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Bakgrund 
Entreprenörskap är ett svårdefinierat begrepp. Entreprenörskap handlar om att individen ska 
utgå från sina förutsättningar och idéer för att skapa en handling. Det finns delade meningar 
om varför entreprenörskap har uppmärksammats i skolans värld. Å ena sidan handlar det om 
att politiker har ett intresse av att utbilda entreprenörer som kan utveckla landet, å andra sidan 
handlar det om att framtidens individer är i behov av de egenskaper som entreprenörskap 
utvecklar. Syftet med entreprenörskap i Lgr 11 är att förhållningsättet ska löpa som en röd 
tråd genom hela utbildningen.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget 
att arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med 
entreprenörskap.  
  
Metod 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativ metod. Intervjuer har använts för att vi vill skapa 
oss en förståelse för hur respondenterna uttrycker sig kring entreprenörskap.  
 
Resultat 
Alla respondenter har en definition av begreppet entreprenörskap. De tre skolorna är olika 
samspelta i sina definitioner. Majoriteten av respondenterna är positiva till arbetet med 
entreprenörskap och alla förutom en menar att det är en självklarhet eftersom det står med i 
Lgr 11. Kunskapen kring entreprenörskap varierar mellan de tre skolorna. En av skolorna har 
fått utbildning i arbetssättet och känner en trygghet i förhållningsättet. På de andra två 
skolorna skiljer sig kunskapen genom att det är rektorn på den ena skolan och lärarna på den 
andra skolan som känner en trygghet i arbetssättet. Alla skolorna uttrycker en framtidsvision i 
att arbeta vidare med det entreprenöriella arbetssättet, men endast en skola har en nedskriven 
plan.    
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1.	  Inledning	  
I och med den nya Läroplanen har nya begrepp och uppdrag tillkommit. I Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) skrivs ordet entreprenörskap 
fram för första gången. Entreprenörskap är ett uppdrag som från och med hösten 2011 ska 
löpa som en röd tråd i verksamheten.  
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan 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 (Lgr 11, s. 9). 
 

Detta citat beskriver de krav som ställs på skolan när det handlar om att utveckla ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. Regeringskansliet (2009) lät publicera en rapport, Strategi 
för entreprenörskap inom utbildningsområdet, via Näringsdepartementet och 
Utbildningsdepartementet om varför entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom 
utbildningen. Det framskrivs att skolan ska hjälpa individer förstå att valet till att bli 
företagare ska vara lika självklart som att bli anställd. Skolan ska utveckla elevernas förmåga 
att lösa problem, tänka på nya sätt, vara ansvarstagande, kunna samarbeta och kunna 
strukturera och planera sitt arbete. Dessa egenskaper ska i sin tur leda till att eleverna blir 
framgångsrika entreprenörer. Vidare beskriver departementen att dessa egenskaper bidrar till 
fler företagare i samhället, som i sin tur leder till att landet utvecklas. Det beskrivs att 
entreprenörskap ser olika ut på olika nivåer i utbildningen. I de yngre årskurserna i skolan ska 
syftet med utbildningen vara att skapa nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att 
kunna fatta beslut. Dessa egenskaper blir en grund för det kommande arbetet med 
entreprenörskap i de högre utbildningarna.  
 
Dagens lärare har i uppdrag att arbeta med entreprenörskap i undervisningen. Entreprenörskap 
är inget som skolorna själva har beslutat utan ett uppdrag som de har blivit tilldelade från 
högre instanser. Detta uppdrag måste alla skolor i Sverige arbeta efter. På grund av skolornas 
olika förutsättningar så som rektorernas ambitioner, lärarnas drivkraft och skolans miljö 
kommer entreprenörskap sannolikt att utformas på olika sätt. Därför är vi intresserade av att 
se hur skolor trots sina olikheter kan arbeta efter samma uppdrag. Eftersom vår tid är 
begränsad anser vi att en jämförelse mellan tre skolor är lämplig i denna studie. Denna studie 
kommer att bidra till kunskaper om vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid arbetet i 
entreprenörskap och även vilka faktorer som kan missgynna arbetet.  
 

2.	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget 
att arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med 
entreprenörskap.  
 
I undersökningen kommer vi utgå från följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver rektorn att de arbetar med entreprenörskap på skolan. 
 

• Hur beskriver läraren att de arbetar med entreprenörskap på skolan. 
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3.	  Bakgrund	  
Det här kapitlet inleds med att definiera begreppet entreprenörskap och vad som kännetecknar 
en entreprenör. Därefter beskrivs varifrån intresset för entreprenörskap kommer och varför det 
blir alltmer aktuellt i dagens skola. Vidare beskrivs entreprenörskap utifrån ett skolperspektiv 
genom att beskriva vad uppdraget med entreprenörskap innebär för skolorna och vad syftet 
med entreprenörskap i dagens skolor är. Sedan lyfts två undersökningar fram som har gjorts 
kring entreprenörskap. Slutligen beskrivs den kritik som idag riktas mot entreprenörskap. 
 

3.1	  Entreprenörskap:	  ett	  svårdefinierat	  begrepp	  	  
Det finns flera olika definitioner av begreppet entreprenörskap och begreppet kan tolkas på 
många olika sätt beskriver Skolverket (2010, s. 7). Westlund och Westlund (2009, s. 9) 
förklarar att entreprenörskap kan benämnas olika i olika sammanhang så som företagsamt 
lärande, företagsamhetsfostran och pedagogiskt entreprenörskap. Oavsett benämning har 
begreppet samma betydelse. Davidsson (2003, ss. 333-336) beskriver att det finns tre 
huvudsakliga sätt vi kan identifiera entreprenörskap på. En entreprenör har specifika 
färdigheter som skiljer sig från allmänhetens, det finns ett speciellt arbetssätt som 
karakteriserar entreprenörskap och att entreprenörskap leder till specifika resultat. Bjerke 
(2005, s. 30) anser att det idag är svårt att definiera en entreprenör eftersom de förekommer i 
så många olika sammanhang. Vidare anser Bjerke att vi bör använda oss av Davidssons tredje 
definitionsgrupp som innebär att vi definierar entreprenörskap utifrån det resultat som 
begreppet leder till. Bjerke förtydligar påståendet genom definitionen: ”Entreprenörskap = att 
skapa nytt användarvärde”. Leffler (2006, ss. 44, 90) förklarar att begreppet entreprenör 
härstammar från det franska ordet ”entrepreneur” och definieras som en aktiv person som får 
saker genomförda. En entreprenör är en individ som arbetar och drivs framåt av möjligheter 
som den finner i sin omgivning. Landström (2005, s.12, 21) beskriver att en entreprenör är en 
individ som vågar ta risker, sätter idéer i verk, är nyskapande, har förmågan att planera och 
förbättra samt förmågan att se möjligheter. I likhet med Landström menar Europeiska 
gemenskaperna (2007, s. 11) att en entreprenör är en individ som utgår från en idé och 
omvandlar den till en handling. Entreprenörskap handlar om att vara kreativ, kunna skapa nya 
saker, våga ta risker, och kunna nå uppsatta mål. För en definition på entreprenörskap 
hänvisar Skolverket (2010, s.11) till Tillväxtverket som definierar entreprenörskap på 
följande sätt:  
 

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.  

 
Denna definition anser Skolverket (2010, s. 11) vara den mest aktuella definitionen i Sverige i 
dag. 
 
Det finns en definitionsproblematik eftersom begreppet entreprenörskap kan tolkas på en 
mängd olika sätt. Entreprenörskap kan beskrivas med fler olika begrepp som alla på något sätt 
handlar om individen och dess handling. Utifrån de redskap som finns i omgivningen ska en 
entreprenör kunna skapa något nytt och användbart. Det hela handlar om en process från den 
stund individen får en idé tills idén har utvecklats och slutligen genomförts. En process där 
individen måste vara motiverad och risktagande för att kunna genomföra. 
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3.2	  Varför	  ska	  entreprenörskap	  finnas	  i	  dagens	  skolor?	  	  
Vems intresse är det som tillgodoses genom att entreprenörskap finns som ett uppdrag i 
utbildningen? Är det skolan, eleverna, föräldrarna, politikerna, samhället eller EU? Oavsett 
vems intresse det är måste det finnas en anledning till att entreprenörskap blivit en del av 
skolans uppdrag. Skolverket (2010, ss. 8, 26) diskuterar huruvida det är skolans eller 
politikernas behov vi har tillgodosett när entreprenörskap blev ett uppdrag. Det finns flera 
anledningar till att entreprenörskap har blivit aktuellt. På samhällsnivå handlar det om landets 
utveckling, nämligen att fler entreprenörer kan bidra till att landet får en större tillväxt, fler 
arbeten och därigenom blir landet ekonomiskt starkt. På en individuell nivå handlar det om att 
kunna passa in i det kommande samhället. De förmågor som entreprenörskap bidrar till är 
förmågor som en individ behöver i det framtida samhället.  
 
Hösten 2006 tillsattes en ny borgerlig regering i Sverige. Det finns delade meningar om 
skolpolitiken mellan den vänster- och högerpolitiska sidan. Innan riksdagsvalet 2006 var 
socialdemokraternas Ibrahim Baylan skolminister, i och med valet blev folkpartisten Jan 
Björklund skolminister. Skolverket (2010, s. 85) beskriver att Baylan anser att skolans uppgift 
är uppdelad i två lika stora och viktiga delar. Nämligen att skolan ska ge kunskap samt 
uppfostra individerna till demokratiska medborgare. Jan Björklund menar att det viktigaste i 
skolan är att resultaten höjs och därmed ska tyngden i skolan ligga på att förmedla kunskap, 
beskriver Skolverket. Utifrån regeringsbytet framgår det tydligt hur skolpolitiken förändrades. 
Jan Björklunds åsikter om skolans syfte speglar de nya uppdrag och riktlinjer som skolor idag 
blir tilldelade. Idag handlar det om att eleverna ska bli tilldelade kunskap. Det förekommer en 
kamp mellan de olika partierna och deras åsikter om skolan beskriver Båth (2006, ss. 48-49). 
Han menar att högern har ett mer nyliberalistiskt synsätt där de vill att kunskapsutvecklingen 
ska stå i centrum och inte fostran som de rödgröna anser. Skolverket (2010, s. 26) menar 
istället att uppdraget varken kan ses som något som endast kommer från politikerna eller 
något som endast kommer från skolorna. Uppdraget har tillkommit genom ett ömsesidigt 
intresse parterna emellan. Leffler (2006, s. 9) menar däremot att skolan alltid kommer att 
behöva rätta sig efter samhällets behov och att entreprenörskap som ett uppdrag i skolan är en 
anpassning skolan måste förhålla sig till. 
 
Syftet med införandet av entreprenörskap är att elever i framtiden ska välja att bli 
entreprenörer som bidrar till en positiv inverkan på samhälle och näringsliv. Sveriges regering 
är inte ensam om intresset för entreprenörskap, utan andra länder i Europa arbetar redan aktivt 
med entreprenörskap. Europeiska gemenskaperna (2007, ss. 3, 11) har i en rapport framfört 
riktlinjer från Europeiska kommissionens och medlemsstaternas gemensamma projekt. 
Projektet går ut på att skapa ramar och riktlinjer kring Europas utbildning. I denna 
rekommendation framgår det att den sjunde nyckelfaktorn handlar om initiativförmåga och 
företagsanda. Vidare beskriver de att det innebär att en individ har förmågan att skapa en 
handling utifrån sina idéer. Det kan vara ett tankesätt och en förmåga som inte endast ska 
finnas på arbetsplatsen utan i alla situationer.  
 

3.3	  Entreprenörskap	  i	  dagens	  skolor	  
Skolverket (2010, s. 12) beskriver att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningen. Det är ett uppdrag fastställt av regeringen år 2009. Skolverket (2009-11-30) 
förtydligar att uppdraget handlar om att skolan har fått i uppdrag att aktivt arbeta med 
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entreprenörskap genom hela utbildningen. Detta utvecklar elevernas kunskaper för att i 
framtiden kunna välja att bli företagare. 
 
Några av dem som har åsikter kring skolan är bland annat politiker och föräldrar. Skolverket 
(2010, s. 29) beskriver att den mest aktuella kritik som riktas mot skolorna handlar om den 
pedagogik som idag genomsyrar verksamheterna. Kritiker menar att skolan utvecklar 
förmågor och arbetssätt som idag inte är aktuella. Istället behöver skolan utveckla de 
förmågor som eleverna är i behov av i dagens samhälle. Detta för att individerna i vuxen ålder 
ska kunna klara sig på egen hand i samhället, beskriver Skolverket. Som ett resultat av detta 
upplevs skolan som en enhet som inte hänger med i samhällets snabba förändring och 
utveckling. Entreprenörskap kan vara en sådan förnyelse som kritiker pratar om att skolan 
måste tillämpa för att eleverna ska klara sig i framtiden. 
 
Skolverket (2010, ss. 36-38) beskriver att det finns två strategier skolor idag kan använda för 
att arbeta med entreprenörskap. Den ena strategin handlar om att skolan använder sig av 
framskrivna och genomarbetade projekt. Dessa är oftast lokala och där blir skolan tilldelad en 
mängd olika förslag och idéer på hur arbetet med entreprenörskap kan bedrivas. Dessa lokala 
projekt brukar oftast involvera företagen och närmiljön i samhället där skolan befinner sig. 
Den andra strategin som beskrivs handlar om att skolor använder sig av tillförlitliga koncept 
som utvecklats på regional eller nationell nivå. Exempel på dessa är: Finn Upp, Framtidsfrön, 
Open for Business och Ung Företagsamhet. Westlund och Westlund (2009, ss. 17-18) menar 
att om entreprenörskap ska bli en naturlig del av undervisningen är det viktigt att lärare i ett 
arbetslag har ett nära samarbete där de kan sätta upp mål och planera sin verksamhet utifrån 
ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det kan vara bra att utgå från pedagogernas olika tankar 
och erfarenheter i planeringen, men för att undvika att enskilda lärare sedan börjar ta egna 
vägar är det viktigt att sätta upp gemensamma mål. På så sätt kan pedagogerna bli medvetna 
om vart deras arbete ska leda. Samarbete är ett sätt att fånga upp alla möjliga definitioner som 
kan finnas i ett arbetslag och utifrån dem planera en entreprenöriell undervisning. Det innebär 
att arbetet med entreprenörskap kan se olika ut på olika skolor beroende på arbetslagets 
gemensamma mål. Jarl och Rönnberg (2010, ss. 16-17) beskriver att Sverige har ett system 
där lärare och rektorer kan beskrivas som närbyråkrater. Systemet innebär att varje skola själv 
kan formulera de riktlinjer som kommer från politikerna så de passar deras verksamhet. 
Därmed kan arbetet med entreprenörskap se helt olika ut, på olika skolor.  
 

3.4	  Tidigare	  studier	  kring	  entreprenörskap	  i	  dagens	  skolor	  
Seikkula-Leino, Ruskovaara, Ikavalko, Mattila och Rytkola (2010, s. 119) kartlägger och 
diskuterar lärares kunskaper och förståelse om entreprenörskap. Syftet med undersökningen 
var att påvisa hur viktig lärarnas betydelse är när det handlar om att tillämpa entreprenörskap i 
undervisningen. Undersökningen genomfördes på 29 lärare i Finland som representerade 
olika utbildningsnivåer. Fyra centrala frågor ställdes till lärarna och dessa var:  

1. Vilket syfte lärarna hade med undervisningen i entreprenörskap?  
2. Hur de praktiskt genomförde undervisningen som bestod av entreprenörskap?  
3. Vilket resultat lärarna hade fått genom arbetet med entreprenörskap?  
4. Hur entreprenörskap genomsyrar läroplanen och lokala dokument?  

 
Utifrån intervjuerna som gjordes med lärarna framgår det att lärarna har en begränsad syn på 
entreprenörskap menar Seikkula-Leino et al (2010, s. 126). Lärarna talar om elevernas mål 
men inte om att lärarna själva har mål att förhålla sig till. De ser även entreprenörskap som 
något som endast är internt, vilket innebär att arbetssättet endast sker inom skolans 
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verksamhet. Seikkula-Leino et al. (2010, s. 124) förklarar även att lärarnas praktiska 
tillämpning av entreprenörskap är något som sker i undervisningen i form av teman eller 
projekt och inte något som genomsyrar hela undervisningen. Om lärarna fick mer kunskaper 
och en djupare förståelse skulle det spegla deras undervisning i entreprenörskap på ett positivt 
sätt. De slutsatser som Seikkula-Leino et al. (2010, s. 126) drar är att lärarnas kunskaper 
måste fördjupas och utvecklas. Verksamheternas pedagogiska planer bör också förändras och 
sammanvävas med kunskapskraven och entreprenörskap. I Finland har uppdraget att införa 
entreprenörskap i grundskolan stått framskrivet i läroplanen sedan 1994.  
 
Sveriges uppsatta mål kring entreprenörskap kommer från 2009. Entreprenörskap i läroplanen 
är inte något nytt utan begreppet har funnits länge i Europa och andra världsdelar. Heilbrunn 
(2010, s. 174) presenterar en grundskola (årskurs 1 - 6) i Israel som har infört entreprenörskap 
i sin verksamhet. Studien beskriver skolans omvandling från en ”vanlig” grundskola till en 
grundskola med entreprenörskap i centrum. Heilbrunn (2010, s. 176) beskriver att arbetet med 
entreprenörskap i grundskolan i Israel började med att rektorn tillsatte en grupp som skulle 
driva arbetet framåt. I gruppen ingick tre lärare, en vice huvudman och rektorn själv. Skolans 
idé var att elever vid sidan av den grundläggande läroplanen även skulle studera ett extra 
ämne, som konst, musik eller ekologi. Detta skulle då bidra till att skolan skulle betraktas som 
en experimentell entreprenöriell skola. Stöd för detta fick skolan från landets 
undervisningsminister i form av resurser och en mentor som skulle hjälpa skolan att utveckla 
sina tankar. Skolverket (2011-12-01) skriver att i Sverige kan skolor som arbetar med 
entreprenörskap få bidrag till sin verksamhet från skolverket. Dessa bidrag söker skolorna 
själva och blir sedan tilldelade resurser utifrån hur bra de uppfyller kraven som skolverket har 
satt upp.  
 
Grundskolan i Israel blev tilldelad resurser år 2005, beskriver Heilbrunn (2010, s. 176-177). 
År 2007 återvänder hon till skolan för att skapa sig en inblick i hur arbetet utvecklats. 
Grundskolan hade planerat verksamheten genom att alla elever på skolan fick två timmars 
direkt undervisning i entreprenörskap. Vidare beskrivs de nya arbetssätt som skolan infört 
efter de blivit en experimentell entreprenöriell skola: 
 

1. Eleverna fick friheten att själva välja sin entreprenöriella inriktning som riktade in sig 
på olika ämnen, så som matematik, naturvetenskap, ekologi, konst eller politik. 

2. All undervisning i entreprenörskap var uppbyggd av specifika begrepp så som 
samarbete, idékläckning, genomförbara idéer och specifika redskap. 

3. Elevernas idéer genomfördes i samarbete med det övriga samhället, så som 
kommunen, företag och föräldrar. 

4. Årskurserna fem och sex var mentorer för de yngre eleverna tillsammans med lärarna. 
5. Årskurs två hade varje vecka en lektion i hur eleverna ska tänka. 
6. Skolan hade en forsknings- och utvecklingsgrupp med fokus på insamling och 

förvaltning. 
7. Eleverna utvecklade egna produkter som de sedan sålde på en mässa varje år. 

Framtidsplaner och entreprenörskap blir sammanvävt med läroplanen. 
 
I studien tittade Heilbrunn (2010 s. 176-178) på tre olika områden. Hon tittade på hur 
organisationen förändrats och fungerar, vilken företagandeprofil skolan har och vilken effekt 
undervisningen med entreprenörskap har gett. Detta gjorde Heilbrunn genom att jämföra 
skolan med en ”vanlig” skola. Organisationen har förändrats genom att lärarna idag blir 
belönande för sitt arbete vilket motiverar lärarna att göra sitt bästa. Rektorn på skolan 
uppmuntrar lärarna och lärarna känner ett stort förtroende för ledningen. Pedagogerna känner 
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en samhörighet och att allt de gör har ett syfte. Majoriteten av lärarna var stolta över att ingå i 
detta arbete men mer än hälften kände att arbetsbördan hade blivit mycket större och 
krävande. Med arbetsbörda menade lärarna arbetet med att väva samman entreprenörskap 
med läroplanen. Flera lärare beskrev även en osäkerhet kring den kunskap som behövs för att 
införa entreprenörskap i undervisningen. När Heilbrunn studerade den entreprenöriella 
profilen använde hon sig av en metod som gick ut på att titta på tio faktorer som mätte grad av 
entreprenörskap i verksamheten och fyra faktorer som mätte grad av rektorns drivkraft och 
engagemang. Beroende på hur resultatet blev delades mätningen in i tre kategorier, vilka var 
låg, medel och hög. Rektorns engagemang fick hög och skolans entreprenörskap fick medel. 
Det framgår att skolan är på väg att bli en fullt entreprenöriell skola, men har fortfarande 
saker att jobba på för att nå enda fram. Således är entreprenörskap en profil i skolan men det 
kan också utvecklas och bli bättre. Slutligen jämförde Heilbrunn elevernas kunskap med 
elever på en skola som inte arbetar med entreprenörskap. Resultatet blev att eleverna på den 
entreprenöriella skolan hade högre betyg i aktivt förfogande, eget driv för nyskapande och 
motivation. Eleverna var även mycket bättre insatta i läroplanen och kursplanen.  
 

3.5	  Kritik	  mot	  arbetet	  kring	  entreprenörskap	  
Det finns många som är positiva till arbetet kring entreprenörskap, en av dem är Leffler. 
Däremot anser Leffler (2006, s. 7) att begreppet entreprenörskap för många kan innebära 
något negativt och något som inte har någon koppling till skolan. Många förknippar 
entreprenörskap med makt och pengar och inte till skola och undervisning. Ball (2010, s. 219) 
menar att när vi uppmuntrar människor till att bli mer entreprenöriella innebär det också att de 
blir individualister och därmed kan lojaliteten för andra människor minska. Eleverna blir även 
indelade i olika fack när liberala eller konservativa tankar kring utbildningen träder in i skolan 
beskriver Bernstein (2000, ss. 3-24).  Ball (2008, ss. 60- 61) menar att politikerna idag 
försöker lösa sina problem genom att gå ner på skolnivå och förändra så att det passar 
samhället. Bernstein (2000, ss. 31-35) sätter begrepp på Balls resonemang och kallar detta för 
rekontextualisering. Begreppet innebär att samhället vid behov av en färdighet eller ett ämne 
applicerar det i skolan. I vårt fall ska individer utvecklas till entreprenörer som i framtiden 
kan välja att bli företagare. Samhällets behov appliceras sedan i skolan som ett ämne. 
Johannisson (2009, ss. 91-94) beskriver att bland olika lärargrupper kan entreprenörskap ses 
som ett hot mot skolans grundläggande verksamhet. Dagens skolor utgår från att kunskap ska 
förmedlas från lärare till elev och inte att lärare ska utgå från elevens eget intresse och idéer. 
 
Skolverket (2010, s. 27) beskriver att när en lärare arbetar med entreprenörkap utgår denne 
både från samhället och från eleven. På så vis kan eleverna bli redo för det framtida samhälle 
som väntar dem. Detta talar mot Ball (2010, s. 219) som menar att eleverna kan utvecklas till 
individualister om de uppmuntras till att bli entreprenörer. Westlund och Westlund (2009, s. 
10) menar att elever som arbetar med entreprenörskap utvecklar en känsla om att de har 
möjlighet att påverka sin utveckling och sitt egna liv. Detta är positivt för elevernas 
självkänsla. Leffler (2006, s.7) menar däremot att entreprenörskap kan innebära en koppling 
till makt och pengar och inte något som är positivt för skolan eller dess elever. Johannison 
(2009, ss. 91-94) poängterar att entreprenörskap kan vara ett hot mot den grundläggande 
verksamheten i skolan. Däremot menar Europeiska gemenskaperna (2007, s. 11) att 
entreprenörskap hjälper elever att nå uppsatta mål genom att utgå från en ide´ och därefter 
utföra en handling.     
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4.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Syftet med denna studie är att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget 
att arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med 
entreprenörskap. Därmed kommer studien att fördjupa sig i skolornas undervisningsideal, 
nämligen lärarnas och rektorernas syn på undervisning och hur de förhåller sig till den nya 
företeelsen entreprenörskap. För att kartlägga deras undervisningsideal används Basil 
Bernsteins fyrfältmodell. Det är en beprövad teori som bland annat Anita Norlund (2009) 
använt i sin avhandling. 
 
Norlund (2009, s. 57) anser att Bernsteins fyrfältsmodell är en lämplig teori att använda när 
undervisningsideal ska identifieras. Bernsteins (1990, ss. 70- 73) fyrfältsmodell bygger på en 
vertikal- och en horisontell diskurs.  

 
 
Den vertikala diskursen handlar om förändring för den enskilda individen och förändring för 
elevgruppen. De två översta fälten i modellen nedan utgår från individen och benämns som 
progressiv och konservativ pedagogik. De två understa fälten utgår från gruppen och benämns 
radikal pedagogik. Den horisontella diskursen bygger på kunskap och utförande, kunskap till 
vänster och utförande till höger i modellen. Kunskap innebär att fokus ligger på att eleverna 
ska inhämta kunskap, men inte på vilket sätt. Med utförande menas att det viktigaste är hur 
eleven tillägnar sig kunskap. I de två högra fälten utgår Bernstein från den synliga 
pedagogiken som bygger på att läraren har en tydlig roll och eleven får därmed strikta ramar 
för vad som ska uppnås i skolan. Läraren bestämmer vad eleven ska göra och på vilket sätt. 
Den synliga pedagogiken lägger fokus på elevens prestation. Därmed blir det en skillnad 
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mellan eleverna eftersom de har olika förutsättningar. De två vänstra fälten utgår från en 
osynlig pedagogik där läraren låter eleven upptäcka kunskapen på egen hand. Läraren tar ett 
steg tillbaka och låter eleven gå sin egen väg för att nå kunskap. 
 
Dimenäs, Kolback, Norlund och Wede (2011, s. 19) beskriver att den progressiva 
pedagogiken kännetecknas av en fri undervisning. Där utgår läraren från elevens 
förutsättningar i sin undervisning. Bernstein (1990, ss. 72-73) förklarar att det vänstra fältet 
längst ner kallas för radikal pedagogik. Pedagogiken innebär att det är skillnader mellan olika 
grupper. Läraren tar hänsyn till gruppens behov och utformar undervisningen efter det. Den 
konservativa pedagogiken har en mer behavioristisk inriktning, som till stor del utgår från 
elevernas uppförande och individuella prestationer. I förhållande till den progressiva 
pedagogiken ses denna pedagogik som konservativ. Dimenäs et al. (2011, s. 19) menar att 
fältet längst ner till höger, som kallas för radikal pedagogik, utgår från en styrd undervisning 
av läraren. Pedagogiken utgår från grupper där alla elever är styrda mot samma riktning. 
 
Genom Bernsteins fyrfältsmodell framgår det att det progressiva fältet utgår från ett liberalt 
synsätt. Med det menas att undervisningen har en fri form, vilket har stora kopplingar till 
entreprenörskap. De lärare och rektorer som placeras in i detta fält kan ha ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. En lärare eller rektor kan dock ha en progressiv pedagogik utan att ha ett 
medvetet tankesätt kring entreprenörskap. I det fältet finns många av de entreprenöriella 
synsätten, t.ex. att eleven själv ska finna sin kunskap, att undervisningen ska anpassas efter 
individen samt att fokus ligger på elevens behov. Den konservativa pedagogiken handlar om 
de traditionella undervisningsformerna, där prestation och bedömning har stor betydelse. Där 
hävdar Bernstein att eleven ska ha förståelse för vad den ska lära sig, inte att eleven själv ska 
finna sin egen kunskap som i det progressiva fältet. Därför passar inte entreprenörskap in i det 
konservativa fältet. Entreprenörskap är till stor del ett individualistiskt arbetssätt och kan 
därför inte placeras in i de understa fälten. 
 

4.1	  Teorins	  användning	  i	  studien	  
Bernsteins teori om undervisningsideal är en av de teorier som kan användas för att studera 
olika pedagogiska arbetssätt. En annan teori är det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000, 
ss. 18-19) beskriver att det sociokulturella perspektivet fokuserar på ett samspel mellan 
individ och grupp. Det handlar även om hur individen och gruppen får kunskap genom de 
olika fysiska och kognitiva resurserna i sin omgivning. Det sociokulturella perspektivet och 
många andra perspektiv kan bidra till att Bernsteins fyrfältsmodell tolkas på flera olika sätt. 
Genom att kombinera det sociokulturella perspektivet med Bernsteins fyrfältsmodell kan det 
leda till att ett femte undervisningsideal uppstår mellan individ- och gruppnivå. Det kan till 
exempel vara ett fält som uppstår mellan den progressiva och den konservativa pedagogiken 
och därmed kännetecknas utav båda undervisningsidealen. I denna studie är vi medvetna om 
att skolors undervisningsideal kan befinnas i flera fält och att gränserna mellan fälten inte 
alltid är tydliga. Lärare och rektorer har olika undervisningsideal så som konservativ 
pedagogik, radikal pedagogik eller progressiv pedagogik. Med hjälp av Bernsteins teori 
fyrfältsmodellen kan respondenternas undervisningsideal identifieras. Efter 
sammanställningen av intervjuerna kan respondenterna och skolorna placeras in i 
fyrfältsmodellen. När skolorna har placerats in i de fält som är lämpligast kommer det framgå 
vilka som har ett undervisningsideal som liknar ett entreprenöriellt förhållningssätt.  
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5.	  Metod	  
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av vilken metod som används i studien. Vidare 
redogörs för valt redskap och hur detta redskap nyttjas i undersökningen. I urvalet förtydligas 
avsikten med urvalsprocessen och vilken roll den har spelat. Därefter beskrivs hur 
genomförandet har gått till. Slutligen redogörs för hur insamlad data har analyserats.    
 

5.1	  Val	  av	  metod	  
Det finns två övergripande forskningsmetoder, den ena är en kvantitativ metod och den andra 
är en kvalitativ metod. Thurén (2007, s. 22) beskriver att en kvalitativ metod syftar till att ta 
reda på individers uppfattningar och en kvantitativ metod syftar till att ta reda på hur ofta 
något förekommer. I en kvalitativ studie kan större vikt läggas vid mening och innebörd än 
vad det görs i en kvantitativ. Olsson och Sörensen (2011, s. 18) beskriver några skillnader 
som finns mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. I en kvalitativ metod är det 
ofta ett mindre antal som medverkar i undersökningen och i en kvantitativ metod är det ett 
större antal. En kvalitativ metod är rörlig och frågorna kan fördjupas under undersökningens 
gång. En kvantitativ metod är inte lika rörlig och frågorna är formulerade i förväg och ändras 
inte. I en kvalitativ metod går resultatet på djupet men kan inte ses som något generellt. I en 
kvantitativ metod får forskaren däremot fram ett mer generellt resultat. Allwood (2004, ss. 58, 
68) beskriver att den kvalitativa metoden främst används för att få en djupare förståelse kring 
det som ska undersökas. Vanligtvis används den kvalitativa metoden när människor ska 
förstås. Enkelt sätt är den kvantitativa metoden en metod som utgår från att samla in data som 
oftast är uppbyggd av matematik eller statistik.  
 
Därför är en kvalitativ metod mest lämplig för denna studie. Det beror på att syftet med denna 
studie är att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget att arbeta 
entreprenöriellt. Det som därmed talar för att studien kommer vara kvalitativ är bland annat 
att ett litet urval använts, nämligen tre skolor. Eftersom intresset är att ta reda på hur de 
specifika skolorna förhåller sig till entreprenöriellt förhållningssätt blir inte resultatet 
generellt. Hade syftet istället varit att ta reda på hur många skolor som arbetar med 
entreprenörskap skulle den kvantitativa metoden passat bättre. 
 

5.2	  Val	  av	  redskap	  
Studien kommer att genomföras med hjälp av redskapet intervju. Kihlström (2008a, s. 48-51) 
beskriver att en intervju används för att förstå hur individer tänker och vilken föreställning 
individerna har om olika fenomen. Den kvalitativa intervjun ska genomföras som ett vanligt 
samtal där den som intervjuar bestämmer riktning och syfte i samtalet. Ledande frågor som 
kan påverka respondentens svar ska inte ställas, utan det är respondentens egna uppfattningar 
och erfarenheter som är intressanta. En planering med ett tydligt syfte är viktigt att göra inför 
en intervju. Före intervjun är det bra att vara medveten om sina egna erfarenheter och åsikter 
kring området för att inte låta dessa påverka intervjun. Kihlström poängterar även att tid och 
plats är viktigt. En intervju ska genomföras på en lugn plats och bör inte överskrida en timme. 
Det finns flera faktorer som är viktiga att förhålla sig till, så som tillträde och tillit, beskriver 
Dovemark (2008, s 136). Det handlar om att respondenterna ska känna förtroende under 
intervjun. 
 
Intervju kommer användas i studien eftersom syftet med denna studie är att jämföra på vilket 
sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget att arbeta entreprenöriellt. Valet av redskap 
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beror på att vi vill få en förståelse för hur de uttrycker sig kring entreprenörskap. Ett problem 
som kan uppstå, eftersom endast intervju används, är att respondenten förfinar sina svar efter 
vad den tror att vi förväntar oss. Det är viktigt att den som intervjuar inte ger någon respons 
på frågorna eller ställer ledande frågor. För att få bra resultat i undersökningen är det också 
viktigt med tillträde och tillit från respondenterna. Ju större tillit och tillträde som fås under 
intervjuerna på de olika skolorna desto mer ärliga och genomtänkta svar erhålls. Eftersom 
syftet inte är att ta reda på hur många skolor som arbetar efter ett entreprenöriellt 
förhållningssätt, är inte enkät ett lämpligt redskap. Self-report skulle möjligen vara lämplig i 
studien, men vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. Följdfrågorna kan ge 
oss en djupare förståelse som är betydelsefull i undersökningen. Denna möjlighet finns inte 
med redskapet self-report eller med enkät. Observation är möjligt att genomföra i 
undersökningen och det hade bidragit till ytterligare en dimension för studien. Genomförs en 
observation skulle mer tid behövas eftersom entreprenörskap inte är något som kan särskiljas 
ur enstaka tillfällen i verksamheten. Tid för detta finns inte. 
 

5.3	  Urval	  
I vår undersökning ska vi jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget att 
arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med 
entreprenörskap. Studien avgränsas genom att fokus ligger på tre grundskolor. Skolorna ska 
vara kommunala grundskolor med liknande förutsättningar och pedagogik. Studien består av 
tre medvetet utvalda skolor. Björkdahl Ordell (2008, s. 86) beskriver att när forskaren 
bestämmer vilken grupp som ska medverka i undersökningen görs ett urval. Ett urval kan 
göras på flera olika sätt beskriver Halvorsen (1992, s. 102). Ett av dessa sätt att genomföra ett 
urval kallas för strategiska urval. Det innebär att forskaren medvetet väljer ut sina 
respondenter. Oftast görs ett strategiskt urval i en mindre kvalitativ undersökning. Vid detta 
urval är forskaren intresserad av att intervjua de personer som har de största kunskaperna för 
att få en hög kvalité på resultatet. Anledningen till att ett medvetet urval görs är att vi vill 
jämföra skolor som har kommit olika långt i arbetet med entreprenörskap.  För att kunna göra 
en jämförelse krävs det att skolorna befinner sig på olika nivåer i arbetet med 
entreprenörskap. Därför är ett medvetet urval nödvändigt för vårt syfte.  Vid ett slumpmässigt 
val kan vårt resultat bli att ingen av skolorna arbetar med entreprenörskap och då är det svårt 
att jämföra. Skolorna valdes ut genom att information söktes på skolornas hemsidor och via 
andra kontakter. När vi skulle välja ut tre skolor började vi med att söka efter en skola som 
uttalat arbetade med entreprenörskap. Sedan valde vi två skolor som inte uttalat arbetar med 
entreprenörskap. Anledningen till att vi väljer två skolor som inte uttalat arbetar med 
entreprenörskap beror på att alla skolor i Sverige arbetar efter en så kallad närbyråkrati. Det 
innebär att alla uppdrag som skolorna blir tilldelade kan se olika ut på alla skolor eftersom 
Skolverket inte beskriver hur arbetet ska gå till. Även om de inte arbetar med 
entreprenörskap, förhåller sig alla skolor till arbetssättet på något sätt och det kommer 
troligtvis inte se likadant ut på två olika skolor. Eftersom entreprenörskap står med i Lgr 11 
behöver inte skolorna uttala att de arbetar med det. När en skola uttalar att de arbetat med 
något speciellt betyder inte det att andra skolor inte gör det. Till exempel om en skola 
uttrycker att de är matematikinriktade kan fortfarande andra skolor arbeta med matematik 
men den skolan arbetar troligen mer än andra skolor. Anledningen till att vi ville ha en skola 
som uttalade sig som en entreprenöriell skola är för att det ska finnas större kontraster mellan 
skolorna och att de då ska bli mer jämförelsebara. Alla skolorna kontaktades via mail och 
telefon. Missivbrev (bilaga 1) skickades till rektorerna på skolan via mail. Rektorn valde ut de 
två lärarna som skulle delta i studien.  
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På varje skola genomfördes intervjuer. Till en början var det tänkt att endast intervjua rektorer 
eftersom det är deras ansvar att skolan följer de uppdrag de blir tilldelade. För att fördjupa 
studien valde vi att genomföra intervjuer med en rektor och en lärare på varje skola. 
Anledningen till fördjupningen är att rektor och lärare på en skola kan ha olika uppfattningar 
om hur arbetet med entreprenörskap går till. En rektor kan beskriva att entreprenörskap 
genomsyrar hela verksamheten, medan en lärare kan uppfatta arbetssättet på annat sätt eller 
tvärt om. Dessutom ger det en bättre bild på hur arbetssättet fungerar på skolan. Genom att 
både intervjua rektor och lärare får studien ytterligare en dimension. Under studiens gång 
upptäcktes att ytterligare en lärare på varje skola skulle ge studien mer trovärdighet. Detta 
resulterade i att intervjuer genomfördes med en rektor och två lärare på varje skola.  
 

5.4	  Genomförande	  
I starten på undersökningen skrevs ett långsiktigt schema som sträckte sig från första till sista 
veckan. Arbetet fördelades över veckorna och en vecka innan ventileringen lämnades till 
justering. Arbetet började direkt med att hitta skolor att intervjua. Sju skolor kontaktades och 
tre skolor bekräftade sitt deltagande i studien. Till en början låg fokus på att hitta lämplig 
litteratur till uppsatsen. Litteraturen som hittades delades upp mellan oss. Två av oss 
tillbringade några dagar med att försöka förstå teorin medan den tredje arbetade med 
sammanställning av bakgrunden. Några dagar senare fokuserade en av oss på avsnittet kritik 
mot entreprenörskap, den andra på metoddelen och den tredje fortsatte med bakgrunden. 
Tillsammans har vi träffats och skrivit varje dag även om vi har skrivit på olika delar. 
Eftersom vi hela tiden satt tillsammans kunde vi diskutera och rådfråga varandra.  
 
Innan intervjuerna genomfördes testades hur respondenterna skulle kunna tolka frågorna. En 
träff bokades in med en verksam lärare för att genomföra intervjun på denne. De svar vi fick 
gav oss en förståelse för hur intervjufrågorna kunde förbättras. Genom pilotstudien 
uppmärksammades tre av de sju huvudfrågorna. Efter pilotstudien gav respondenten förslag 
på hur frågorna kunde förbättras. Svåra formuleringar och långa meningar gjorde att 
respondenten inte förstod vissa frågor. Respondenten ansåg att en del av frågorna kanske var 
självklara för någon som är kunnig inom ämnet entreprenörskap men inte för någon som 
känner sig okunnig. Sedan satt vi i gruppen och diskuterade de förändringar som skulle göras. 
Pilotstudien bidrog till att frågorna blev mer konkreta och sakliga. 
 
På varje skola genomfördes tre intervjuer (se bilaga 2), med två lärare och en rektor. 
Ordningen berodde på deras tidschema och alla intervjuerna genomfördes på liknande sätt. På 
varje skola bad vi om att få sitta i ett rum där vi kunde vara i lugn och ro. Vi gav oss själva 
roller för att underlätta intervjun. En i gruppen hade ansvaret för att föra anteckningar och två 
i gruppen ansvarade för intervjun.  De två som ansvarade för intervjun bytte arbetsuppgifter 
vid varje intervju. Den ena höll i intervjun och den andra ställde följdfrågor vid behov. Den 
som ställde följdfrågor var också ansvarig för inspelningen. Anledningen till att rollerna 
fördelades berodde på att alla skulle ha en sak att fokusera på. Vi ansåg att kvalitén på 
intervjuerna skulle bli bättre om alla i gruppen visste vilken roll de hade under intervjun. 
Fördelen med att det var två som turades om att hålla intervjun var att de kunde lära av 
varandra och de fick mer rutin än om alla tre skulle turas om. Vi ansåg att det var positivt för 
respondenterna att bara en av oss höll i intervjun eftersom respondenten då kunde fokusera på 
en person att föra samtalet med. Varje intervju började med några inledande frågor (se bilaga 
2). Kihlström (2008a, s. 52) menar att det är positivt att ha några inledande frågor för att 
respondenten ska känna sig bekväm i situationen. Dessa inledande frågor spelades inte in, 
utan genomfördes för att få respondenten avslappnad. Därefter förtydligades de etiska 
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principerna genom att vi tog upp det som stod skrivet i missivbrevet. Vi informerade om hur 
intervjun skulle gå till, att respondenten hade möjlighet att avbryta intervjun om den så 
önskade och vilka roller vi tre hade. Sedan ställdes frågan till respondenten om den samtyckte 
till att intervjun spelades in. Informationen avslutades med ett utrymme för respondenten att 
ställa frågor. Efter informationen startades inspelningen och vi började ställa intervjufrågorna. 
Kihlström (2008a, s. 51) beskriver att det är en fördel att spela in intervjun. Detta eftersom då 
allt från intervjun kommer med så som betoning och tonfall. 
 

5.4.1	  Etiska	  överväganden	  
Vi utgår konsekvent från de fyra etiska principerna under hela vår studie. Principerna framgår 
tydligt i vårt missivbrev och presenteras muntligt under intervjun. Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver att de fyra etiska principerna utgår från en övergripande princip, nämligen 
Individskyddskravet. Det är en princip som skyddar individer i forskningssammanhang. Den 
första principen kallas Informationskravet. Den handlar om att individen som medverkar ska 
delges information före undersökningen. Informationen kan innehålla vad undersökningen har 
för syfte och var undersökningen senare kommer att publiceras. Det är även viktigt att 
respondenten är medveten om att medverkan är frivillig och att insamlade uppgifter endast 
används i forskningen. Den andra etiska principen kallas för Samtyckeskravet och beskrivs 
som den princip där individens samtycke ska inhämtas innan intervjun genomförs. Det 
innebär även att en respondent har rätt att avbryta en pågående undersökning om denne 
önskar. Det innebär dock inte att tidigare insamlat material måste förstöras. Den tredje 
principen kallas Konfidentialitetskravet och handlar om att individen som medverkar ska 
genomföra intervjun på sina villkor. Individens identitet ska inte framkomma i 
undersökningen. Principen syftar till en tystnadsplikt och säkerhet för individen. Den fjärde 
och sista etiska principen från Vetenskapsrådet kallas Nyttjandekravet. Den handlar om att all 
data som samlas in endast får användas i studien. Om någon annan forskare vill ta del av 
insamlad data måste detta vara en överenskommelse mellan respondenten och forskaren. 
 
I missivbrevet som skickats ut till skolorna, står de etiska principerna framskrivna. Där 
framgår det att det är frivilligt att delta i intervjun, det är möjligt att avbryta intervjun och 
respondenten kommer att vara anonym. Innan intervjuns start upprepas de etiska principerna 
ytterligare en gång för att påminna respondenten om dessa. Efter intervjun transkriberas och 
avkodas intervjun. Därefter raderas ljudfilerna. Detta för att förhindra att respondenterna 
identifieras.   
  

5.4.2	  Tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
När en undersökning genomförs är det viktigt att den har en god reliabilitet och validitet. 
Kihlström (2008b, s. 164) beskriver att reliabilitet innebär att undersökningen är trovärdig. 
Det vanligaste sättet att testa detta är att låta en annan forskare ta del av exempelvis 
intervjusvaren och sedan se om denne tolkar svaren på samma sätt. Om den gör det anses 
undersökningen ha god reliabilitet. Kihlström (2008c, s. 231) beskriver vidare att validitet 
handlar om hur giltig studien är. Det innebär att forskaren undersöker vad som är avsikten 
med studien. Ett sätt att säkerställa detta är till exempel att låta handledaren läsa 
intervjufrågorna innan intervjun genomförs. Ett annat sätt är att göra pilotintervjuer för att se 
hur respondenten uppfattar frågorna. 
 
Vi strävar efter en god reliabilitet och validitet i studien. Vår handledare godkände först 
intervjufrågorna. Efter det genomförs en pilotintervju på en verksam lärare. Detta i syfte att 
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kunna förbättra frågorna efter att en respondent har fått svara på dem. Därefter omarbetas 
intervjufrågorna och skickas till handledaren för att bli godkända för andra gången. 
Därigenom kan vi upptäcka om det är någon fråga som är oklar eller svårtolkad och kan 
därefter bearbeta dessa. När vi slutligen genomför intervjuerna på de nio respondenterna ska 
vi spela in alla intervjuerna. Sedan transkriberas hela intervjun samma dag. Detta för att 
minnas så mycket som möjligt av intervjun. Efter att alla intervjuer transkriberats påbörjas 
analysen av respondenternas svar. Detta eftersom tolkningen av deras svar ska bli så 
tillförlitlig som möjligt och att vi som författare ska minnas så mycket som möjligt av 
intervjuerna. Gustavsson, Hermerén och Petterson. (2011 s.93) beskriver att författarna är 
ansvariga för allt som skrivs och tolkas i undersökningen. Vi anser att denna medvetenhet är 
viktig att ha genom hela studien för att bibehålla en god reliabilitet och validitet.  
 
En viktig faktor för att behålla en god reliabilitet och validitet är att konsekvent förhålla sig 
till sin teori samt att syftet löper som en röd tråd genom hela studien. Stukát (2011 ss. 122- 
124) beskriver att när författaren väljer teori måste den passa ihop med den valda metoden 
och studiens syfte. Detta anser vi att vår teori gör eftersom den är ett bra verktyg för att 
kategorisera in de resultat som vår metod ger. Eftersom vårt syfte är att jämföra tre skolor 
passar vår teori bra då vi med hjälp av den kan placera skolorna på olika ställen i 
fyrfältsmodellen. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011, s. 40) beskriver att en studies 
kvalité kan minska om syftet är otydligt eller om författarna väljer en opassande metod. 
Vidare beskriver Gustafsson, Hermerén och Petterson att det är viktigt att tolka resultatet på 
ett tillförlitligt sätt. Som författare är det lätt att överdriva och göra egna tolkningar som i 
själva verket kanske inte stämmer. Enligt oss blir trovärdigheten på vår studie större om vi 
kan bevisa våra tolkningar i resultatet med hjälp av citat från respondenterna. Det gör att 
studien får en bättre reliabilitet och validitet. Detta eftersom läsaren utifrån citatet själv kan 
dra slutsatser och göra tolkningar och sedan jämföra dem med våra. Våra resonemang får stöd 
genom att citat från respondenterna används. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011, s. 
45) belyser att ärlighet är något som har stor betydelse i en studie. Ärligheten ska finnas 
genom hela studien och med ärlighet innebär det också att beskriva och poängtera eventuella 
felkällor eller bortfall för läsaren.       
 

5.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  material	  
Till varje intervju fanns inspelat material och anteckningar från intervjutillfället. Intervjuerna 
delades upp och varje person i gruppen ansvarade för att transkribera tre intervjuer var. Direkt 
efter intervjuerna påbörjades arbetet med transkriberingen. När den var klar skickades 
dokumentet till de andra i gruppen som även de lyssnade igenom intervjun. Ställen där vi inte 
var överens markerades och dessa lyssnades igenom tillsammans. På detta sätt säkerställdes 
att transkriberingarna uppnådde en god reliabilitet. Kvale (2009, ss. 200-201) menar att ett 
sätt att säkerställa en god reliabilitet vid en transkribering är att låta två olika personer 
renskriva samma intervju. Sedan är det möjligt att se var transkriberingarna skiljer sig. Ett 
problem i olika transkriberingar kan vara var skiljetecken placeras. En punkt kan göra att 
meningarna får helt olika betydelser. Anledningen till olikheterna kan vara att personerna som 
transkriberar tolkar svaren på olika sätt, eller att de skriver ut dem olika detaljrikt. Kihlström 
(2008a, s. 54) beskriver att det är viktigt att koda sitt material men att det måste ske utan att 
något data försvinner.   
 
Innan intervjuerna transkriberades bestämde vi hur det skulle göras. Tystnader från 
respondenten markerades med tre punkter och när respondenten talade högt eller betonade ord 
markerades det med versaler. Andra ljud som skratt eller härmningar markerades med 
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hakparentes och stora bokstäver, ex. [SKRATTAR]. Varje gång respondenten nämnde något 
som kunde identifiera skolan eller respondenten markerades det med tre stora kryss. 
Transkriberingarna skrevs ut med fem centimeters marginal på högersidan och en och en halv 
i radavstånd för att göra plats för anteckningar. För att separera de olika respondenterna 
användes följande system. Skolorna särskildes genom siffrorna 1, 2 och 3. På Skola 1 arbetar 
Rektor 1. Lärarna från Skola 1 benämns som Lärare 1a och Lärare 1b. Samma system 
användes för de två andra skolorna.  
 
En metod som kan användas för att analysera insamlat material är kategorisering. 
Kategorisering beskriver Kvale (2009, ss. 217-221) som att långa intervjuer delas in i några få 
kategorier. Vilka kategorier som används kan vara förbestämda eller växa fram under tiden 
analysen genomförs. Däremot anser Kvale att det är en fördel om kategorierna är framtagna 
redan innan intervjun genomförs. Detta för att forskaren under intervjun då kan säkerställa att 
respondentens uttalande kan kategoriseras. Våra intervjuer har analyserats med hjälp av 
kategorisering. Kategorierna skapades efter intervjun genom att alla intervjuerna granskades 
och därefter kunde fem huvudkategorier plockas fram. Anledningen till att kategorierna 
skapades efter intervjun var att vi utifrån insamlad data skulle hitta mönster och likheter som 
kunde utforma kategorierna. De fem huvudkategorierna var:  
 

• Entreprenörskapets olika definitioner.  
• Åsikter kring entreprenörskap.  
• Kunskaper om entreprenörskap.  
• Undervisning med entreprenöriella inslag.  
• Framtidsvisioner kring entreprenöriellt lärande.  

 
På de utskrivna transkriberingarna användes färgpennor i sex olika färger. Fem av dem 
användes för att markera de olika kategorierna i texten och den sjätte färgen för att markera 
citat som skulle användas. Marginalen användes för anteckningar och hänvisningar både till 
andra intervjuer och till andra ställen i intervjun. På så sätt skapades en struktur på de 
skillnader och likheter som fanns mellan intervjuerna. Utifrån strukturen kunde vi formulera 
ett analyserbart resultat. 
   

6.	  Resultat	  
I resultatet presenteras en samanställning av respondenternas intervjusvar. Resultatet är 
kategoriserat utifrån fem huvudkategorier. Först ges en kort presenteras av de deltagande 
skolorna.  
 

• Skola 1 är en nybyggd F-9 skola. Samtlig personal på skolan är nyanställd och skolan 
utmärker sig för att jobba med entreprenörskap. 

 
• Skola 2 är en F-9 skola under renovering. De nya lokalerna för F-6 blev nyligen klara. 

 
• Skola 3 är en F-6 skola i ett litet samhälle med närhet till naturen. Skolan är en 

gammal skola med gamla lokaler. 
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6.1	  Entreprenörskapets	  olika	  definitioner	  
Både lärare och rektor på alla tre skolorna förklarar tydligt sin definition av entreprenörskap. 
Alla poängterar att entreprenörskap handlar om individen och dennes utveckling. ”Man tar 
vara på elevers initiativkraft, elevers vilja, elevers potential, elevers drömmar och att man gör 
dem delaktiga och medvetna om sin egen skolgång och utveckling” beskriver Rektor 1. 
Rektor och lärare på de tre skolorna har definitioner som liknar varandra, vilket innebär att de 
har liknande uppfattningar om vad begreppet innebär. Rektor och Lärare på Skola 1 har 
definitioner som är samspelta. Däremot väljer Rektor 1, Lärare 1a och Lärare 1b att benämna 
begreppet på olika sätt. Rektor 1 förklarar att denne inte vill använda begreppet 
entreprenörskap utan använder begreppet entreprenöriellt förhållningssätt. Lärare 1a pratar 
om entreprenöriellt lärande och Lärare 1b pratar om entreprenörskap. På Skola 2 menar både 
Rektor 2 och Lärare 2b att entreprenörskap utvecklar egenskaper så som självtillit och 
nyfikenhet. Lärare 2a talar mer om elevens idéer och att dessa ska förverkligas i 
undervisningen. Rektor 3 och Lärare 3a på Skola 3 har den största skillnaden i vad begreppet 
entreprenörskap innebär. Där har rektorn en tydlig och klar uppfattning om vad begreppet 
innebär, men läraren är mer osäker och tveksam i sitt svar.  “Det är väl i alla fall så jag tänker 
men jag vet inte om det är så det ÄR.” avslutar Lärare 3a efter sin definition. Rektor 3 menar 
att entreprenörskap kan definieras på två olika sätt. Å ena sidan menar Rektor 3 att det 
handlar om att få in samhället till skolan och å andra sidan om elevernas prestation. 
 

På en sida så tänker jag mera på det här att få in i skolans värld andra personer, 
andra aktörer i samhället [...] Men sen den andra då är det mera med elevinriktat [...] 
då tänker man på ordet entreprenörskap, byter man, jag byter själv till företagsamhet 
och då blir det en helt annan tanke, när man börjar vad eleverna, eleverna kan inte 
börja bli företagare utan mera vad är det de själv kan prestera […] Hur kan eleverna 
då på högsta nivå att prestera så bra som möjligt […] ja då är det att de måste vara 
med på det, vad vi gör.   

 
Lärare 3b visar också osäkerhet i sitt svar men förtydligar att entreprenörskap innebär: ”När 
jag tänker på entreprenörskap så tänker jag att det är temaarbete […]. Och att man, jag tänker 
också att man liksom samarbetar med närområdet”. Lärare 3 menar att entreprenörskap 
handlar om att arbeta i teman, arbeta ämnesöverskridande och att man samarbetar med 
närområdet.       
 

6.2	  Åsikter	  kring	  entreprenörskap	  
Det finns blandade åsikter om att entreprenörskap framskrivs i Lgr 11. Både Rektor 1 och 
Lärare 1a anser att uppdraget är en självklarhet eftersom det finns skrivet i Lgr 11. “Men det 
känns som en bekräftelse på att det vi gör är rätt och att det är det som de som är valda att 
styra Sverige de vill ha oss i den riktningen” beskriver Lärare 1a. Lärare 1b anser att det är 
bra men nämner inget om att uppdraget ska ses som en självklarhet bara för att det framskrivs 
i Lgr 11. På Skola 2 finns det delade meningar om att entreprenörskap står framskrivet i Lgr 
11. Lärare 2a menar att det är en förutsättning för att eleven ska kunna möta framtidens 
samhälle. Rektor 2 anser däremot att entreprenörskap kan tolkas på olika sätt, en tolkning kan 
missgynna eleven och en annan tolkning kan gynna eleven. “Sen så måste man tolka det här 
ordet på ett sätt som gynnar eleverna alltså för det beror ju på hur man förhåller sig till det 
ordet eller vad man lägger för innebörd i det.”. Lärare 2b har inte samma fokus på 
elevperspektivet utan menar att det är ett uppdrag som skolorna nu behöver ta till sig och 
arbeta efter. På Skola 3 är både lärare och rektor överens om att entreprenörskap i Lgr 11 är 
positivt.    
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6.3	  Kunskaper	  om	  entreprenörskap	  
Kunskap om entreprenörskap varierar mellan respondenterna. På skola 1 anser både Rektor 1 
och Lärare 1a att deras kunskaper kring entreprenörskap är stora. Både Rektor 1, Lärare 1a 
och Lärare 1b har gått utbildningar inom ämnet. Rektorn har tidigare startat en friskola som 
arbetade Freinet-inspirerat vilket rektorn menar har likheter med entreprenörskap. Lärare 1a 
och Lärare 1b har genom arbetsplatsen fått utbildningar i entreprenörskap. Vidare menar 
lärarna och rektorn på Skola 1 att det är rektorn som har ansvaret för att kunskapen om 
entreprenörskap finns på skolan. Lärare 1a menar: 
  

Det huvudsakliga ansvaret anser jag ligger hos rektorerna. För de är ju våra 
pedagogiska ledare. Sedan gäller ju att det är de är, och det är våra rektorer, ute i 
verksamheterna väldigt mycket. Och se till att det är deras vision vi följer. 

 
Lärare och rektor på Skola 1 menar också att läraren har en form av ansvar för att kunskapen 
tillämpas i undervisningen. 
 
På Skola 2 skiljer sig kunskaperna i entreprenörskap mellan lärare och rektor. Rektor 2 anser 
att dennes kunskaper i entreprenörskap behöver utvecklas. Lärare 2a anser sig ha kunskaper 
kring entreprenörskap. “Jag känner mig ganska trygg i det, jag har nog alltid gillat att arbeta 
så […].” beskriver lärare 2a. Lärare 2b känner sig trygg i att arbeta entreprenöriellt. “Jag tror 
att kunskaper för det, det har nog alla. Men det gäller att ta fram kreativiteten hos sig själv och 
inte våga vara rädd för att göra fel.” beskriver Lärare 2b.  På Skola 2 har rektorn inte gått 
någon utbildning i entreprenörskap, däremot har Lärare 2a gjort det. Läraren har tillsammans 
med ett arbetslag på skolan gått en utbildning som handlar om att vidareutveckla lärarnas 
idéer. Läraren anser att utbildningen delvis kan kopplas till entreprenörskap. Lärare 2a 
beskriver också att hela arbetslaget har fått utbildning om Lgr 11 som bland annat handlade 
om entreprenörskap. Lärare 2b har inte gått någon utbildning i entreprenörskap men menar att 
så länge individer vill lära sig om entreprenörskap kan de hitta det på annat sätt.  Lärare och 
rektor på Skola 2 är överens om att rektorn har det huvudsakliga ansvaret för att kunskapen 
finns på skolan. De är också överens om att läraren har ett ansvar att arbeta entreprenöriellt i 
undervisningen. 
 
På Skola 3 skiljer sig kunskapen i entreprenörskap mellan läraren och rektorn. Rektor 3 anser 
sig ha mycket kunskaper i entreprenörskap och rektorn har främst fått kunskaper genom att 
söka information via litteratur. Lärare 3a och Lärare 3b känner inte att de har några direkta 
kunskaper om entreprenörskap. Lärare 3a förklarar att denne inte arbetar medvetet med 
entreprenörskap i sin undervisning. Läraren beskriver att:  
 

Ibland är det svårt att få till det känns det som men det, och jag skulle nog inte, när 
man läser om entreprenörskap så tänker jag att jag kanske jobbar lite så men jag vet 
nog inte om det är inriktat mot entreprenörskap men jag vet bara att det är ett sätt jag 
valt att jobba. 

 
Varken lärare eller rektor på Skola 3 har genomgått någon utbildning om entreprenörskap. 
Däremot har Rektor 3 erbjudit Lärare 3b en utbildning om entreprenörskap som ska 
genomföras inom en snar framtid. Lärare 3b beskriver att denna utbildning handlar om 
entreprenörskap och hur lärare ska undervisa i entreprenörskap. Rektor 3 har även gett lärarna 
på skolan litteratur som de kan läsa och rektorn menar att lärarna måste skapa sig en 
uppfattning om vad entreprenörskap innebär innan de kan gå någon utbildning. “Därför vill 
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jag att man, att vi jobbar först på någon nivå och sen kommer det från lärarna tror jag att [...] 
vi behöver kunskaper vi behöver utbilda”.  Både lärare och rektor på Skola 3 är eniga om att 
rektorn har det yttersta ansvaret för att kunskapen i entreprenörskap finns på skolan. Rektor 3 
uttrycker även att det är lärarnas ansvar att följa Lgr 11 och därmed följa uppdraget att arbeta 
entreprenöriellt i sin undervisning. Lärare 3a anser att så länge arbetslaget är enigt så räcker 
det med rektorns ansvar. 
 

6.4	  Undervisning	  med	  entreprenöriella	  inslag	  
Alla respondenter beskriver minst ett exempel på entreprenörskap i sin verksamhet. På Skola 
1 beskriver rektorn att eleverna inte har några klassföreståndare, istället har eleverna 
processledare som ansvarar för 11-12 elever. Klassrummen är utformade för att möjliggöra 
olika arbetssätt och skolan har inget traditionellt schema. Lärare 1b förtydligar att eleverna 
lägger upp arbetsscheman varannan vecka där de beskriver vad de behöver träna på och vad 
de ska göra. Vidare beskriver Rektor 1 att på skolan utgår lärarna mycket från formativ 
bedömning. Eleverna ska bli medvetna om vad de ska kunna och varför. Rektor 1 menar att 
eleverna uppmuntras att visa sin kunskap för andra eftersom allt eleverna gör i skolan ska ha 
en mottagare. Eleverna tillägnar sig inte kunskap enbart för sin egen skull utan även för andra. 
På Skola 1 beskriver rektorn att skolan samarbetar med ett företag som hjälper skolan att 
utbilda personal i ett entreprenöriellt arbetssätt. Rektor 1 beskriver ett exempel där en grupp 
killar ville starta ett fotbollslag: “Och sedan har de som mål att starta ett fotbollslag och då 
tänkte vi att hur kan man göra skolarbete av en dröm?”. Då fick de göra beskrivningar och 
strategier för hur upplägget på träningarna skulle gå till. Rektor 1 har ett tankesätt där 
eleverna får komma med egna förslag på vad de vill göra och sedan skapa skolarbete av det. 
Rektor 1 beskriver också ett exempel där en elev hade gjort egen musik som skolarbete och 
fick spela upp sin musik i matsalen för hela skolan.  Lärare 1a på Skola 1 beskriver att de 
fokuserar mer på kunskapsutveckling än på betyg. “Att man tar med eleverna i planeringen 
[...] att eleverna ska vara med och bedöma sina egna arbetsinsatser”. Lärare 1a beskriver ett 
projekt som kan kopplas till entreprenörskap. På sin tidigare skola skapade läraren och en 
kollega till denne ett projekt i samhällsorienterade ämnen och engelska som kallades för 
“speekers corner”. Det var ett ämnesövergripande arbete. Eleverna skulle sätta sig in i ett 
aktuellt ämne och detta skulle redovisas muntligt, därefter gav läraren respons. Läraren anser 
att fokus ska ligga på elevernas kunskapsutveckling istället för betyg. Lärare 1a beskriver att 
om läraren sätter ett betyg på en uppsats är det bara betyget som har betydelse och inte 
kunskapen. Läraren vill koppla skolarbetet till elevernas intressen, drömmar och tankar. 
Lärare 1b ger ett exempel på ett entreprenöriellt arbetssätt där eleverna fick ingå i ett 
bokprojekt. Projektet gick ut på att eleverna skulle skriva en bok och utifrån intresse blev de 
indelade i grupper. Lärare 1b menar att detta är något eleverna själva drivit fram och att 
läraren ska finnas där för att stötta eleverna. Lärare 1b poängterar också att det är viktigt att 
inte ha något slutmål för att inte ställa in sig på hur resultatet ska bli utan det ska påverkas av 
elevernas intresse. 
 
Rektorn och lärarna på Skola 2 beskriver var sin aktivitet som de ansåg vara ett exempel på 
entreprenöriellt förhållningsätt. Rektor 2 beskriver att förra året fick eleverna i årskurs sex 
starta en egen resebyrå. De fick läsa på om var sitt land och anordnade sedan en resemässa där 
de sålde resor till de olika länderna. Lärare 2a beskriver en aktivitet som denne anser har med 
entreprenörskap att göra. Det är en skrivtävling där elevernas texter anonymt läggs upp på 
internet och via internet kunde personer rösta på elevernas texter. Läraren beskriver att 
arbetssättet bidrog till att eleverna blev mycket mer engagerade och drivna när de hade något 
syfte med texten. Arbetssättet gick från tänkt tanke till verklighet. Det tycker läraren är 
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entreprenörskap. “Det är entreprenörskap om ni frågar mig. Så man inte stoppar där vid 
tanken utan drar det hela vägen”. Lärare 2b beskriver flera exempel med arbete kring 
entreprenörskap. Ett exempel är temat som handlade om att eleverna skulle starta ett varuhus. 
Eleverna fick själva ansvara för varsin butik och tillsammans skulle butikerna bilda ett 
fungerande varuhus. Detta tema var ämnesintegrerat och behandlade bland annat ämnen som 
svenska, matematik, bild och engelska. 
 
På Skola 3 ger rektorn många exempel på arbeten de har genomfört som handlar om 
entreprenörskap. Förra terminen hade de ett tema om bilen. Där fick eleverna lära sig om 
bilens historia, hastigheter, läsa och skriva faktatexter, vara källkritiska på internet och att 
bygga en egen bil. Ett annat exempel är när årskurs F-3 i somras fick i uppgift att ta med sig 
något tillbaka till skolan som har med vatten att göra. Utifrån vad barnen tog med sig byggde 
lärarna vidare på detta ämne och kom in på områden som vattnets kretslopp, hur vattnet är 
uppbyggt och varför alla älskar vatten. Ytterligare ett exempel är ett tema om Nobel som, i år 
för andra gången, ska genomföras. Det är ett tema som pågår under en vecka där eleverna 
genomför olika aktiviteter som kan kopplas till Nobel. De börjar med litteraturpriset där 
eleverna får skriva var sin berättelse. Sedan är det en flicka och en pojke i varje årskurs som 
vinner litteraturpriset. Detta visar att det är acceptabelt för eleverna att tävla i andra områden 
än bara sport, som därmed kan gynna olika elever menar Rektor 3.  
 

Zlatan tävlar i […] fotbollen och överallt och då kanske att man också i skolan kan 
någon gång visa att man tävlar i andra ämnen. I skrivande kan man göra, inte bara i 
sport. För då blir det andra barn som kommer fram. 

 
Efter litteraturpriset tävlar eleverna i andra Nobelpris, som kemipriset, fredspriset och 
fysikpriset. Detta anser rektorn är ett mycket bra exempel på hur skolan kan plocka in 
samhället i skolan. “Det var det här livet utanför, verkliga livet har kommit in i skolan och har 
gjort det på deras nivå”. Lärare 3a nämner också temat om bilen och menar att det är ett bra 
exempel på hur eleverna själva får söka kunskap och samarbeta. Lärare 3a menar att temat om 
bilen är ett arbetssätt som är utformat efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. I temat skulle 
eleverna tillverka sina egna bilar. Eleverna fick ta med sig två 33 centiliters aluminiumburkar. 
Resten av materialet som de behövde fanns på skolan. Hur allt skulle sättas ihop för att bilen 
skulle fungera, fick elevernas själva komma på genom att samarbeta med varandra. Lärare 3b 
ger också Nobeltemat som ett exempel. Läraren menar också att skolan erbjuder eleverna 
prao. Prao, anser Lärare 3b, har kopplingar till entreprenörskap.    
 

6.5	  Framtidsvisioner	  kring	  entreprenöriellt	  lärande	  
Majoriteten av skolorna har ingen uttalad vision om att arbeta mer med entreprenörskap i sin 
verksamhet. Skola 1 är en ny skola som har en tydlig treårsvision och en plan på hur de ska 
uppfylla sin vision. Rektor 1 beskriver: 
 

Och målbilden stöttar ju våran vision då [...] Så det är liksom våran plan att vi ska ha 
strategier för att ta oss mot våran målbild. Den dagen vi verkar fullt ut får vi sätta 
upp nya mål. 

 
Både rektorn och lärarna på Skola 1 är medvetna om visionen. Lärare 1b beskriver att skolan 
har ett årshjul som innebär att deras planering hela tiden ligger ungefär ett halvår framåt i 
tiden. Detta menar Lärare 1b är ett exempel på hur de långsiktigt planerar arbetet med 
entreprenörskap. Rektor 1 beskriver att de har möte med arbetslagsledarna varje vecka och att 
rektorn är ute i verksamheten varje månad för att se hur det fungerar. I slutet av varje termin 
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har Skola 1 utvärderingstillfällen om hur arbetet mot visionen går. Läraren 1a nämnde också 
att varje arbetslagsmöte är ett utvärderingstillfälle och att de kan sitta på höstlovet och aktivt 
arbeta med hur de vill vidareutveckla verksamheten. Lärare 1b beskriver att skolan utvärderar 
arbetet med entreprenörskap till viss del, men att den verksamheten kommer bli bättre i 
framtiden. 
  
Rektor 2 har en vision att skolan ska arbeta mer med entreprenörskap men har ännu inte 
förmedlat detta till lärarna. “Sen är det ju klart att det ändå blir olika i olika arbetslag och 
olika lärare men att det ska vara en inriktning här”. Rektor 2 beskriver vidare att de inte har 
någon nedskriven plan på hur arbetet med entreprenörskap ska gå till utan förutsätter att 
lärarna arbetar med det.  Lärarna på Skola 2 beskriver att det inte finns någon uttalad plan för 
arbetet med entreprenörskap. Båda lärarna menar att en utvärdering sker efter varje 
arbetsområde och projekt, denna utvärdering är dock ingen specifik utvärdering för 
entreprenörskap. Lärare 2b anser att skolan har en vision eftersom lärarna redan nu planerar 
hur arbetet ska se ut nästa höst. 
  
Rektor 3 beskrev mycket tydliga idéer på hur denne ville arbeta vidare med entreprenörskap. 
Rektorn beskriver bland annat att lärare endast ska undervisa i ämnen de är behöriga i, det ska 
finnas speciella klassrum för olika ämnen och det är viktigt att lärarna har ett gott samarbete 
med varandra. Denna vision har Rektor 3 ännu inte meddelat lärarna och någon plan för 
arbetet med entreprenörskap finns ännu inte. Rektor 3 menar att det är dennes ansvar att 
utforma en plan och har som mål att skriva en när lärarna är med i rektorns tankesätt. Lärare 
3a beskriver också att det ännu inte finns någon långsiktig plan på att arbeta entreprenöriellt. 
Lärare 3b menar också att en vision finns men ingen nedskriven plan ännu. Lärare 3b säger att 
visionen är stark eftersom rektorn på Skola 3 har en stark vision och vilja. Lärare 3b 
poängterar också att en plan kommer kunna utformas när denne har genomfört utbildningen i 
entreprenörskap och då kommer leda arbetet framåt. 
 

7.	  Diskussion	  
Syftet med denna studie är att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till uppdraget 
att arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbetet med 
entreprenörskap. Resultatet visar att det är en skillnad mellan alla tre skolorna. 
 
När Lgr 11 trädde i kraft dök ordet entreprenörskap för första gången upp i läroplanen. Det är 
en rekommendation från Europeiska Gemenskaperna (2007) att skolor ska införa 
entreprenöriellt förhållningssätt i verksamheten. Skolverket (2010) beskriver att Ibrahim 
Baylan från socialdemokraterna var skolminister före 2006. I samband med regeringsbytet 
blev istället Jan Björklund från Alliansen ny skolminister. De båda männens syn på skolan 
skiljer sig eftersom Baylan menar att skolan delvis har i uppdrag att uppfostra eleverna medan 
Björklund anser att det är hemmets ansvar. Det kan vara skolpolitikernas olika syn på 
pedagogik som har speglat det arbetssätt skolorna ska ha. Det kan vara med bakgrund i 
politiska nyliberala tankesätt som nu entreprenörskap är inskrivet i Lgr 11. Respondenterna är 
överlag positiva till att entreprenörskap framskrivs i Lgr 11. På Skola 1 uttrycker majoriteten 
att införandet av entreprenörskap i Lgr 11 visar att de arbetar på “rätt” sätt på skolan. Den 
enda respondenten som uttrycker att entreprenörskap kan vara negativt är Rektor 2. Rektorn 
menar att beroende på hur begreppet tolkas kan det både gynna eller missgynna eleverna. 
Skolverket (2010) hävdar att införande av entreprenörskap i Lgr 11 inte endast är ett politiskt 
beslut. Det finns ett behov som är orsak till att entreprenörskap införts. Dels är det ett 
nyliberalistiskt behov av att öka tillväxten i landet och sedan finns det ett behov av att tilldela 
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individer färdigheter de behöver i det framtida samhället. Lärare 2a har en liknande syn som 
Skolverket (2010), nämligen att det är en förutsättning för att eleverna ska lyckas i det 
framtida samhället. Överlag beskriver respondenterna att det är positivt att entreprenörskap är 
inskrivet i Lgr 11. Det finns dock alltid en risk i en intervju att respondenterna försöker ställa 
sig politiskt korrekt till frågan.  
  
Alla respondenter kan på något sätt definiera entreprenörskap. Entreprenörskap är ett svårt 
begrepp att definiera menar Skolverket (2010). Alla respondenter menar att det handlar om en 
individ och dess utveckling, men vidare definierar de entreprenörskap på olika sätt. Rektor 1 
anser att entreprenörskap är en sak och att entreprenöriellt förhållningssätt är något annat. 
Rektor 1 beskriver att de har ett entreprenöriellt förhållningssätt på skolan. Definitionen som 
Rektor 1 ger stämmer relativt bra överens med den som lärarna på Skola 1 ger. Lärare 1a 
använder däremot begreppet entreprenöriellt lärande och Lärare 1b använder begreppet 
entreprenörskap. Trots att lärarna på Skola 1 och Rektor 1 använder olika begrepp för att 
benämna entreprenörskap är de överens om hur begreppet ska definieras. Rektor 3 delar upp 
entreprenörskap i två begrepp. Trots det har Rektor 3 en liknande definition som de övriga 
respondenterna. Att använda olika begrepp är något som Westlund och Westlund (2009) 
menar inte spelar så stor roll. Det är definitionen som är viktigast. På Skola 2 har Lärare 2b 
och rektorn liknande definitioner. Dessa var att entreprenörskap utvecklar egenskaper som 
självtillit och nyfikenhet. Lärare 2a menar däremot att undervisning i entreprenörskap ska 
utgå från elevens idéer. På Skola 3 finns de största skillnaderna i definitionen av 
entreprenörskap. Leffler (2006) menar att entreprenörskap kommer från franskan och betyder 
“en aktiv person som får saker genomförda”. Vi tolkar det som att eleverna ska genomföra en 
prestation. Prestation är något som Rektor 3 menar är en del i entreprenörskap, eleverna kan 
prestera i skolan först när de förstår varför de är i skolan. 
  
Enligt Bernsteins (1990) teori är prestation en del i den synliga pedagogiken. Den synliga 
pedagogiken är inte en pedagogik som, enligt oss, kopplas till entreprenörskap. Vi tolkar 
Bernstein som att den progressiva pedagogiken är en pedagogik som till stor del liknar 
entreprenörskap. Den progressiva pedagogiken är en del i den osynliga pedagogiken och vår 
tolkning utifrån Bernstein är att prestation inte passar in i den progressiva pedagogiken.  
Enligt Landström (2005) är en entreprenör en individ som utgår från sina egna idéer och 
förverkliga dem. Att utföra en handling kan liknas med en form av prestation. I och med detta 
menar vi att all undervisning mer eller mindre handlar om prestationer och därmed blir det 
svårt att bortse från det i skolan.   
 
Gemensamt för alla respondenter är att de anser att entreprenörskap utgår från individen. Ball 
(2010) menar att allt för individualistiskt arbetssätt fostrar individualister i vårt samhälle. 
Detta är något som Ball anser kan leda till negativa konsekvenser, till exempel att 
solidariteten i samhället minskar. Den progressiva pedagogiken, som vi anser har stora 
kopplingar till entreprenörskap, utgår från ett individuellt synsätt. I det synsättet är det 
individen och dess förutsättningar som styr undervisningen. Detta är något som Skola 1 har 
anammat genom att en elev fick producera egen musik som skolarbete. Eleven utgick från 
egna förutsättningar och intressen för att sedan inhämta kunskap. På Skola 2 ger 
respondenterna exempel på entreprenöriella arbetssätt som är individbaserade. På Skola 3 ger 
rektor och Lärare 3b exempel på arbetssätt som både är grupp- och individbaserade. Detta 
trots att de ansåg att entreprenörskap utgick från individen. Utifrån Bernstein kan vi se 
skillnader mellan de olika skolorna. Skillnaderna består i att Skola 3 har ett större fokus på 
gruppen och Skola 1 och Skola 2 har mer fokus på individen. I och med detta ställer vi oss 
kritiska till om entreprenörskap endast kan placeras i den progressiva pedagogiken. Vi menar 
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att entreprenörskap kan utgå från en grupp. En grupp kan ha en idé och sedan genomföra en 
handling utifrån den idéen. Vi kopplar detta till den grupp elever på Skola 1 som ville starta 
ett fotbollslag. Där utgick arbetet från gruppens förutsättningar och förkunskaper. 
  
Hur respondenterna skattar sina egna kunskaper varierar kraftigt. De respondenter som skattar 
sin kunskap högt är också de som i högre grad arbetar med entreprenörskap i skolan. Detta är 
något Heilbrunn (2010) påvisar i sin vetenskapliga artikel. Hon menar att kunskap är en 
förutsättning för att bedriva en entreprenöriell undervisning. I resultatet finns en koppling 
mellan utbildning och kunskap. Utbildning är viktigt för det ger kunskaper i hur undervisning 
kan bedrivas. Rektor 2, Rektor 3, Lärare 2b, Lärare 3a och Lärare 3b saknar helt utbildning i 
entreprenörskap. Däremot uppger Rektor 3 att denne läser mycket om entreprenörskap. Att 
Rektor 3 läser mycket tycker vi återspeglas i att respondenten anser sig ha god kunskap i 
entreprenörskap. Lärare 2a har gått utbildningar som denne delvis kopplar till entreprenörskap 
och uttrycker en trygghet i sin kunskap. Skola 1 är den skola med mest utbildning av våra 
tillfrågade respondenter. Både rektor och lärare på skolan har genomfört en utbildning kring 
entreprenörskap. Rektor 1 och Lärare 1a uttrycker en trygghet i ämnet. Detta kan utifrån 
Heilbrunn bero på att de har fått utbildning i entreprenörskap. Vi anser att det finns en 
koppling mellan hur mycket utbildning respondenterna har i entreprenörskap och hur mycket 
de arbetar med ämnet. Vår koppling grundar vi på både Seikkula-Leino et al. (2010) och 
Heilbrunn (2010) som beskriver att utbildning inom området behövs för att det 
entreprenöriella arbetet ska få resultat. Ett resultat kan identifieras i hur skolor arbetar med 
entreprenörskap. Skola 1 samarbetar med ett företag som arbetar med att utbilda pedagoger i 
att undervisa entreprenöriellt. Skolverket (2010) beskriver att det finns två vanliga koncept 
som skolor kan arbeta efter när de ska utveckla entreprenörskap. Det ena är att de arbetar efter 
färdiga genomarbetade projekt på lokal nivå, det andra är att de använder större koncept på 
nationell nivå. Samarbetet mellan Skola 1 och företaget anser vi kan ha bidragit till att skolan 
har kommit långt i sitt arbete med entreprenörskap. På Skola 2 finns inte lika tydligt 
samarbete i entreprenörskap i jämförelse med Skola 1. På Skola 2 har endast lärarna tydliga 
mål och synsätt på entreprenörskap. Rektor 2 känner däremot att dennes kunskap behöver 
utvecklas. Kunskapsmässigt finns det en skillnad mellan rektor och lärare på Skola 2. 
Heilbrunn (2010) drar slutsatsen att det krävs en tydlig och engagerad ledning för att en skola 
ska lyckas i arbetet med entreprenörskap. Detta anser vi att Skola 2 saknar. På Skola 3 finns 
en ledare som har som mål att införa entreprenörskap i verksamheten. Rektor 3 har däremot 
inte förmedlat det till sina kollegor ännu. Vår tolkning utifrån Heilbrunns resonemang är att 
Skola 3 har bättre förutsättningar än Skola 2 att utveckla en entreprenöriell undervisning 
eftersom ledaren har en vision att arbeta entreprenöriellt på skolan.  
 
Alla tre skolorna kan ge exempel på entreprenöriella arbetssätt. På Skola 1 beskriver rektorn 
att allt eleverna gör ska ha en mottagare och det ska kännas meningsfullt. Rektorn menar att 
läraren ska utgå från elevens drömmar, tankar och därigenom skapa en skoluppgift. Eleverna 
tillägnar sig kunskap utifrån sina egna idéer. Vi anser att detta har kopplingar till Bernsteins 
fyrfältsmodell. På Skola 1 kan rektorns tankar kring undervisning kopplas ihop med 
Bernsteins progressiva pedagogik. Bernstein (1990) beskriver att den progressiva 
pedagogiken utgår från en friare undervisning där läraren tar hänsyn till elevens tankar och 
idéer. Lärare 1a beskriver att undervisningen ska fokusera på elevens kunskapsutveckling och 
inte på betygen. Lärare 1b menar att pedagogen inte ska sätta upp vilka resultat eleverna ska 
nå utan eleven ska själv välja vilket resultat den når. Vi anser att Skola 1 är enkel att placera 
in i Bernsteins fyrfältsmodell. Bernstein (1990) menar att den konservativa pedagogiken 
fokuserar mer på betyget i sig och att den progressiva pedagogiken snarare handlar om 
kunskapen. Utifrån detta anser vi att Skola 1 har ett undervisningsideal som till stor del liknar 
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den progressiva pedagogiken och därmed ett entreprenöriellt lärande. Rektor 2 beskriver att 
verksamheten har arbetat med ett tema som rektorn anser har kopplingar till entreprenörskap. 
Temat bygger på att eleverna skulle tillägna sig kunskaper om ett land och sedan sälja en resa 
till detta land på en resemässa anordnad för föräldrarna. Vi tolkar denna aktivitet som ett 
exempel på en fri arbetsform men som fortfarande utgår från lärarnas intresse, snarare än 
elevernas egna nyfikenhet. Kopplar vi denna aktivitet till Bernsteins teori anser vi att 
aktiviteten innehåller en synlig pedagogik. Med synlig pedagogik menar Bernstein (1990) en 
pedagogik styrd av läraren. Lärare 2a beskriver en aktivitet där eleverna fick en uppgift att 
skriva berättelser. Berättelserna publicerades på internet där allmänheten fick rösta på den 
bästa texten. Lärare 2a menar att det är viktigt att eleverna har en mottagare när de genomför 
ett arbete. Detta arbetssätt liknar exemplet från Rektor 2. Uppgiften att skriva en text som 
Lärare 2a gav eleverna var styrd, men eleverna hade frihet att själva bestämma innehållet i 
texten.  Rösterna från allmänheten var en form av betygliknande bedömning anser vi. Dessa 
bedömningar har enligt Bernsteins fyrfälltsmodell kopplingar till den konservativa 
pedagogiken. Lärare 2b beskriver ett arbetssätt som handlar om att eleverna fick i uppgift att 
bygga ett varuhus. Eleverna hade ramar att följa men inom ramarna var arbetet fritt.  Kopplar 
vi denna uppgift till Bernstein tolkar vi att uppgiften är utformad av en synlig pedagogik.  
Elevernas frihet i dessa uppgifter påminner om den progressiva pedagogiken. Skola 2 
beskriver tre aktiviteter som både kan kopplas med den progressiva pedagogiken och den 
konservativa pedagogiken. Utifrån detta ligger skolan någonstans mellan dessa två fält.  På 
Skola 3 beskriver rektorn och Lärare 3b ett tema om Nobel som de anser har kopplingar till 
entreprenörskap. Temat handlar om att eleverna ska tävla om olika nobelpris så som 
litteraturpriset, kemipriset, fredspriset och fysikpriset. Tävlingarna genomförs både i grupp 
och individuellt. Tävlingar kan möjligtvis öka individualismen bland eleverna. Utifrån Ball 
(2010) kan individualism vara något som får en negativ effekt på vårt samhälle. Vi menar att 
Nobeltemat är svårt att placera in i något av Bernsteins fält. Aktiviteten pendlar mellan både 
synlig och osynlig pedagogik samt mellan grupp och individ nivå. Lärare 3a beskriver en 
aktivitet där eleverna skulle bygga en bil. Lärare 3a menar att aktiviteten låter eleverna söka 
egen kunskap och samarbeta. Eleverna får ett givet problem, men sedan får de fria händer att 
genomföra uppgiften. Denna aktivitet anser vi har samma uppbyggnad som aktiviteterna de 
andra respondenterna har beskrivit. Det finns en skillnad mellan att tänka entreprenöriellt i 
hela undervisningen eller att de entreprenöriellt inslagen koncentreras till temaarbeten. 
Seikkula-Leino et al. (2010) menar att det är vanligt att den praktiska tillämpningen av 
entreprenörskap oftast finns i specifika temaarbeten och inte som något övergripande i 
verksamheten. Vi anser att det som Seikkula-Leino et al. beskriver även stämmer in på 
skolorna i vår studie med undantag från Rektor 1 som beskriver exempel på entreprenörskap 
som inte är knytet till något specifikt tema.   
  
Det framgår att majoriteten av respondenterna beskriver arbetssätt som både är lärarstyrda och 
fria. Dessa undervisningsformer är svåra att placera in i något av fälten i Bernsteins 
fyrfältsmodell utan arbetssättet berör alla fält på något sätt. Utifrån detta kan vi se brister i 
Bernsteins fyrfältsmodell.  Eftersom fyrfältsmodellen inte är konstruerad i syfte att identifiera 
entreprenörskap är det svårt att placera de begrepp som är typiska för entreprenörskap i 
modellen. En annan brist med teorin är att skolorna idag har kunskapskrav att förhålla sig till. 
I och med detta kan det vara svårt att arbeta konsekvent med den synliga eller osynliga 
pedagogiken. Vi funderar över hur lätt det är som lärare att ha en fri undervisning eftersom 
dessa kunskapskrav finns. Läraren måste styra in eleven på olika vägar för att nå dit. Att 
genomföra handlingar utifrån elevens idéer är en viktig del i entreprenörskap. Detta 
poängterar Europeiska gemenskaperna (2007) genom att förtydliga att individers idéer ska 
leda till en handling. Johannisson (2009) menar att skolornas grundsyn utgår från att kunskap 
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ska förmedlas från lärare till eleven och därmed ska inte eleven styra kunskapsförmedlingen. 
Enligt vår uppfattning är det svårt att arbeta på det sätt som Johannisson beskriver om läraren 
vill ha ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta eftersom ett entreprenöriellt förhållningssätt 
innebär att undervisningen utgår från elevens idéer och förutsättningar. Vi anser att en 
undervisning inte behöver vara helt fri för att en individ ska gå från idé till handling. Lärare 
1a förtydligar detta genom att beskriva en aktivitet där eleverna skulle hålla tal för varandra 
och läraren, därefter skulle de bedöma varandras arbeten. Läraren poängterar att eleverna fick 
vara delaktiga i planeringen och ge sin syn på undervisningen. Läraren förmedlar vad eleven 
ska lära sig och sedan får eleven själv vara med och bestämma hur detta ska ske. Utifrån detta 
är vår tolkning att det är svårt att endast arbeta med en osynlig pedagogik. 
  
Endast Skola 1 uttalar att de har en vision om hur arbetet i entreprenörskap ska fortlöpa. På 
Skola 1 är både rektorn och lärarna medvetna om den vision skolan har. Skola 2 och Skola 3 
har inte någon gemensam vision. På dessa två skolor har rektorerna visioner om hur arbetet 
ska gå till men som de ännu inte har förmedlat till personalen. Seikkula-Leino et al. (2010) 
anser att det är viktigt med en gemensam plan och vision för att arbetet med entreprenörskap 
ska lyckas. Westlund och Westlund (2009) poängterar också vikten av samarbete och en 
tydlig plan på verksamheten för att arbetet med entreprenörskap ska utvecklas. Utifrån det vi 
tidigare nämnt blir det tydligt att den skola som uttalar att det har en vision är också den skola 
som utifrån resultatet har kommit längst i arbetet med entreprenörskap. Utan en vision kan 
pedagogiken som lärarna tillämpar vara väldigt olika. Det innebär att elevernas undervisning 
påverkas av vilken lärare de har och inte vilken skola de går på. Detta är något vi kan koppla 
med hur undervisningen ser ut på Skola 2 och Skola 3. I de skolorna arbetar 
lärarrespondenterna med entreprenörskap till följd av egna intressen och inte för att det finns 
något gemensamt beslut på skolan. Om någon av dessa lärare slutar kan detta innebära att 
eleverna får en annan undervisningsmetod. 
  

7.1	  Slutsats	  
Det finns skillnader i skolornas sätt att arbeta med entreprenörskap. Alla skolorna har ett 
entreprenöriellt tänkande i sin verksamhet och skolorna har en mer eller mindre uttalad vision 
i arbetet med entreprenörskap. De kan ge något exempel på arbete med entreprenörskap och 
därmed har alla skolorna tagit ett steg i riktning mot att arbeta entreprenöriellt.      
  
Utifrån ovanstående diskussion anser vi att Skola 1 har en syn på kunskap som påminner om 
Bernsteins progressiva pedagogik. Detta beror på att undervisningen till stor del utgår ifrån 
elevernas intresse, de har ett individuellt arbetssätt och personalen och ledningen har ett 
tydligt samarbete. En lärare från Skola 1 poängterar att det inte är betyget som är viktigast 
utan det är hur eleverna inhämtar kunskapen som har betydelse. Detta visar att Skola 1 tar 
avstånd från den konservativa pedagogiken och påminner mycket om den progressiva 
pedagogiken. Vi anser att vad som har hjälpt skolan i att utveckla det entreprenöriella arbetet 
är att ledningen, tillsammans med lärarna, har tydliga visioner, planer och utvärderingar. Vi 
anser också att deras utbildning och erfarenheter har gett dem en djupare förståelse för 
begreppet som i sin tur har lett till att de känner en trygghet i att undervisa entreprenöriellt.   
  
Det är svårt att placera in Skola 2 i ett speciellt fält eftersom lärare och rektor inte är 
samspelta. Vi anser att skolan pendlar mellan den progressiva pedagogiken och den 
konservativa pedagogiken. Detta beror på att undervisningen både är lärarstyrd och fri. Oftast 
är det läraren som bestämmer uppgiften och inom uppgiften finns det fria moment för 
eleverna. Undervisningen utgår inte helt från elevernas intresse vilket Bernstein menar är en 
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förutsättning för den progressiva pedagogiken. Vi anser att på Skola 2 måste rektorn skapa en 
tydlig vision och plan på hur det fortsatta arbetet ska gå till. På skolan är redan lärarna 
intresserade av det entreprenöriella tankesättet så här behövs en tydlig ledning som kan styra 
alla lärare på skolan i samma riktning. Heilbrunn (2010) menar att på skolan i Israel hade 
rektorn en tydlig struktur på hur arbetet skulle gå till och därmed kände också lärarna en 
trygghet och ett förtroende för ledningen. Förtroendet hjälpte dem att känna tillhörighet och 
känna ett syfte med arbetet de genomförde. Vi anser att om Rektor 2 utvecklar en tydlig 
ledarroll kan det leda till en positiv inverkan på verksamheten.   
  
Skola 3 pendlar mellan de fyra fälten i Bernsteins fyrfältsmodell. Skolan pendlar mellan den 
synliga och osynliga pedagogiken eftersom respondenterna på skolan beskriver aktiviteter 
som både är lärarstyrda och fria. Arbetssätten varierar också mellan grupp och individnivå. 
Av den anledningen är det svårt att placera in skolan i ett av fälten. Vi anser däremot att Skola 
3 har goda förutsättningar att utveckla sitt entreprenöriella arbetssätt eftersom rektorn har en 
tydlig vision om hur skolan ska vidareutveckla arbetet med entreprenörskap. Rektorn på 
Skola 3 behöver förmedla denna vision och kunskap till lärarna på skolan så de blir vägledda i 
arbetssättet. Vägleder rektorn lärarna i hur de ska arbeta entreprenöriellt har skolan goda 
förutsättningar att utveckla entreprenörskap eftersom lärarna på skolan uttrycker en positiv 
inställning till begreppet.   
  
Vår studie antyder att Skola 1 ligger, enligt vår åsikt, mycket nära att helt använda sig av ett 
entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Det är svårt att komma med förslag på hur 
de kan förbättra sitt arbete. Skolan är nystartad med ny personal. Däremot nämner rektorn att 
de ger sig själva tre år innan de fullt ut ska arbeta med entreprenöriellt lärande. Vi hyser inga 
tvivel om att de kommer nå sitt mål. Skola 2 behöver bli mer samspelt för att fortsätta 
utveckla entreprenörskap i undervisningen. Den stora skillnaden mellan Skola 2 och Skola 1 
är att all personal på Skola 1 arbetar mot samma mål. De är medvetna om hur de vill arbeta 
och därmed kan all personal stötta varandra. På Skola 3 har rektorn många planer på hur 
denne vill utveckla arbetet med entreprenörskap. Nästa steg för rektorn är att förmedla dessa 
planer till lärarna. Vår uppfattning är att Skola 2 möjligen hade kommit längre i arbetet med 
entreprenörskap om de hade haft en rektor med mer planer i entreprenörskap som till exempel 
rektorn på Skola 3.  
 
Utifrån Heilbrunn (2010) och Seikkula-Leino et al. (2010) och våra egna resultat har vi 
kommit fram till att det finns ett antal viktiga faktorer i arbetet med entreprenörskap. För att 
en skola ska lyckas med arbetet i entreprenörskap är det viktigt att ledningen på skolan är 
engagerad och driven. Skolan måste utveckla en långsiktig plan på hur arbetet ska gå till. 
Lärarna måste få kunskap om entreprenörskap och det måste finnas en gemensam plan på hur 
arbetet ska genomföras. Då kan förhoppningsvis entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 
utbildningen. 
 

7.2	  Metoddiskussion	  
Syftet med denna studie var att jämföra på vilket sätt tre grundskolor förhåller sig till 
uppdraget att arbeta entreprenöriellt. Detta för att kunna identifiera framgångsfaktorer i 
arbetet med entreprenörskap. Vi använde intervju som redskap och i förhållande till syftet var 
detta lämpligt. När rektorerna kontaktades uppmanades de att tillfråga två lärare om de kunde 
delta i en intervju. Vårt resultat hade möjligen blivit mer trovärdigt om vi istället 
slumpmässigt valt ut två lärare på skolorna. Detta eftersom rektorerna nu gavs möjlighet att 
välja ut lärare de ansåg lämpliga. I de fösta sex intervjuerna upplevde vi att respondenterna 
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var förberedda på att vi skulle komma och de hade avsatt tid för oss. När de tre sista 
intervjuerna genomfördes hade vi inte lika gott om tid till varje intervju. Respondenterna 
kunde då endast avsätta en halvtimme till intervjun. Detta berodde på att vi med kort varsel 
bad om att få återkomma för att genomföra ytterligare en intervju på varje skola. Däremot 
genomfördes alla intervjuer på utsatt tid utan stress. Två personer turades om att genomföra 
intervjuerna.  Detta ansåg vi vara en fördel eftersom en rutin utvecklades mer än vad den gjort 
om alla tre turades om. Dessutom var det en trygghet för respondenten att endast en person 
höll i intervjun istället för att alla tre talade. Vid transkriberingen framkom att vid några 
intervjutillfällen hade det varit en fördel om fler följdfrågor ställts till respondenterna. Detta 
eftersom det i efterhand uppkom några funderingar kring vissa svar.     
  
En svaghet i studien var svårigheten att hitta litteratur som ställde sig kritisk till 
entreprenörskap. Den valda teorin var även den mycket komplex att förstå sig på. Detta 
berodde på att litteraturen endast fanns tillgänglig på engelska och innehöll många nya och 
svåra begrepp. När vi lyckades förstå teorin insåg vi att den skulle vara användbar i vår 
undersökning. 
  
En undersökning i entreprenörskap känns mycket aktuellt i dagens samhälle. Detta eftersom 
det kommer ställas krav på oss att vi ska vara medvetna om entreprenörskap när vi börjar 
arbeta som lärare. Fördelen är att vi nu besitter kunskaper från den senaste forskningen och är 
införstådda i vad det innebär att arbeta entreprenöriellt. Eftersom vi genomförde 
undersökningen på tre skolor som alla hade något inslag av entreprenörskap, har vi fått olika 
insikter i hur arbetet kan påbörjas och att det kan uttryckas på många olika sätt. Det har hjälpt 
oss få en insikt i hur vi själva kan lägga upp ett entreprenöriellt arbete. Hade vi valt tre skolor 
slumpmässigt, och ingen av dessa arbetade entreprenöriellt, hade vi troligtvis inte fått samma 
kunskap om hur entreprenörskap kan bedrivas i praktiken. Entreprenörskap är ett begrepp 
som kan få en negativ klang om begreppet tolkas som att eleverna ska starta företag. Tolkas 
det istället som att eleverna ska vara aktiva i sitt kunskapssökande och att de ska våga ta egna 
initiativ anser vi att det är svårt att tolka det på ett negativt sätt. Det är egenskaper som alla 
individer har nytta av att utveckla. Efter denna undersökning kommer vi i framtiden lättare 
kunna identifiera en entreprenöriell undervisning men samtidigt har vi lärt oss se 
förhållningssättet med kritiska ögon. Detta kan vara till hjälp i vår kommande yrkesroll. 
  

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Efter genomförd studie har vi insett att det inte finns mycket forskning i entreprenörskap. 
Detta innebär att det finns många områden som kan undersökas. Enligt Lgr 11 finns det 
kunskapskrav som alla elever i skolan måste uppnå. Vi funderar på hur undervisningen ska gå 
till när eleverna saknar intresse inom ett område. Hur ska läraren kunna styra in eleven i olika 
områden utan att styra undervisningen? Entreprenörskap utgår från elevernas engagemang 
och vi anser att det är svårt att fånga upp alla områden utifrån elevernas intresse. Därför anser 
vi att en studie kring detta är viktigt. Det är även intressant att göra en större etnografisk 
studie med observationer för att se hur entreprenörskap rent praktiskt kan uttryckas i 
verksamheten. Genom intervjuer med lärare är det inte säkert att verkligheten återspeglas på 
samma sätt som den kan göra i en större observation. Det skulle även vara intressant att forska 
vidare på om detta arbetssätt kan missgynna elever som kommer från olika bakgrunder, som 
bland annat Ball och Bernstein påstår. Vi funderar också på hur entreprenöriellt 
förhållningsätt påverkar barn med osynliga funktionshinder som är i behov av mycket 
struktur.   
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Bilaga	  1	  
 
Hej!  
 
Vi är tre stycken lärarstudenter från Högskolan i Borås. Den här terminen ska vi skriva vårt 

examensarbete vilket kommer handla om att undersöka om tre olika grundskolor har etablerat 

entreprenörskap i deras verksamhet och i så fall på vilket sätt. Vi har medvetet valt att 

avgränsa vår undersökning genom att vända oss till rektorer och lärare på låg- och 

mellanstadiet. Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju med en lärare och 

rektor på varje skola. Intervjuerna beräknas ta 40 minuter och genomföras på skolan där du 

som medverkar är verksam, om inget annat önskas. Vid intervjun kommer vi alla tre att 

närvara och hela intervjun kommer att spelas in. Självklart kommer du som medverkar vara 

helt anonym. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att 

avbryta. Insamlad data kommer endast att användas i vår undersökning.      

 

Vi hoppas att du tycker detta låter intressant och kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Vi återkommer med ett passande datum och tid för intervjun.  

 

Vänliga hälsningar  

Susanna Ringkvist, Jannice Karlsson, Emma Lampret, Högskolan i Borås  

Tel: 070-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@student.hb.se 
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Bilaga	  2	  
 
Intervjufrågor med lärare och rektor  
 
Frågeställningar som ska besvaras genom intervjun?  

• Hur beskriver rektorn att de har anammat entreprenöriellt lärande i verksamheten och 
hur beskriver rektorn att de arbetar med entreprenörskap på skolan. 

 
• Hur beskriver läraren att de har anammat entreprenöriellt lärande i verksamheten och 

hur beskriver läraren att de arbetar med entreprenörskap på skolan. 
  
Inledande frågor:  
Vad heter du?  
 
Vilken är din arbetsuppgift på den här skolan?  
 
Hur länge har du arbetat här?  
 
Beskriv kort om din väg från lärarutbildningen till idag?  
 
Information om intervjuns upplägg 
Intervjun beräknas hålla på i ca.40 min. Vi kommer att spela in hela intervjun. Emma och 
Jannice kommer att hålla i intervjun och Susanna kommer att skriva anteckningar. Du har 
möjligheten att avbryta intervjun när du vill. Vi försäkrar dig om att inga namn varken på dig 
eller skolan kommer användas utan allt material kommer att kodas. Har du några frågor 
innan vi börjar intervjun?  
 
1. Vad betyder entreprenörskap för dig?  
 
2. Hur ser du på att regeringen i LGR 11 framskriver entreprenörskap som ett uppdrag skolor 
måste arbeta med?     
 
Kan du berätta mer?  
 
3. Hur ser du på dina egna kunskaper i att bedriva en entreprenöriell 
undervisning/verksamhet. 
 
Vem har ansvaret för att kunskapen finns på skolan anser du?  
 
4. Kan man se spår av entreprenöriellt lärande på er skola? 
 
Kan du ge något exempel på något arbete kring entreprenörskap i er verksamhet?  
Har ni i er verksamhet någon vision om att börja arbeta mer med entreprenörskap?  
 
5. Har personalen på skolan fått någon utbildning eller liknande kring entreprenörskap?  
 
Beskriv kort vad den behandlade?  
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När genomfördes de?  
Hur många från skolan deltog?  
 
6. Har ni på skolan arbetat fram någon gemensam plan på hur ni långsiktigt ska arbeta med 
entreprenörskap?   
 
Beskriv hur den här planen ser ut?  
Hur gör ni för att utvärdera och säkerställa en utveckling av entreprenörskap i er 
verksamhet.    
 
 


