiga och ge 
dem mycket inflytande över innehåll och arbetsformer genom en öppen design på uppgifterna 
för att lust att lära och nyfikenhet ska väckas:   

Ska man vara nyfiken och kreativ måste idéerna komma från eleverna själva. 
(L2)

Elevinflytande är grunden till att skapa nyfikenhet och få lös kreativitet. I 
slöjden är det enkelt att utgå från vad eleverna är intresserade av. Vi utgår 
exempelvis från en teknik eller ett material och jag låter eleverna styra vad det 
ska utmynna i. Det blir uppgifter av problemlösande karaktär där eleverna själva 
får fundera ut vad det blir av det. De styr processen. (L5)

Lärarna ger också uttryck för att de uppgifter man jobbar med i undervisningen ska ge eleven 
möjlighet att använda sin inlevelseförmåga och därigenom beröra eleverna och skapa en 
relation till deras livsvärld för att leda till ett djupare lärande: 

En uppgift som jag har bestämt allt i. Eleverna ska hitta svaren på de frågor som 
jag redan ställt och har svaren på. Jag har bestämt att de ska ha den här rubriken 
och det här innehållet... Tja, inte väcker det så mycket nyfikenhet. Använder jag 
en uppgift där eleverna ska tänka sig in i en situation, till exempel att de är en 
person under andra världskriget och att de för sina barnbarn ska berätta om hur 
det var då och vilka äventyr de var med om. Nog är det mer spännande. Det är 
ju bara att gå till sig själv. Nog är tänk-dig-in-i-uppgiften mer spännande. Bara 
för att man som lärare gjort frågorna och de täcker det man anser är viktigt, inte 
är det säkert att eleverna kommer ihåg det sen. Men har eleverna fått  med sig 
någon sorts känsla, fått  leva sig in i situationer, är möjligheten större att det 
sätter spår i dem. (L6)

För att uppgiften ska funka måste det vara någonting som är relevant för 
eleverna. (L5)
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Inte bara uppgiftens innehåll kan skapa en relation till elevernas livsvärld utan även sättet man 
arbetar på kan skapa denna relation. Här upplever flera av lärarna att datorn kan öppna dörren 
till elevernas livsvärld:  

Med datorerna når vi fler elever och vi når längre. Det är enklare att lyckas med 
detta uppdrag. Vi utvecklar elever som är kreativa och med självförtroende. För 
dem är detta med ny teknik, datorer och mobiltelefoner, mammas gata. Där 
känner de sig hemma. (L3)

Datorn, tänker jag, är ett jättebra verktyg i det entreprenöriella lärandet. Med 
datorn ger man eleverna fler möjligheter. Datorn är deras värld. De är så bra på 
att  ta egna initiativ med den och använda den på kreativa sätt. Det är sådant man 
ser dagligdags. (L1)

Lärarna ser det  också som viktigt att de uppgifter man jobbar med är förankrade i 
verkligheten och att man vänder sig ut mot samhället genom uppgifterna. En av lärarna 
beskriver exempelvis hur eleverna i en ämnesövergripande uppgift i svenska och de 
samhällsorienterande ämnena, so, där eleverna kontaktade fiskare, skogsbolag och andra 
resurser i samhället för att lära mer om näringarna på orten; ”Resultatet blev så bra och 
eleverna tyckte det var roligt  och var stolta över vad de presterat” (L1). En annan lärare 
beskriver hur man i matematiken lämnat läroboken och i stället jobbar med uppgifter hämtade 
från verkliga livet och praktiska situationer:  

I matten jobbar vi just nu med verkliga undersökningar där eleverna får gå ut  i 
samhället eller ut på Internet och ställa frågor kring något som är angeläget för 
dem. Sedan kan vi jobba med olika sätt att framställa resultatet  i olika diagram 
och dra slutsatser av det. (L3)

Flera lärare beskriver ett synsätt  där undervisningen förväntas utgå från helheter och där 
lärandet sätts in i ett sammanhang i andra ämnen och i vardagsliv. Ämnesövergripande 
uppgifter upplevs skapa förutsättningar för fördjupad kunskap: 

Det är jätteviktigt att jag som lärare får eleverna att se sammanhangen. Annars 
har de ingen aning om varför de gör det de gör. Det är ju helt meningslöst att 
kunna rabbla citronsyracykeln om jag inte har fattat sammanhanget, till vad jag 
kan använda kunskapen. Så det tycker jag är viktigt! (L3)

Samarbete är också något som lärarna ser som centralt i en enpreprenöriell praktik. Genom   
uppgifternas komplexitet ses ett behov av kollaboration elever emellan, men också mellan 
lärare. Lärarna ger uttryck för att man ser lärandet som en social aktivitet  som värdesätts allt 
högre i samhället: 

Grupparbete är bra, inte enskilt arbete. Framförallt i början när man jobbar med 
mer öppna och komplexa uppgifter. Fler elever blir fler idéer. Så är det ju med 
oss lärare också. (L3)
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Tema 3 - Entreprenörskapets förändrade lärarroll
I intervjuerna beskriver lärarna att lärarrollen förändras i en entreprenöriell praktik. Lärarna 
uppfattar sig som handledare där man fungerar som en samtalspartner som visar på 
möjligheter, ger råd och har en stödjande roll i lärandeprocessen: 

Lärarens uppgift är att stödja och uppmuntra i alla lägen. Jag måste kunna prata 
med eleverna och vrida och vända på saker och ting. Få elever att gå vidare i 
processen. (L4)

Man vill att eleverna ska prova egna idéer själva först. Jag brukar säga: ”Ni får 
prova först.” Men om någon kör fast finns jag där. Då får man tipsa lite. ”Har du 
tänkt på det här?” Så att man ser varje elev och är med i processen. Men 
samtidigt måste alla få chansen att från början pröva sina egna vingar. När de får 
fler och fler tillfällen att prova börjar de komma på själva hur de ska göra och 
komma vidare. (L3)

I en entreprenöriell praktik upplever lärarna sig inte lika styrande utan man ger eleverna stort 
handlingsutrymme. För att lyckas med detta upplever lärarna att  de måste vara flexibla och  
våga släppa kontrollen i klassrummet. När eleverna i större utsträckning styr över 
undervisningen, kan man som lärare inte förbereda sig på samma sätt och man har inte på 
samma sätt kontroll på allt som händer i klassrummet. Där lärare tidigare hade förberett 
lektionerna i minsta detalj och kunnat förutse olika scenarion finns nu ett stort  mått av 
oförutsägbarhet: 

 När man jobbar entreprenöriellt kan vad som helst hända. Det är elevernas idéer 
som styr. (L2)

Det oförutsägbara återkommer även i en annan lärares beskrivning av undervisnings-
situationen: 

Det är ju det där med att våga släppa kontrollen... ibland kan man vara rädd för 
att  man inte har nog kunskap när man ska leda eleverna, när man inte riktigt vet 
var resan bär.  (L1)

Att få eleverna att reflektera kring sitt lärande och ta ansvar för den egna lärprocessen ser två 
av lärarna också som en viktig del av lärarrollen i en entreprenöriell praktik. Att förstå varför 
man ska lära sig saker anses som avgörande för motivationen att lära. Dessa två lärare belyser 
vikten av att man som lärare för eleverna synliggör målen för undervisningen och involverar 
eleverna i diskussioner om vägen mot målen och vad som krävs för att nå dit: 

Det här metakognitiva är viktigt. Eleverna ska ju kunna tycka och tänka om sitt 
eget lärande och bedöma sitt eget lärande. Det är viktigt i ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Vad har jag lärt mig? Varför blev resultatet som det blev? Kan 
jag göra något bättre? (L6)
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Lärarna uttrycker att i en entreprenöriell praktik är lärandeprocessen viktig och inte bara 
resultatet. Detta innebär att läraren hela tiden måste vara delaktig i de processer som pågår. 
När elevernas jobbar i grupp måste lärarna kunna se vad varje elev bidragit med i gruppens 
gemensamma process: 

När eleverna jobbar i små grupper måste man vara med i processen mycket  mer. 
Man måste se vad som händer under processen för bedömningen. (L2)

Lärarrollen i en entreprenöriell praktik förutsätter mer samarbete med andra lärare. Flera av 
lärarna menar att samarbete är nödvändigt för att lyckas med uppdraget. Dels handlar det om 
att skapa helheter i lärprocessen för eleverna, men också för att stötta och lära av varandra 
hitta nya vägar in i undervisningen: 

Om eleverna ska utveckla ett entreprenöriellt  förhållningssätt måste det ske 
kontinuerligt. Det räcker inte att bra jag gör det i mina ämnen, så samarbete 
mellan lärare är viktigt. Sedan kan vi lärare faktiskt inspirera varandra: ”Hur 
gjorde du? Så här gjorde jag” Det tycker jag är viktigt. Det här är nytt för oss 
och vi kan lära av varandra. (L2)

Det räcker inte att då och då jobba på detta sätt. Det är mycket mer. Det ska gå 
in i ämnena. Ska vi lära ut  helheter och sammanhang måste vi lärare jobba 
tillsammans och ha samsyn kring hur vi gör det på bästa sätt. (L3)

I den entreprenöriella praktiken räcker det inte för läraren att endast samarbeta med andra 
lärare. Läraren behöver också hitta samarbetspartners utanför skolan för att förankra 
undervisningen i verkligheten utanför skolan:

Vi behöver samarbeta med olika företag, alltså att eleverna får en insikt i det här 
med företagsamheten.  (L1)

Tema 4 - Det utmanande entreprenörskapet 
Att lyckas med det entreprenöriella uppdraget  upplevs inte helt okomplicerat av lärarna och 
det finns utmaningar med uppdraget. Till att börja med menar lärarna att en utmaning är att 
hitta en balans mellan hur mycket man ska styra och hur mycket ansvar man ska överlåta åt 
eleverna. Det är svårt både för lärare och elever att förhålla sig till de fria ramarna. Flera 
lärare uttrycker en frustration över att man har professionell kunskap om exempelvis vilka 
arbetssätt och redovisningsformer som kan lämpa sig bäst för ett visst arbetsområde och 
tidsram, medan eleverna kan ha helt andra önskemål: 

Ingenting är definierat och det finns inget rätt och fel. Ingen början och inget 
slut. Inget är begränsat. Det är jag som ger ramen så att eleverna kan börja.  Men 
egentligen finns ingen ram. Allt är möjligt. Det kan också vara svårt. Svårt för 
lärare och elever. För mycket frihet kan bli svårt. (L2)
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Det fria ramarna gör också att  läraren måste vara flexibel och kunna hålla många olika bollar i 
luften samtidigt. I en klass finns en mångfald av sätt  vilka eleverna väljer att  lösa och redovisa 
uppgifterna på och detta måste läraren förhålla sig till. Det pågår alltså ständigt ett 
förhandlande mellan elever och lärare kring arbetssätt och redovisningsformer och detta 
upplevs tidskrävande. 

När målet  för undervisningen är att tänka kreativt och nytt ställs lärarna inför faktum att 
eleverna arbetar och redovisar på nya sätt i form av exempelvis film, bloggar och 
radioreportage. Dessa arbetssätt och redovisningsformer är nya för lärarna och man känner då 
en oro för att inte ha kompetens att  handleda eleverna i detta arbete. En av lärarna uttrycker 
det så här: 

Jag har tyckt att det har varit svårt när vi införde datorerna. Innan jag hade lärt 
mig datorn själv. Tekniken alltså, men det har man ju fått acceptera, att eleverna 
kan det mycket bättre.  (L1)

Mångfalden av arbetsformer och redovisningssätt i den entreprenöriell praktiken upplevs 
också av lärarna som en utmaning i bedömningsprocessen. Man måste ha kompetens att  se 
kunskapskvaliteter i nya arbetsformer och redovisningssätt. Man måste också vara delaktig i 
hela processen, inte bara slutprodukten för bedömningen. Man ska även kunna bedöma varje 
elevs kunskaper individuellt även om eleverna arbetar i grupp: 

Det finns inte alltid en slutprodukt från varje enskild elev. Förut hade man alltid 
en slutprodukt. De hade skrivit på ett papper eller på dator. Då kunde jag ta hem 
uppgifterna och bedöma hur eleverna lyckats. Nu ska jag vara mycket mer 
flexibel och vara med i grupparbetet och följa upp hur de gör, om de jobbar med 
varandra och hur de når målen. (L2)

Med olika ämnen följer specifika utmaningar med att omhändertaga det entreprenöriella 
uppdraget. Som jag tidigare beskrivit upplever flera lärare att det entreprenöriella uppdraget 
naturligt kommer in i praktisk-estetiska ämnen där man jobbar med skapande processer. I 
andra ämnen tvingas läraren tänka till extra för att få med exempelvis den kreativa aspekten: 

Vad är kreativitet i ämnet so? I svenskan finns en språklig kreativitet som är 
knuten till fantasi. Du får hitta på! I so får ingenting vara falskt. Man får inte 
hitta på fakta. Här är det svårare! Jag ser en skillnad. (L6)

Lärarna upplever att det är en stor omställning för eleverna att arbeta entreprenöriellt och att 
eleverna inte är vana att  jobba på detta sätt från de tidiga skolåren. Flera av lärarna beskriver 
att  en del elever har svårt  att förhålla sig till de fria ramarna. Dessa elever får ingenting gjort  
när undervisningen inte är uppstyrd av läraren: 

För många elever är det jättesvårt att man säger; ”Tänk själv! Gör själv!” Det är 
svårt... Det är inte alla elever som klarar det. (L3)
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Flera lärare beskriver att omställningen till en entreprenöriell undervisning måste ske gradvis, 
så att  man ger eleverna ökat handlingsutrymme allt eftersom de entreprenöriella förmågorna 
utvecklas. Lärarna beskriver att man stödjer dessa elever genom att  exempelvis sätta delmål 
och tidsramar för arbetet, hjälpa eleverna att formulera frågeställningar och vara ett stöd i 
planering och organisering av arbetet. För att inte någon elev ska falla mellan stolarna, måste 
läraren vara väldigt delaktig i alla de processer som pågår. Samtliga lärare upplever det svårt 
att  hinna med detta. Det är alltså svårt att hinna tillgodose alla elevers behov också i en 
entreprenöriell lärarroll. 

En av lärarna uttrycker att det inte är eftersträvansvärt att jobba entreprenöriellt i 
undervisningen hela tiden, då detta gynnar bara vissa elever: 

Gör man det hela tiden är det vissa elever som hela tiden gynnas. De som är 
kreativa och som redan är bra på det. De elever som inte kan halkar hela tiden 
efter. (L3)

Två av lärarna upplever att  man kan möta motstånd från eleverna mot det entreprenöriella 
arbetssättet, då de menar att  en entreprenöriell pedagogik ställer högre krav på eleverna. 
Eleverna ska hela tiden tänka själva, vara aktiva, komma med idéer och ta initiativ och lärarna 
anser att det blir ansträngande för eleverna i längden. En av lärarna uttrycker det så här: 

Ibland måste eleverna få vara lite lata och bara göra. Att  bara göra tror jag kan vara 
skönt ibland. Det kräver ju mycket energi att jobba entreprenöriellt jämfört med att 
bara sitta och ta emot. (L6) 

En av lärarna beskriver att  det  ämnesövergripande arbetet är något som kan möta motstånd 
hos eleverna. Eleverna är inställda på att ha ämnen och läraren anser att lektionstid utgår till 
att  motivera arbetssättet och bemöta synpunkter som ”Vi har väl inte svenska nu, vi har ju 
slöjd”.

Lärarna upplever också att det finns en motsättning mellan å ena sidan mål och centralt 
innehåll i kursplanerna samt timplanen i ämnena och å andra sidan vara flexibel och följa 
elevernas idéer och initiativ. Enligt timplanen har man bara ett begränsat antal lektioner och 
på denna tid ska allt central innehåll i kursplanen hinna behandlas. Lärarna upplever det svårt 
att  planera tiden då man inte vet exakt hur eleverna väljer att jobba. Man menar också att det 
är svårt att kunna låta elevernas initiativ styra i alla lägen då tiden är begränsad. Lärarna ger 
också uttryck för att innehållet i undervisningen är väldigt uppstyrt med Lgr 11 och att det då 
är svårt att ge eleverna inflytande över undervisningens innehåll och att detta i förlängningen 
skapar motivationsproblem: 

Ibland funderar jag på hur jag ska få ihop det med det nya. Det är ett så styrt 
innehåll i Lgr 11. Hur ska jag hinna ge demokratiuppdraget utrymme? Det står så 
exakt vilka kunskaper eleverna ska ha med sig. Ska de då endast få bestämma om 

25



de ska jobba med penna eller dator? Vad blir det för demokrati? Jag känner oro 
inför är det där med elevinflytandet. Vad ska de kunna påverka? Hur ska jag 
säkerställa deras inflytande när det är så exakt skrivet vad vi ska göra? (L6)

I denna fråga så efterlyser en av lärarna ett  ställningstagande från skolledning kring hur stor 
vikt som ska läggas vid det entreprenöriella uppdraget. Ska fokus ligga på höga betygsresultat 
eller på att eleverna ska utveckla entreprenöriella förmågor? Läraren menar att han ser den 
entreprenöriella pedagogiken som ett  medel att nå högre resultat i förlängningen, men att 
processen tar längre tid då eleverna ska styra den och att  betygsstatistiken kanske under resan 
kan vara lägre. 

Flera lärare beskriver att den entreprenöriella lärarrollen ställer krav på läraren att  inspirera 
och väcka elevernas nyfikenhet  och lust  att lära och detta upplevs utmanande. Lärarna ger 
uttryck för att de i sin lärarroll behöver uppvisa entreprenöriella förmågor där de tänker nytt 
och kreativt för att  lyckas med detta. Lärarna lägger ner mycket arbete på att designa 
uppgifter som ger ger eleverna möjlighet  att utveckla entreprenöriella förmågor och man 
försöker introducera arbetsområden på inspirerande sätt. Samtliga lärare upplever att tiden 
inte räcker till för detta och att man önskar att man i högre utsträckning kunde jobba 
tillsammans med sina kollegor med detta. I detta sammanhang beskriver lärarna schemat som 
en begränsande faktor för samarbete då schemat är styr om lärare har gemensam 
planeringstid. 

Samtliga lärare nämner i intervjuerna schemat som en försvårande faktor i den 
entreprenöriella praktiken även i andra hänseenden. Schemat är avgörande för huruvida man 
kan jobba ämnesövergripande och med helheter och det kan begränsa möjligheterna att ta sig 
ut i samhället, utanför skolans väggar: 

Vi är ju så styrda av att vara här i skolan av schemat. Det blir en oerhörd apparat 
att  bryta schemat nu. Skolans värld är som en koloss. Man kan inte bara hitta på 
något från en dag till en annan med eleverna. Det drabbar ju alla andra lektioner. 
Det är en så stelbent historia skolan. Inte är det lätt att vara flexibel. Att gå och 
peta i en halvtimme eller timme, det är ingen idé. Man behöver ordentligt med 
tid, långa pass om man ska kunna jobba på ett sådant sätt. Skoldagen är för 
uppdelad i många ämnen. Eleverna ska fokusera på så många olika saker. Inte 
blir det några helheter då. (L4)

Lärarna upplever också att tjänstefördelningen kan försvåra för en entreprenöriell pedagogik. 
Tjänstefördelningen skapar förutsättningar för samarbete mellan lärare och ligger till grund 
för schemat.:

Är man inne i många olika klasser är det svårt att kunna samarbeta med alla 
inblandade lärare. Tiden finns inte. Svenskläraren kanske har flera no-lärare att 
jobba med. Tjänstefördelningen kan försvåra samarbete. Här måste rektorerna 

26



gå ”all in” och göra en tjänstefördelning så det flyter och fungerar i praktiken. 
(L4)

Tjänstefördelningen avgör också hur arbetslagen ser ut och vilka lärare som är knutna till 
samma elever. Många lärare upplever att det är sammansättningen på arbetslagen är 
avgörande för samarbete: 

Det här med vad jag har för jobbarkompisar är viktigt för hur långt man når. Man 
samarbetar bättre med vissa. Det är jätteviktigt att vi är på samma spår och har 
samsyn. Att man har stöd av varandra. (L1)

Diskussion 
Nedan redovisas en diskussion och analys av studiens resultat och metod. 

Resultatdiskussion
Med utgångspunkt i studiens syfte, teoretiska referensram och tidigare forskning presenteras 
en diskussion och analys av det resultat som presenterats.

Lärarnas upplevelse av det entreprenöriella uppdraget
Lärarna som ingår i min studie upplever att det entreprenöriella uppdraget i Lgr 11 till stor del 
handlar om att eleverna inom ramen för undervisningen ska utveckla entreprenöriella 
förmågor som kreativitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och initiativförmåga. De ser 
motivet till införandet av entreprenörskap både ur ett individnära- och sammhällsekonomiskt 
perspektiv. Att  lära i olika sociala praktiker och att förankra undervisningen i elevernas 
livsvärld, exempelvis genom användandet av digital teknik,  upplevs också som viktiga delar 
av det entreprenöriella uppdraget. 

Det individnära- och samhällsekonomiska perspektivet på entreprenörskap
Motivet till införandet  av entreprenörskap i skolan anser lärarna dels ha ett individnära 
perspektiv och dels ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det individnära perspektivet handlar 
om att entreprenörskap i skolan innebär en personlig utveckling för eleverna. Att förvärva 
entreprenöriella förmågor är något som kommer individen till nytta i vidare studier och 
kommande yrkesliv. Det samhällsekonomiska perspektivet innebär att entreprenörskap i 
skolan är ett sätt  att stärka Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder. Det perspektiv 
som lärarna i studien främst fokuserar på är det individnära perspektivet. De har det bästa för 
sina elever för ögonen och en önskan om att varje individ ska nå så långt som möjligt och 
lyckas väl med studier och i kommande arbetsliv. Lärarna ser dock ingen motsättning mellan 
det individnära- och det samhällsekonomiska perspektivet. De anser att om skolan lyckas 
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utveckla eleverna att bli kreativa, tänka självständigt och visa lust att  lära, lyckas eleverna 
bättre med sina studier och når högre resultat. Lyckas eleverna väl i skolan så bidrar detta i 
förlängningen till att stärka landet Sverige genom en kompetent arbetskraft.  Alltså upplever 
lärarna det individnära- och det samhällsekonomiska perspektiven på entreprenörskap  i skolan 
som förenliga. Ur ett fenomenologiskt perspektiv ser jag detta som  ett uttryck för den delade 
tillvaron. Individen är ofrånkomligt sammanflätad med sina medmänniskor och samhället i 
stort. 

I fråga om relationen mellan individ och samhälle lyfter Svedberg (2007) i sin avhandling 
frågan om entreprenörskap i skolan innebär en förskjutning från tanken om medborgar-
utbildning till en utbildning fokuserad på individens behov. Hon hänvisar till kritiker som 
menar att entreprenörskap i skolan inte handlar om att bygga det gemensamma utan om att 
främja konkurrens, valfrihet och individualisering. Jag anser att det är en relevant fråga att 
ställa då den samhällsutveckling som vi i dag ser handlar om globalisering, hög konsumtion, 
snabba förändringar och där individens individuella val blir allt mer avgörande för framtida 
möjligheter. Bauman (2009) framställer dagens postmoderna samhälle som drivet av 
marknadskrafter med stark böjelse för ombytlighet, rörlighet, opportunism och med misstro 
mot beständig kunskap  och gemensamma värderingar i vilket den rotlöse individen är i 
ständigt letande efter bekräftelse och erkännande i tillfälliga gemenskaper. Vidare menar 
Bauman att de värderingar som utbildningsväsendet traditionellt sett stått för, med exempelvis 
en kunskapskanon med gemensamma mål för utbildningen, är helt oförenliga med dessa 
postmoderna tankarna om rörlighet, flexibilitet och opportunism. Svedberg (ibid.) menar dock 
att entreprenörskap  i skolan inte karaktäriseras av individualism och konkurrens. Istället visar 
resultatet i hennes avhandling att entreprenörskap i skolan har många kollektiva dimensioner 
av lärande i sätten som undervisningen organiseras på, exempelvis i form av  samlärande i 
projektgrupper. Också lärarna i min studie betonar skarpt samarbete och kollektiva aspekter 
av lärandet som viktiga i en entreprenöriell praktik. På olika sätt beskriver lärarna hur 
eleverna med stöd av deras, kamraters eller andra samhällsaktörers tar sig vidare i sin 
kunskapsutveckling, i den process som Säljö (2000) i sociokulturella termer beskriver som 
appropiering. För att  komma bort från associationerna till ekonomi, konsumtion och 
konkurrens förespråkar Svedberg vidare att för skolans del sätta fokus på ett socialt 
entreprenörskap som ”står för individuell, men framför allt gemensam kreativitet och 
nyskapande samt förändring av hur existerande resurser brukas, även detta ur ett hållbart, 
samhällsskapande och globalt  perspektiv” (Svedberg, 2007, s. 176). Genom att som Svedberg 
beskriver sätta fokus på ett social entreprenörskap i skolan anser också jag att det individnära- 
och samhällsekonomiska perspektivet på entreprenörskap  går att förena. Som jag ser det kan 
ekonomisk rationalitet heller aldrig bli helt styrande för skolans verksamhet. Skolan kan inte 
enbart fokusera på att  utbilda framtidens arbetskraft då demokratiuppdraget i läroplanen är så 
tydligt framskrivet. Demokratiuppdraget är inte på något sätt förhandlingsbart. 
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Att lära i olika sociala praktiker och förankra undervisningen i elevernas 
livsvärld
Otterborg (2011) menar att det entreprenöriella lärandet är en ny  lärandeform som bland annat  
kännetecknas av elevaktiva arbetssätt, hög grad av inflytande och egenansvar hos eleverna 
samt samarbete i olika former. Den syn på lärande som lärarna i min studie ger uttryck för 
stämmer i hög grad in med Otterborgs beskrivning av det  entreprenöriella lärandet. Otterborg 
betonar dock starkt samarbete med näringslivet för att uppgifterna i den entreprenöriella 
praktiken ska upplevas vara ”på riktigt” av eleverna. Hon beskriver exempelvis att lärarna i 
hennes studie utformar och bedömer uppgifterna tillsammans med olika företag. Lärarna i 
min studie lägger inte lika stor vikt vid samarbete med näringsliv, åtminstone inte vid att 
uppgifterna utformas och bedöms i samarbete med näringsliv. Lärarna i denna studie ser det 
som viktigt att eleverna lär i olika sociala praktiker och att eleverna vänder sig ut mot 
samhället för att inhämta den information eller de kontakter man behöver för att lösa 
uppgifterna. Lärarna beskriver också att de gärna bjuder in företag och organisationer i skolan 
för att bidra med kunskap  inom olika arbetsområden, eller att man gör studiebesök med 
eleverna på olika företag. Ingen av lärarna i min studie beskriver dock att  företag involveras i 
utformning och bedömning av uppgifter. Jag ser det också som problematiskt att  i alltför hög 
mån låta utomstående intressenter påverka undervisningens innehåll. Undervisningen ska 
enligt läroplanen vara saklig och allsidig och hur ska detta kunna garanteras om utomstående 
intressenter ges för stort utrymme? Dessutom saknar utomstående aktörer den professionella 
kunskapen om mål och bedömning i skolan. 

Lärarna i denna studie beskriver inte heller att uppgifterna måste vara utformade i samarbete 
med näringsliv för att av eleverna upplevas vara ”på riktigt”. I detta sammanhang pratar man 
istället att förankra uppgifterna i verkligheten, exempelvis genom att hämta problem från 
vardagen i matematik eller att har reella mottagare för de uppgifter som görs, exempelvis i 
form av läsare av en blogg. Lärarna kan här sägas sträva efter att förankra uppgifterna i 
elevernas livsvärld för att skapa mening och motivation. 

Otterborgs studie (2011) har sin utgångspunkt i gymnasieskolan medan min studie hör hemma 
i grundskolan. Skillnaden i synen på hur samarbete med företag kan se ut kan ha sin 
förklaring där. I gymnasieskolan befinner sig eleverna närmare näringsliv då det snart ska ut 
på arbetsmarknaden och det finns ofta en starkare koppling till direkta yrken eller branscher i 
utbildningen. I den nationella strategin för entreprenörskap inom utbildningsväsendet (2009) 
skrivs också att ”olika aspekter av entreprenörskap är mer relevanta i vissa delar av 
utbildningssystemet” och att inom gymnasieskolan ska fokus inom entreprenörskapet  i allt 
högre grad ligga på företagande och kompetenser som krävs för att  starta och driva företag. 
Detta ser jag som en möjlig förklaring till skillnaden i synen på samarbete med näringslivet 
kan se ut. Grundskolans lärare ser samarbete med näringsliv som viktigt men menar inte att 
uppgifterna måste vara utformade i samarbete med näringsliv för att ses som autentiska. 
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Den digitala teknikens betydelse i den entreprenöriella praktiken
Otterborgs studie (2011) visar att datorn är ett viktigt verktyg för eleverna i det 
entreprenöriella lärandet, främst då de ska söka information och komma i kontakt med 
människor utanför skolan. Lärarna i föreliggande studie ser också datorn som ett viktigt 
verktyg i den entreprenöriella praktiken. Liksom i Otterborgs studie ser man datorn som ett 
verktyg för att  söka information och söka upp kontakter utanför skolan. Men framförallt lyfter 
lärarna datorns betydelse för att tänka nytt och annorlunda vad gäller exempelvis arbetssätt 
och redovisningsformer och datorn som ett verktyg för kreativt skapande. Flera av lärarna i 
studien beskriver datorn som ett verktyg som stimulerar entreprenöriella förmågor då de 
beskriver hur de ser att eleverna ”blir självsäkra, kreativa och tar initiativ” när de ges 
möjlighet att använda sig av dator i lärandeprocessen. Datorn kan således sägas vara en 
framstående medierande artefakt i den entreprenöriella lärandeprocessen. 

Vad är det då som gör just datorn denna särställning i den entreprenöriella praktiken? Drotner 
(2007) beskriver hur unga användare av digitala medier i dag har trätt  in i rollen som aktiva 
producenter som skapar, delar och interagerar med varandra i sociala sammanhang på nätet. 
Det sätt som Drotner beskriver att  unga lär på i informella sammanhang i digitala praktiker 
har många likheter med Otterborgs beskrivning av det entreprenöriella lärandet och många 
aspekter som lärarna i min studie också beskriver. Drotner beskriver exempelvis att ungas 
lärande med digitala medier är processinriktat, problemlösande, omfattar kommunikation och 
interaktion och har inslag av förhandlingprocesser i problemlösandet och motivationen att lära 
är hög. Kreativa processer med multimodala inslag i form av kombinationer av bild, ljud, 
grafik och text förekommer i hög grad. Enligt  Drotner är digitala praktiker idag en av de mest 
betydelsefulla arenorna för ungas utvecklande av identitet och kreativt lärande. Som jag ser 
det är detta en anledning till att  datorn av lärarna i min studie beskrivs som en artefakt som i 
hög grad stimulerar entreprenöriella förmågor. När eleverna ges möjlighet att under 
entreprenöriella arbetsformer få inflytande över lärandeprocessen använder de sig av samma 
strategier som när de lär i informella sammanhang i digitala praktiker. Merleau-Ponty menar 
att  människan till sin natur är skapande och vänder sig ut mot världen i olika projekt där 
tidigare erfarenheter blir grunden för utveckling och lärande (Bengtsson, 1999). Den digitala 
tekniken öppnar en ingång till elevernas livsvärld och eleverna använder sig av sina tidigare 
erfarenheter av digital teknik för att skapa nytt och inhämta kunskaper. Således drar jag 
slutsatsen att användandet av digital teknik i undervisningen skapar goda möjligheter att 
lyckas med det entreprenöriella uppdraget i Lgr 11. Att använda digital teknik i 
undervisningen är också något som det finns gott  stöd för i läroplanen där det står att skolan 
ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskolan ska kunna ”använda modern teknik 
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 
2011, s. 14).  
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Den entreprenöriella undervisningens utformning
I resultatet av studien framkommer att lärarna ser elevinflytande som en grundpelare i den 
entreprenöriella praktiken samt att uppgifternas utformning är av stor betydelse för huruvida 
eleverna utvecklar entreprenöriella egenskaper.

Elevinflytande - en grundpelare i den entreprenöriella praktiken
Otterborg (2011) skriver: 

Den resultatbild som presenteras i den här studien visar att premisserna för att 
använda den entreprenöriella lärandeformen är att uppgifterna har ett innehåll 
och en form som tillåter eleverna ett stort inflytande och ansvar över sitt arbete. 
(s. 161)

Detta är också något som lärarna i denna studie betonar. Samtidigt ses elevernas inflytande 
över undervisningen inte helt oproblematisk. Det innehåll som som undervisningen ska 
behandla är till stor del uppstyrt i ämnenas kursplaner, enligt lärarna i denna studie är 
innehållet i Lgr 11 ännu mer uppstyrt än i tidigare kursplaner, och lämnar därför inte stort 
utrymme för inflytande till eleverna. Jag kan hålla med om att undervisningens innehåll är 
tydligare framskrivet i Lgr 11 än i tidigare läroplan. Att det finns möjligheter till egna initiativ 
vad gäller undervisningens innehåll står dock tydligt formulerat i inledningstexten i Lgr 11: 

I det  centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Det 
centrala innehållet är utformat så att det lämnar utrymme för läraren att  göra 
egna fördjupningar eller tillägg. (Skolverket, 2011, s. 4)

Vidare så är det klart  uttryckt i läroplanen att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning 
och att läraren ska säkerställa att eleverna får reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll. Alltså är detta inte förhandlingsbart. 

Vad gäller formen för undervisningen upplever lärarna att det finns ett större 
handlingsutrymme att erbjuda eleverna. Där upplever sig dock lärarna begränsade av 
timplanen, då de arbetsformer som eleverna vill använda kan vara tidskrävande. Flera lärare 
uttrycker en oro över att man inte ska hinna behandla allt centralt innehåll som kursplanerna 
tar upp när man arbetar entreprenöriellt och ger eleverna större handlingsutrymme. De menar 
att  processen fram till målet  tar längre tid då eleverna ska ägna lektionstid åt planering och 
organisation av arbetet och att tänka nytt och tänka själva. Min slutsats av detta är att dessa 
lärare inte ser dessa förmågor och aktiviteter som en del av lärandet och att för dessa lärare 
handlar lärande i första hand om ämneskunskaper. Det är kanske inte heller konstigt då det 
ämneskunskaper som syns i betyg och det är utifrån betyg skolor värderas och jämförs med 
varandra. Huruvida eleverna utvecklar entreprenöriella förmågor är något som sällan mäts och 
värderas, åtminstone inte på nationell nivå. Då är det avgörande att skolledningen klargör sin 
ståndpunkt i frågan och systematiskt driver arbetet framåt och ger lärarna det stöd de behöver. 
Utifrån den osäkerhet som lärarna uttrycker kring synen på det centrala innehållet i 
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kursplanerna, möjligheterna till elevinflytande och vad som är kunskap ser jag ett behov av 
tillsammans på skolan diskutera och tolka läroplanen så att  man på skolan kan få samsyn 
kring hur läroplanen ska realiseras med eleverna. Att lärarna känner osäkerhet vad gäller Lgr 
11 är inte konstigt då den, vid studiens genomförande, endast varit styrande för verksamheten 
i ca 9 månader. I intervjuerna framkommer att lärarna upplever att de stora förändringarna 
med Lgr 11 främst berör kursplanerna i ämnena. Återigen vill jag betona skolledningens 
betydelse för att möjliggöra pedagogiska diskussioner och i sammanhanget påminna om 
skolans dubbla uppdrag, kunskaps- och demokratiuppdraget. Även om lärarna anser att de 
största förändringarna finns i kursplanerna, så måste pedagogiska diskussioner föras utifrån 
hela läroplanen så att man får samsyn även kring elevinflytande, arbetsformer och det 
entreprenöriella uppdraget. 

Betydelsen av uppgifternas utformning
Lärarna upplever att uppgifternas utformning är avgörande för huruvida eleverna utvecklar 
entreprenöriella förmågor. Det är också något som Otterborg (2011) betonar. Lärarna lägger 
mycket fokus på att  designa uppgifter som ska stimulera utvecklingen av entreprenöriella 
förmågor. Som jag tidigare beskrivit  ska fokus ligga på öppna frågeställningar, komplexitet, 
intresseskapande, samarbete och ett stort mått att elevinflytande och egenansvar. 

Intressant att diskutera i detta sammanhang är i vilken utsträckning det  är möjligt för lärarna 
att  designa för en elevstyrd undervisning. Om undervisningen ska vara elevstyrd borde väl 
eleverna vara delaktiga i designen av uppgiften? Harris studie från 1995 visar exempelvis, att 
även om mer elevcentrerade arbetssätt  med öppna frågeställningar användes av lärarna i 
hennes studie, så var det fortfarande lärarna som styrde och organiserade lektionerna vilket 
innebar att  det egentligen inte blev någon förändring av undervisningen och att eleverna i 
förlängningen inte utvecklade sina entreprenöriella förmågor. Som jag tolkar lärarnas utsagor 
sker ingen dialog eller förhandling med eleverna kring uppgifternas design. Lärarna 
presenterar en färdig uppgift med ett definierat mål. Däremot uttrycker lärarna att man 
eftersträvar att få ”vidd” i uppgiften, så att eleverna kan tolka den på olika sätt  och lösa den på 
olika sätt och att det pågår ett förhandlande om arbetssätt och redovisningsformer för 
uppgiften, varför undervisningen ändå kan betraktas som delvis elevstyrd. 

Otterborg (2011) ser det dock problematiskt att för elever som arbetar i en entreprenöriell 
lärandeform utgå från av läraren utifrån kursplanen definierade mål. Hon menar att en viktig 
kompetens försummas hos eleverna om de inte är med i målformuleringen av uppgiften. 
Lärandeprocessen startar i och med målformuleringen av uppgiften och fortsätter sedan 
genom planering, val av arbetsformer, lösande av oförutsedda problem, utvärdering. Denna 
process är enligt Otterborg viktigare än själva genomförandet av uppgiften. Otterborg kan 
därigenom sägas lägga in en metakognitiv aspekt i det entreprenöriella lärandet. 
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I min studie är det endast två lärare som nämner metakognitiva aspekter i fråga om 
entreprenörskap i skolan. Genom att i högre utsträckning arbeta med metakognitiva aspekter i 
undervisningen anser jag att lärarna skulle kunna få verktyg att hantera entreprenörskap i 
skolan. Lärarna upplever det utmanande att hela tiden vara inne i förhandlingsprocesser med 
eleverna om innehåll, arbetssätt och redovisningsformer och att det är svårt att veta hur 
mycket man ska styra som lärare och hur mycket man kan överlåta till eleverna. Lärarna 
konstaterar också att  det finns ramar som man måste förhålla sig till i form av läroplan och 
timplan. Fokus för den dialog man har med eleverna kring undervisningens innehåll och 
utformning borde ligga på mål, olika sätt att  nå målen och olika sätt  att  att visa sina kunskaper 
utifrån läroplanen. Om läroplanen blir ett levande dokument i undervisningen som man ger 
eleverna insyn i, kan det bli lättare för eleverna att  förstå och förhålla sig till undervisningens 
ramar och planera sitt arbete utifrån dem. Involveras eleverna i mål- och bedömningsarbetet 
får de bättre förutsättningar att se sitt eget lärande och välja redovisningsformer som visar de 
kunskapskvaliteter som efterfrågas i kunskapskraven. Vidare beskriver lärarna att det i en 
entreprenöriell praktik ställs höga krav på läraren att vara delaktig i alla de processer som 
pågår i undervisningen, inte minst för bedömningen. Jag anser att delar av detta skulle kunna 
gå att  lägga in i elevernas ansvarsområde. Om man inom undervisningen genom formativa 
bedömningsformer ger eleverna utrymme att kontinuerligt reflektera kring sitt lärande och de 
arbetsprocesser som fortgår kan läraren få insyn i dessa processer och ett stöd i 
bedömningsarbetet. 

Den entreprenöriella praktikens lärarroll
Den entreprenöriella praktiken innebär en förändrad lärarroll där en stor del av inflytandet 
över undervisningen förflyttas till eleverna och där läraren måste visa prov på entreprenöriella 
förmågor för att lyckas med det entreprenöriella uppdraget. 

Den entreprenöriella läraren
Vid en första anblick är det inte så stor skillnad på den entreprenörella lärarrollen, såsom den 
beskrivs av lärarna som ingår i min studie, och de uppgifter som generellt tillskrivs läraren i 
Lgr 11 (Skolverket, 2011). Enligt Lgr 11 ska läraren bland annat handleda och stimulera 
eleverna, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, ge eleverna 
inflytande över arbetsformer och innehåll och ge eleverna utrymme att skapa. Lärarens ska 
också samarbeta med sina kollegor, utveckla kontakter med organisationer och företag och 
förankra undervisningen i det omgivande samhället. Alltså kan man inte specifikt tillskriva 
dessa uppgifter den entreprenöriella lärarrollen även om lärarna i föreliggande studie 
beskriver den entreprenöriella lärarrollen i just dessa termer. Som jag tolkar lärarnas utsagor 
menar man att just dessa uppgifter betonas i väldigt hög grad i den entreprenöriella 
lärarrollen. Går man djupare in i deras beskrivningar av den entreprenöriella lärarrollen så 
visar det sig också att maktfördelningen förändras i den entreprenöriella praktiken. Det sker 
en förskjutning av makten från lärare till elev, vilket naturligtvis innebär en stor förändring av 
lärarrollen. Den förändrade maktfördelningen ställer krav på läraren att ha kompetens att 
kunna hantera det oförutsägbara och föränderliga då elevernas initiativ i högre grad ska styra 
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undervisningen. Drivkraften för elevernas lärande i den entreprenöriella praktiken ska också 
vara deras fria vilja. Det ställer höga krav på läraren att väcka denna lust och vilja. Leffner 
(2006) menar att lärarna måste förändra sin lärarroll och visa prov på entreprenöriella 
kompetenser genom vara kreativa, initiativrika, mönsterbrytande och nyskapande för att 
lyckas med detta. Det är också något som lärare i min studie ger uttryck för. Att förändra sin 
undervisning handlar om ett lärande för lärarna. Eftersom jag har en sociokulturell syn på 
lärandet tror jag att förutsättningen för att denna förändring av undervisningen ska äga rum är 
samarbete mellan lärarna där man kan byta erfarenheter och stötta varandra i processen. 
Leffner (2006) betonar också i sin avhandling att den entreprenöriella läraren inte kan uppstå 
av sig själv. Hon framhåller vikten av kompetensutveckling om lärare ska våga ge sig ut i det 
okända och vikten av att skolan är en lärande organisation där lärare ges utrymme att 
tillsammans diskutera och utbyta tankar kring hur man kan uppfylla det entreprenöriella 
uppdraget. 

Styrdokumenten ger en bild av att entreprenörskap är ett förhållningssätt som ska genomsyra 
all undervisning. Flera studier visar dock att elever inte ges möjlighet att bedriva 
entreprenöriellt  lärande inom ordinarie undervisning utan som tidbegränsade projekt eller 
speciella aktiviteter. Studierna visar vidare att eleverna då inte ges möjlighet  att utveckla 
entreprenöriella förmågor fullt ut (Gunnarsdóttir, 2001; Leffner, 2006; Otterborg, 2011).  
Flera lärare i min studie uttrycker att de anser att  det inte är möjligt  att jobba entreprenöriellt 
hela tiden med motivet att arbetssättet är så ansträngande för eleverna att det skulle bli för 
jobbigt för eleverna att i längden jobba på detta sätt och att arbetssättet  bara gynnar vissa 
elever. Dessa lärare menar att det räcker att  göra det då och då. Leffner (2006) menar att detta 
sätt att bedriva entreprenörskap kan ses som ett uttryck för motstånd och rädsla för att släppa 
kontrollen över undervisningen. Genom att bedriva entreprenörskapet som separata 
aktiviteter, kan det  hindras från att att  slå rot och fäste inom ramen för ordinarie undervisning 
och läraren kan behålla makten över undervisningen. Jag tror att det för vissa lärare kan 
handla om detta. Men jag tror också att det kan handla om att arbetssättet inte bara kräver 
mycket av eleverna, utan också kräver väldigt mycket av lärarna. Som jag tidigare skrivit 
handlar detta om ett  lärande för lärarna och en förändring av lärarrollen och undervisningen. 
Ska man orka med detta måste man kunna lära tillsammans i kollegiet och stötta varandra. 

Lärarna i min studie uttrycker också ett stort  behov av att kunna samarbeta och ha 
pedagogiska diskussioner med sina kollegor. De uttrycker dock att utrymme för detta inte 
finns i dagsläget. Det är ett ledningsansvar att skapa förutsättningar för detta. Att utforma en 
entreprenöriell praktik är inte ett uppdrag som kan läggas i knäna på lärarna. Rektor måste 
fungera som en pedagogisk ledare och stödja lärarna i denna process och skapa 
förutsättningar för genomförandet. En förändring av arbetssätt och arbetsformer är inte endast 
beroende av lärares förhållningssätt utan också av skolans och undervisningens organisation. 
Rektor måste bygga en organisation som stödjer det entreprenöriella lärandet. Ett första steg i 
detta arbete är att ha en dialog med lärarna kring hur de ser att  verksamhetsstrukturerna 
behöver byggas för skapa goda förutsättningar för en entreprenöriell praktik. I min studie 
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framkommer att lärarna har många tankar och idéer om hur detta kan göras. Man nämner 
exempelvis längre lektionspass, väl sammanhållna arbetslag, gemensam planeringstid för 
lärarna i arbetslaget så att det finns möjlighet att planera ämnesövergripande arbete och tid att 
tillsammans designa uppgifter. Framförallt måste rektor skapa utrymme för pedagogiska 
diskussioner så att  gemensam förståelse för det entreprenöriella uppdraget kan växa fram på 
skolan.

Metoddiskussion
Utgångspunkten för min studie en fenomenologisk vilket innebär att det inte bara finns en 
enda uppfattning av en universell verklighet. Livsvärlden beskrivs och upplevs på en rad olika 
sätt av de individer som finns i den och dessa individer representerar i sina utsagor giltiga 
versioner av verkligheten såsom det upplever den. Som jag tidigare skrivit ifrågasätts ofta 
fallstudiers möjligheter till generalisering då urvalet är begränsat och ofta är bundet till 
föränderliga och kontextberoende sammanhang. I livsvärlden finns inga enskilda ting eller 
händelser. Mänsklig verksamhet sker i lokala praktikkontexter. När man studerar andras 
livsvärldar måste man därför ta hänsyn till det aktuella sammanhanget  och dess nätverk. Det 
är endast i sina sammanhang som enskilda händelser, ting och människors erfarenheter och 
handlingar blir begripliga (Bengtsson, 1999).  Utgångspunkten för min studie har således inte 
varit  att beskriva en verklighet som gäller i alla möjliga fall, utan i mitt  specifika fall. I denna 
fråga talar Lincon och Gruba (1985) om överförbarhet stället för generaliserbarhet och menar 
att  läsaren själv kan ta beslutet om resultaten är överförbara till andra sammanhang: ”The 
transferability inferences cannot be made by an investigator who knows only the sending 
context” (Lincoln & Guba, 1985, s. 297). Utifrån de förutsättningar som råder i mitt specifika 
fall och för mitt tillvägagångssätt i processen, lämnar jag därför till läsaren att bedöma om 
resultaten är överförbara till andra sammanhang. 

I fallstudier, liksom i andra typer av undersökningar, är kravet på transparens 
oförhandlingsbart om studiens validitet, eller trovärdighet, ska kunna diskuteras (Merriam, 
1994). Min ambition i mitt skrivande har hela tiden varit  att läsaren ska kunna följa de 
tillvägagångssätt jag använt mig av och de överväganden som jag har gjort i processen i syfte 
att  upprätthålla trovärdigheten. I en kvalitativ studie är det  också avgörande för trovärdigheten 
i vilken grad forskaren återger informanternas verklighet (Merriam, 1994). I min studie har 
jag undersökt en praktik som jag sedan tidigare är förtrogen med genom mina 
yrkeserfarenheter som lärare och skolutvecklare. Mina föreställningar och förförståelse skulle 
på ett oreflekterat sätt kunna påverka mitt sätt att uppfatta och tolka empirin. Genom hela 
processen har dock mitt fokus varit att för mig själv försöka medvetandegöra de perspektiv 
och den förförståelse jag bär med mig och förhålla mig kritisk till det  som uppfattats som 
välkänt och istället beskriva verkligheten såsom den upplevs av mina informanter genom det 
förhållningssätt som Kvale och Brinkman (2009) benämner kvalificerad naivitet. 
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Lincon och Guba (1985) menar också att på varje studie finns ett konfirmerbarhetskrav, vilket 
innebär att  studiens resultat skall kunna bekräftas i den skrivna rapporten. Även i detta 
sammanhang är ett transparent tillvägagångssätt i forskningsprocessen viktigt. Genom att  jag 
infogat citat från intervjuerna kan läsaren spåra mina slutsatser till det empiriska materialet 
och granska hur tolkningar gjorts och slutsatser dragits. 

Slutord
Ofta lyfts det i dag fram i media att  svenska elevers kunskapsnivå har sjunkit och att för 
många elever lämnar skolan med ofullständiga betyg. I denna diskussion ser jag det som 
viktigt att komma ihåg att vi i dag i skolan har ”nya elever” med stora möjligheter att lära sig 
saker utanför skolan och med andra motivationsfaktorer för att  gå i skolan än vad tidigare 
generationer hade. När omvärlden förändras, det vill säga elevernas livsvärld förändras, och 
elevernas lärande förändras måste också skolan förändras. 

Barn som växer upp idag har tillgång till verktyg som tidigare generationer saknat. Verktygen 
påverkar tillgången på information och kunskap vilket innebär att barnen utvecklar nya 
strategier att ta sig an omvärlden. För att  svara mot deras behov måste skolkulturen utvecklas. 
Arbetssätt, arbetsformer och innehåll som inte möter barns och ungdomars livsvärld möter 
problem att  motivera eleverna att vilja lära i skolan. För mig blir därför skolans roll i ett 
föränderligt samhälle ett viktigt motiv för entreprenöriellt lärande. 

Med fokus på elevinflytande, kreativitet, motivation, meningsfullhet och framtidstro kan 
undervisningen utvecklas så att den känns meningsfull för ALLA elever. Vi har i dag i Sverige 
en läroplan för grundskolan som skapar förutsättningar för detta. För att detta ska ske krävs 
dock en förståelse för och samsyn kring läroplanen och att pedagogiska diskussioner kommer 
till stånd på skolorna där den rådande skolkulturen kritiskt granskas i syfte att utvecklas. 

Fortsatt forskning
Denna studie bidrar med kunskap om hur lärare i grundskolans senare del upplever och förstår 
entreprenörskapsuppdraget i Lgr 11 samt hur de genom muntliga utsagor beskriver att de 
utformar undervisningen för att lyckas med uppdraget. Inom denna studies omfattning har det 
inte varit möjligt att  följa upp den undervisning som genomförs i praktiken. Som förslag på 
fortsatt  forskning vore det dock intressant att följa upp undervisningens utformning 
exempelvis genom observationer. 

I föreliggande studie ger några lärare uttryck för en entreprenöriell undervisning bara gynnar 
vissa elever. Detta är också något som det inte fanns utrymme för att följa upp inom ramen för 
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denna studie. Därför vore av intresse att i framtiden undersöka vad entreprenörskap i skolan  
innebär exempelvis för elever i behov av särskilt stöd. 
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