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Abstract 
 
This thesis deals with how natural resource teachers in natural resource schools in Sweden 

work with entrepreneurial learning and entrepreneurship. It is important both for our 

Government and our agricultural department that entrepreneurship is present in our education. 

In government´s new reform 2011 for upper secondary schools entrepreneurship is the main 

theme, but it is not only entrepreneurship as a business company, it is also about 

entrepreneurship in schools like entrepreneurial capabilities in government´s writ. 

 

The purpose of this study is to examine how a number of teachers in natural resource schools 

are working with entrepreneurial learning and entrepreneurship. I have also asked how the 

teachers would like to work with these areas.  

 

The method I have chosen to use in order to perform this study is qualitative interviews with 

six natural resource teachers and a pilote interview.  

 

The teachers I interviewed are working to provide students with self-knowledge and teaches 

students to see possibilities and solve problems, which is required for us to create 

entrepreneurial students and entrepreneurship in education. This is also stressed in several of 

the literary sources I used. 

 

Keywords: entreprenerurial learning, entrepreneurship, natural resource teacher, self-

knowledge 
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Sammandrag 
 

Detta examensarbete handlar om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap på 

naturbruksskolor i Sverige. Det är viktigt både för regering såväl jordbruksverk att 

entreprenörskap finns i våra utbildningar. I regeringens förslag till ny gymnasiereform 2011 

finns entreprenörskap med som en röd tråd i utbildningen, det är inte bara entreprenörskap 

som företag utan också entreprenörskap i skolan såsom entreprenöriella kompetenser det 

handlar om i regeringens skrivelser. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal lärare på några naturbruksgymnasier 

arbetar med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Jag har också diskuterat hur lärarna 

skulle vilja arbeta med dessa områden.  

 

Metoden som jag valt att använda för att göra denna studie är kvalitativa intervjuer av sex 

naturbrukslärare samt en pilotintervju.  

 

De lärare som jag intervjuat arbetar för att ge eleverna självkunskap och lär eleverna se 

möjligheter och lösa problem, vilket är vad som krävs för att vi ska få entreprenöriella elever 

och entreprenörskap i utbildningen. Detta framhålls även i flera av de litterära källorna jag 

använt. 

 

Nyckelord: entreprenöriellt lärande, entreprenörskap, naturbrukslärare, självkunskap 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Regeringen och Jordbruksverket arbetar för entreprenörskap i skolorna. På skolorna runt om i 

landet finns det eldsjälar som arbetar för samma sak. Det är lärare som brinner för 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och inspirerar elever på sina skolor. Dessa är 

också viktiga för att få våra elever att inte bara bli företagare, men också för att motivera 

eleverna till att ta ansvar och bli kreativa. Dessa lärare vill ge eleverna verktyg att lyckas i 

framtiden, de vill också se till att eleverna vet hur de ska använda verktygen. 

 

I regeringens ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet”
 1

 som lanserades våren 

2009 kan vi läsa att: 

 
Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan 

utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla 

och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. 

 

Mycket av det som utmärker en bra entreprenör – förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera 

sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra – är också egenskaper som studerande på olika 

nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. 

 

Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas 

därför att de som är verksamma inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig 

inspirerade att utveckla undervisningen inom detta område. 

 

Utbildning i entreprenörskap bör bidra till att unga utvecklar kunskaper som krävs för att starta 

och driva företag. Utbildning i entreprenörskap kan också bidra till att stimulera ungas 

kreativitet och idérikedom. 

 

Entreprenöriella kompetenser ökar individens möjligheter att starta och driva företag. 

Kompetenser så som att se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer till handling är även 

värdefulla för individen och för samhället i vidare bemärkelse. Dessa kompetenser efterfrågas av 

arbetsgivare och utbildning i entreprenörskap kan på så sätt bidra till att unga lättare etablerar sig 

på arbetsmarknaden. 

 

Andra entreprenöriella kompetenser så som att lära sig att lösa problem, planera sitt arbete och 

att samarbeta med andra kan även bidra till att unga mer framgångsrikt genomför sina studier. 
 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 står det att ”eleverna ska i skolan få 

utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både 

självständigt och tillsammans med andra”.
2
 Denna skrivning visar att det inte är något nytt 

med dessa tankar i gymnasieskolan. 

 

Tonvikten på entreprenörskap finns idag med i den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011. I 

skriften En ny gymnasieskola 2011 utgiven av Skolverket, står det att ”Betoningen på 

entreprenörskap är stark, dels som en uppgift för hela gymnasieskolan dels som en möjlighet 

för elever att fördjupa sig i entreprenörskap och företagande inom samtliga program och 

                                                 
1
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf 2010-04-08 

2
 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga  

   skolformerna. (Lpo 94 – Lpf 94). s. 25. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf
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särskilt uttryckt i vissa program.”
3
 Där nämns också vikten av att eleverna får stimulera 

entreprenöriella kompetenser så som kreativitet, idérikedom och att omsätta idéer till 

handling. 

 

Dessa tankar har också funnits på flera skolor i tidigare i Sverige. Västra Götalandsregionen 

hade under åren 2006-2007 en speciell satsning på detta genom projektet Den Företagsamma 

Skolan (DFS) genom pengar från bland annat Tillväxtverket
4
. Detta projekt drevs under 

Nuteks nationella entreprenörskapsprogram. Programmets syfte var att främja 

entreprenörskap främst i grund- och gymnasieskolan, men även i högskolan. 

Tillväxtverkets syfte är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och 

entreprenörskap i Sverige.
5
  

 

I Västra Götalandsregionen har man efter satsningen 2006-2007 insett att det krävs mer för att 

stödja denna utveckling och därför har två nya projekt om entreprenöriellt lärande sjösatts i 

grund- och gymnasieskolorna i regionen. Ett av dem heter entreprenöriellt lärande i Västra 

Götalandsregionen (ELVG) och dess syfte är att arbetslag i grund- och gymnasieskola ska få 

en god grund i entreprenöriellt lärande och därigenom kunna få ett väl genomtänkt och tydligt 

arbetssätt i entreprenöriellt lärande.
6
 

 

Regerings strategi ovan är inget nytt för naturbruksgymnasierna runt om i landet. 

Entreprenörskap finns med i programmålen redan idag för naturbruksprogrammet där vi kan 

läsa om vikten av att eleverna ska få insikter i vilka villkor som finns för företagande.
7
 Det 

finns över 50 naturbruksgymnasier i Sverige med olika inriktningar och entreprenörskap är 

redan idag ett naturligt inslag på dessa skolor. I gymnasiereformen 2011 står entreprenörskap 

med i programmålen för naturbruksprogrammet. Det innebär att det är ett område som 

skolorna ska ha som mål i sin undervisning. Nu skapas det dessutom en kurs som har 

benämningen entreprenörskap. Detta var ett område som också fanns med i 

gymnasiereformen som skulle lanseras 2007, då benämndes kursen istället företagsamhet.  

 

Naturbruksskolornas förening
8
 (NF) drev under åren 2005-2007 projektet Företagsamma 

naturbrukselever: samverkan skola – näringsliv. Även detta projekt drevs under Nuteks 

nationella entreprenörskapsprogram (se ovan). 

 

Arbetet på naturbruksskolorna att stimulera ungdomars entreprenöriella kompetenser och 

entreprenörskap är viktigt också för att främja landsbygdsutveckling. Just nu pågår ytterligare 

ett projekt på naturbruksgymnasierna vilket ska stimulera entreprenörskap hos eleverna. 

Projektet drivs med projektpengar från Jordbruksverket och heter: Företagsamma 

naturbrukselever i autentiskt lärande ger landsbygdsutveckling (FNALL). 

Naturbruksskolornas förening (NF) är huvudman för projektet och det har fått projektstöd för 

åren 2008 – 2010 för att driva detta projekt. 

 

                                                 
3
 Skolverket (2010) En ny gymnasieskola. Gymnasiereformen i korthet. Vilka är de viktigaste förändringarna i 

den nya gymnasieskolan som startar hösten 2011? s. 5. 
4
 Nutek bytte 2009-04-01 namn till Tillväxtverket. 

5
 http://www.tillvaxtverket.se/  7 april 2010 

6
 http://entreprenorskapsforum.se/swe/wp-content/uploads/2010/03/Pdf_fr_skolanspraktik.pdf 2010-04-09 

7 Skolverket (2000) Programmål för naturbruksprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. NP 2000:13 (SKOLFS 1999:12). S. 8. Syfte: ”Naturbruksprogrammet syftar till att ge 

grundläggande kunskaper inom naturbrukets olika områden samt till att utveckla insikter i företagandets villkor.”  
8
 Naturbruksskolornas förening grundades 1997 och arbetar för alla naturbruksgymnasier i Sverige. 

http://www.tillvaxtverket.se/
http://entreprenorskapsforum.se/swe/wp-content/uploads/2010/03/Pdf_fr_skolanspraktik.pdf
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Även i Skottland arbetar man enligt en entreprenörskapspolicy som har funnits där sedan 

början av 1990-talet. Den initierades därför att flera industrier lades ner i Skottland under 

dessa år och arbetslösheten var därför hög. Men enligt Levie, som är forskare vid Hunter 

Center for Entrepreneurship, handlar det inte om att lära eleverna bygga företag, utan att 

istället arbeta med barns attityder redan i grundskolan och därigenom ge dem möjlighet att 

realisera sin fulla potential.
9
 

 

I Norge lanserades en strategi för entreprenörskap i utbildningen redan 2004, den utarbetades 

av tre departement; Nærings- og Handelsdepartementet, Regional- og 

Kommunaldepartementet och Kunnskapsdepartementet. Entreprenörskap beskrivs som en 

allmän process som kan (eller bör) ske i alla delar av samhället och behöver inte 

nödvändigtvis ha ekonomisk vinning som mål.
10

  

 

En av de åtta nyckelkompetenserna som EU identifierat är ”Entreprenörskap & 

företagaranda”. EU har enligt Peterson & Westlund rekommenderat medlemsländerna att ha 

med dessa kompetenser när det skrivs skolreformer.
11

 

 

I denna inledning ser vi vikten av att vi arbetar med entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap i skolorna. Det understryks som viktigt både på EU-, regerings-, och 

skolnivå. Även på regeringsnivå i Norge och i Skottland ses dessa frågor som viktiga. Det jag 

ser är att våra skolor är på god väg mot detta, men hur arbetar vi med det idag, hur långt har vi 

kommit och hur skulle lärarna vilja ha det? Det är några frågor som jag förhoppningsvis ska 

kunna svara på med detta examensarbete. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett antal naturbruksskolorna arbetar med 

entreprenörskap idag och hur de skulle vilja arbeta. Examensarbetet ska också belysa hur ett 

antal lärare på några naturbruksgymnasier arbetar med att stimulera elevernas entreprenöriella 

kompetenser.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

På vilket sätt arbetar lärare och naturbruksskolor idag med entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap?  

 

Hur skulle lärare och naturbruksskolor vilja arbeta med entreprenöriellt lärande? 

 

Hur skulle lärare och naturbruksskolor vilja arbeta med entreprenörskap? 

 

 
 

  

 

 

                                                 
9
 Entreprenöriellt lärande kan förändra världen, Jonathan Levie, Hunter Center for entrepreneurship, 

föreläsningsreferat från ESBRI Estradföreläsning 2006-11-07 
10

 Paper av Hanne Riese http://www.hibo.no/index.php?ID=17513 2010-04-19 
11

 Peterson, Marielle & Westlund, Christer (2007) Så tänds eldsjälar. Nutek. Vällingby: Elanders. s. 10. 

http://www.hibo.no/index.php?ID=17513
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2 Metod 
 

2.1 Datainsamlingsmetod 
 

För att hitta lämplig litteratur för min undersökning har jag sökt på uttrycken entreprenöriellt 

lärande och entreprenörskap på Internet och i bibliotekskataloger. På Internet har sökningarna 

oftast skett via Googles söksida.
12

 När jag sedan hittade rapporter, litteratur, avhandlingar och 

artiklar om ämnet har jag där gått vidare från litteraturens källförteckningar och referenser. 

Jag har också sökt på engelska om entrepreneurial learning och entrepreneurship. Norska 

uppgifter har jag hittat genom att söka på den norska skrivningen: Entreprenørskap. 

 

När jag väl satt ihop de frågor och funderingar jag hade om ämnet diskuterade jag frågorna 

med min handledare och sedan genomförde jag en pilotintervju med en lärare vid ett 

naturbruksgymnasium. Därefter skickade jag ut en förfrågan till naturbrukslärare som är 

intresserade av entreprenörskap/företagsamhet via mail.  

 

Det finns på Naturbruksskolornas förenings hemsida en kontaktsida för personal där det finns 

mailadresser samlade till olika kategorier av lärare och de som var intressanta för mig fanns 

under fliken intresserade av entreprenörskap/företagsamhet
13

. Dessa lärare har varit med på 

någon eller några av Naturbruksskolornas förenings utbildningstillfällen som hållits under de 

två projekten som nämnts ovan och de har lagt upp sin mail på en lista.  

 

Intervjuerna skedde per telefon på grund av att det under den här tiden som jag skulle göra 

mina intervjuer var det en intensiv tid på min egen skola med betygsättning av de elever som 

skulle ta studenten och det var många som ville lämna in sina uppgifter som jag skulle 

betygssätta. Dessutom arbetar jag på ett naturbruksgymnasium som har fått utmärkelsen Skola 

för hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att ha så många möten som möjligt via 

telefon och webbkamera istället för att mötas fysiskt. Därför föll det sig naturligt att jag 

genomförde intervjuerna via telefon samtidigt som jag spelade in dem. 

 

Intervjuerna genomfördes från den 19 april till den 21 april 2010, och jag intervjuade sex 

lärare. De bedriver alla undervisning aktivt ute i sina skolor och jag är mycket tacksam för 

dem som ändå tog sig tid att ställa upp på en telefonintervju. Fördelen med att jag har 

kontaktat lärarna per mail och per telefon är att det är lätt att återkomma till dem för att 

kontrollera om jag uppfattat deras svar på rätt sätt, eller om jag missat att ställa någon fråga. 

Lärarna som jag intervjuat är spridda över hela landet och därigenom har jag fått en aspekt av 

ämnet i hela landet. 

  

2.2 Urval 
 

För att välja ut intervjurespondenter kontaktade jag projektledaren för FNALL-projektet och 

frågade om hon kunde tipsa om lärare som är intresserade av detta undervisningssätt. Valet 

blev nu inte slumpvis utan det blev ett lobbat urval istället. Jag fick en lista på namn av henne 

och jag sökte också via listan på lärare som är intresserade av entreprenörskap/företagsamhet.  

 

                                                 
12

 www.google.com 2010-04-08 
13

 http://www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1475 2010-04-14 

http://www.google.com/
http://www.naturbruk.se/redirect.asp?p=1475
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2.3 Genomförande 
 

När jag kontaktat de som jag ville intervjua per mail fick jag varierande svar. De flesta ville 

ställa upp och då bokade vi en tid som jag kunde ringa upp dem. Några svarade inte alls och 

någon skickade mig vidare. Jag intervjuade två stycken på måndagen, tre på tisdagen och en 

sista på onsdagen. Innan jag ställde mina frågor frågade jag om intervjurespondenterna var på 

det klara med vad min undersökning syftade till. De flesta ville ha en noggrannare förklaring 

än den jag skickat med när jag gjorde min förfrågan. Jag förklarade mitt syfte och sedan 

frågade jag om det var okej att spela in intervjun. Alla gick med på det och sedan ställde jag 

mina frågor. 

 

När jag genomfört alla mina sex intervjuer började jag kategorisera frågorna och svaren. Jag 

började med att skriva ut intervjuerna för att få överblick över hur lärarna svarat och sedan 

skrev jag ner svaren för varje fråga gemensamt. Sedan skrev jag en sammanfattning av varje 

fråga och därefter började jag försöka hitta kopplingar till de didaktiska teorier som jag lyft 

fram.  

  

2.4 Bortfall 
 

 

Då jag började leta litteratur till mitt arbete försökte jag kontakta några som jobbat mycket 

med området, men jag lyckades inte få kontakt med dessa personer. Det hade varit intressant 

att få lite tips om litteratur på området. Jag ville också få tips om personer som jobbar på detta 

sätt ute i skolorna. Jag hade också velat hitta något teoretiskt program som har det här 

förhållningssättet i sin undervisning, men det lyckades jag inte med heller. 

  

Jag hade från början tänkt intervjua åtta stycken lärare, men det var en som sade att hon inte 

arbetade på detta sätt längre och tyckte att hon därför inte var rätt person att ställa mina frågor 

till. Två av lärarna svarade inte alls och en annan lärare tipsade mig om någon annan att fråga.  

  

 

2.5 Forskningsetik 
 

Då man gör en undersökning som ska publiceras i ett examensarbete skall deltagarna ha getts 

information om syftet med studien och de skall också försäkras om att deras deltagande är 

anonymt. Detta kallas att ge ”informerat samtycke”
14

.  

 

De lärare jag intervjuat arbetar alla på något naturbruksgymnasium i Sverige. I mitt resultat 

har jag inte nämnt namnen på deltagarna, ej heller namnen på skolorna där lärarna arbetar av 

forskningsetiska skäl. I studien har jag intervjuat tre kvinnliga och tre manliga lärare. Jag 

gjorde också en pilotintervju med en lärare som också arbetar på ett naturbruksgymnasium. 

 

Jag berättade om syftet bakom intervjuerna, dels via mail och även vid intervjutillfället. Jag 

har även gett möjligheten till deltagarna i studien att tacka nej. Då jag skickade en förfrågan 

om eventuellt deltagande erbjöd jag också lärarna att få frågorna i förväg om att de ville 

kunna förbereda sig inför intervjun. Jag spelade in intervjuerna när jag genomförde dem, efter 

att lärarna hade medgivit att jag gjorde det. 

                                                 
14

 Johansson, Bo & Svedner Per Olov (2004) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB. s. 23. 
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2.6 Material och avgränsningar 
 

För att beskriva didaktiska och pedagogiska teorier har jag använt några böcker som är mera 

övergripande, men som ändå beskriver teorierna så att det går att knyta dem till mitt 

forskningsområde. För att beskriva entreprenörskap finns det många olika böcker och många 

olika infallsvinklar, men jag har begränsat mig till att använda böcker där entreprenörskap har 

anknytning till utbildning. Jag har använt litteratur av bland annat Bengt Johannisson och 

Björn Bjerke för denna litterära bakgrund. 

 

Jag är medveten om att källorna till den teoretiska bakgrunden av entreprenöriellt lärande är 

något tunn forskningsmässigt. Det är ett problem, men jag har gjort mitt bästa för att jag ändå 

ville ha med detta eftersom det jag tycker det är ett intressant sätt att arbeta på i skolan. Det är 

ett relativt nytt sätt att arbeta i skolorna och därför finns det ännu inte så mycket forskning på 

området. Jag har dock tagit med några forskningsrapporter som gjorts, även några 

avhandlingar och material från föreläsningar som behandlar ämnet. Jag har försökt att inte 

bara relatera till Christer Westlunds litteratur, utan har också sökt mig vidare utomlands.  

 

De lärare som jag valt att intervjua befinner sig alla på något naturbruksgymnasium i Sverige. 

Att jag valde just naturbrukslärare beror på att jag själv arbetar inom området och har sett att 

detta arbetssätt förekommer på flera av skolorna. 

2.6.1Böcker 

 

I Arne Malténs bok Pedagogiska frågeställningar
15

 fann jag pedagogiska teorier. För teori om 

undervisning och lärande har jag använt mig av Dewey och Vygotskij för att få en sådan 

bakgrund. Där används Boken om pedagogerna med Anna Forsell som redaktör.
16

 Boken 

Individ, skola och samhälle
17

 av John Dewey har också använts. 

 

För att definiera entreprenörskap har jag använt böcker av Bengt Johannisson som är 

professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. En av dom är Entreprenörskapets 

väsen som är utgiven 2005.  

 

Den andra boken av Bengt Johannisson som jag använt heter: Aha! Företagsamt lärande!
18

 

Denna bok handlar om hur det är att vara entreprenör, och diskuterar också de grundläggande 

villkoren för lärande. Medförfattare till den boken är Torsten Madsén och Christer Wallentin.  

 

I sin bok Förklara eller förstå entreprenörskap
19

 har Björn Bjerke tagit med flera sätt att 

definiera entreprenörskap. Han ser att det är svårt att hitta en enhetlig karaktär för detta, men 

jag har tagit med några av dem som anknyter till mitt ämne.
20

 Björn Bjerke är professor i 

entreprenörskap vid Malmö högskola och Stockholms universitet.  

 

                                                 
15

 Maltén, Arne (1997) Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur 
16

 Forsell, Anna (2005) (Red.) (5:e uppl.) Boken om pedagogerna. Falköping: Elanders. 
17

 Dewey, John (1980) Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. Stockholm: Bokförlaget 

Natur och Kultur. 
18

 Johannisson, Bengt; Madsén, Torsten & Wallentin, Christer (2000) Aha! Företagsamt lärande – En skola för 

förnyelse. Stockholm: Utbildningsradion. s. 71. 
19

 Bjerke, Björn (2005) Förklara eller förstå entreprenörskap. Lund: Studentlitteratur. 
20

 Bjerke (2005) s. 30. 
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Det har varit omständligt att hitta litteratur som ger en mer forskningsmässig genomgång av 

ämnet entreprenöriellt lärande, på grund av att det fortfarande är ett relativt outforskat område 

om vad som händer i skolorna med detta undervisningssätt. Den litteratur som ständigt dök 

upp när jag sökte på detta är Marielle och Christer Westlunds böcker om entreprenöriellt 

lärande. Den ena heter Så tänds eldsjälar
21

. Det är en bok som också använts i den kurs som 

jag gick i entreprenöriellt lärande under åren 2008-2009. Kursen hölls av Me University
22

 och 

föreläsaren på de flesta tillfällena var just Christer Westlund. Det finns också en bok som 

heter Så tänds eldsjälar i praktiken
23

 som samma författare har publicerat. 

2.6.2 Avhandlingar 

 

Jag har även studerat Eva Lefflers avhandling Företagsamma elever - Diskurser kring 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
24

 Hon skrev sin avhandling vid Umeå universitet 

och hennes syfte var att studera och problematisera entreprenörskap och företagsamhet i 

skolan.
25

 Hon har i sin avhandling studerat texter om entreprenörskap och företagsamhet i 

skolan och har även studerat olika skolprojekt i Västerbottens län.  

 

Jag har även läst Gudrun Svedbergs avhandling Entreprenörskapets avtryck i klassrummets 

praxis - Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Hennes syfte 

med avhandlingen var att beskriva, analysera och vinna kunskap om vad entreprenörskap i 

den svenska skolan kan innebära i praktiken. Hon lade särskild tyngd på villkoren för lärande 

och hur entreprenörskap och företagsamhet uppfattas och omsätts på lokal nivå. I hennes 

avhandling hittade jag också hänvisningar till EU-rapporter om vikten av entreprenörskap i 

utbildningen.  

2.6.3 Rapporter 

 

Karin Berglund och Carina Holmgren har skrivit boken Entreprenörskap & skolan. Vad 

berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan.
26

 Där har de intervjuat lärare 

som arbetar med detta i gymnasieskolan, och ville med studien undersöka hur entreprenörskap 

översatts i skolans värld. 

  

Jag har även läst rapporter av Carina Holmgren som skriver om projektet om entreprenöriellt 

lärande i Västra Götaland. I processrapporten från Den företagsamma skolan (DFS) av Carina 

Holmgren, framhålls det att man bör förtydliga de nationella styrdokumenten som tar upp 

entreprenörskap och de tycker att entreprenörskap bör arbetas in i lärarutbildningen.
27

 Carina 

Holmgren är doktorand och verksam vid Umeå Universitet 

  

                                                 
21

 Peterson & Westlund (2007) 
22

 Hemsida för Me University. http://www.meuniversity.nu/ 2010-05-02 
23

 Westlund, Christer & Westlund, Marielle (2009) Så tänds eldsjälar i praktiken. 
24

 Eva Leffler (2006) Företagsamma elever – Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 

Doktorsavhandling från Umeå Universitet. (2006:8) 
25

 Leffler, Eva (2006) s. 14. 
26

 Berglund, Karin & Holmgren, Carina (2007) Entreprenörskap & skolan. Vad berättar lärare  

   att de gör när de gör entreprenörskap i skolan. Forum för småföretagsforskning. (FSF  

   2007:17) 
27

 Holmgren, Carina (2009) Översättning av entreprenörskap till skolans praktik. En processtudie av projektet 

Entreprenöriellt lärande i Västra Götaland. Entreprenörskapsforum. 

http://www.meuniversity.nu/
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2.6.4 Föreläsningsmaterial 

 

Vidare har jag även hittat material från Norge, där fanns artiklar och diskussioner från en 

konferens där både Bengt Johannisson, Gudrun Svedberg och Hanne Riese bland andra deltog 

med artiklar och presentationer. Bengt Johannisson pratade om vilka som är entreprenörer och 

han visade bilder på bland annat Emil i Lönneberga.
28

 

 

Jag har också använt mig av material från en Estradföreläsning som jag var på. Den hölls i 

regi av ESBRI i november 2006.
29

 Där talade Jonathan Levie om hur man kan lära ut 

entreprenörskap, eller inte som han kom fram till i sin föreläsning. Den föreläsningen gav 

inspiration att titta noggrannare på Kolbs teori, vilken finns med i min litterära bakgrund, den 

teorin finns också i boken av Johannisson, Madsén och Wallentin (2000). Jag har också sökt i 

Norge efter litteratur och där hittade jag kopplingen mellan Johannisson, Svedberg och Riese 

vilka alla medverkade på en konferens om entreprenörskap och utbildning i Bodö 2008. 

Genom dessa personer fick jag också in den europeiska aspekten som också knyts an till i 

boken Så tänds eldsjälar
30

. 

2.6.5 Styrdokument 

 

De styrdokument som finns idag som tar upp entreprenörskap är till exempel Lpf 94, 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna.  

 
Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, ny 

teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 

och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.
31

 

 

Detta tas också upp i programmålen för naturbruksprogrammet där det står att eleverna ska få 

insikter i vilka villkor som finns för företagande.
32

 

 

Andra styrdokument är de som jag nämnt ovan; gymnasiereformen för gymnasieskolan 2011 

och regeringens strategi för entreprenörskap i utbildningen som kom 2009. 

 

2.6.6 Muntliga källor 

 

De muntliga källor jag använt är naturligtvis de intervjuer som jag genomfört med lärare i 

samband med mitt examensarbete. Andra källor som jag använt är projektledaren för FNALL-

projektet, Maria Elinder som hjälp mig på vägen att hitta intervjurespondenter. Jag har också 

haft samtal med Mia Liljestrand på Svenskt Näringsliv. Vi diskuterade regeringens strategi för 

entreprenörskap i utbildningen, hon gav mig också tips på litteratur. Min handledare Anders 

Österberg har också guidat mig i djungeln av metoder och ansatser. 

                                                 
28

 Bodökonferensen http://www.hibo.no/index.php?ID=17513 2010-04-19  
29

 Jonathan Levie: Entreprenöriellt lärande kan förändra världen, Estradföreläsning 2006-11-07 

http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=63 2010-04-22 
30

 Peterson & Westlund (2007) 
31

 Lpf 94, s. 25. 
32 Skolverket (2000) Programmål för naturbruksprogrammet. Programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. NP 2000:13 (SKOLFS 1999:12). S. 8. Syfte: ”Naturbruksprogrammet syftar till att ge 

grundläggande kunskaper inom naturbrukets olika områden samt till att utveckla insikter i företagandets villkor.”  

http://www.hibo.no/index.php?ID=17513
http://www.esbri.se/referat_visa.asp?id=63
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2.7 Sammanfattande källkritik  
 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors
33

 måste forskningen gå utanför författarens privata 

referensramar. Att jag själv tycker det är intressant fick inte vara huvudsyftet. Jag upplevde 

det dock lite farligt i denna undersökning då detta område är något som intresserar mig 

eftersom det är ett forskningsfält som jag själv arbetar i. Det är lätt att bli färgad av det som 

jag själv upplevt och därför har jag måst ställa mig utanför min egen skolas värld för att min 

studie skulle få en nog forskningsmässig problemställning. Min egna förförståelse om 

området upplevde jag som ett problem eftersom jag ofta hamnade i jämförelser med min egen 

skola och min egen undervisning. Dessutom har jag intervjuat lärare som är intresserade av 

undervisningssättet och varken jag eller dem hade därför kanske inte en kritisk syn på själva 

området, men detta var inte syftet med min undersökning. 

 

På grund av detta var det svårt för mig att definiera det vetenskapliga problemet och syftet. 

Den teoretiska ansatsen om vad som kännetecknar entreprenörskap var enklare att definiera 

utifrån litteraturen. På detta område finns mycket litteratur publicerad. Däremot var det 

svårare att definiera entreprenöriellt lärande, då det när jag gjorde min studie fanns lite 

litteratur på området som kunde anses som tillräckligt forskningsmässig. 

  

De lärare som jag intervjuade valdes ut genom att jag hade kontakt med projektledaren i 

styrgruppen för FNALL. Eftersom hon har kontakt med de flesta naturbruksgymnasierna i 

Sverige ansåg jag att hon ändå kunde tipsa mig om hur jag kunde hitta lärare att intervjua. Jag 

sökte först och främst lärare som är intresserade av entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap. En av mina frågeställningar var också att ta reda på hur lärare på 

naturbruksgymnasier arbetar med detta och då var det en förutsättning att de faktiskt gjorde 

det också.   

 

Valet att göra kvalitativa intervjuer av det antal lärare som jag gjorde beror på att jag i samråd 

med min handledare gjorde bedömningen att det för en studie på denna nivå var ett 

överblickbart antal. Studien är enbart en beskrivning av hur lärare arbetar med entreprenöriellt 

lärande och entreprenörskap och hur de skulle vilja arbeta med dessa områden. Jag har inte 

försökt att fastställa en teori om hur lärare upplever detta, jag ville endast försöka se om det 

fanns en koppling mellan regeringens strategi och skolverkets mål och hur lärarna arbetar med 

detta på några skolor i Sverige. Ännu bättre var om det dessutom fanns inskrivet i skolornas 

lokala arbetsplaner. 

  

Jag intervjuade sex stycken lärare, tre kvinnliga och tre manliga. De arbetar på 

naturbruksgymnasier i olika delar av landet, från Kalix i norr till Lund i söder. Det visade sig 

när jag intervjuade lärarna att de hade olika ämnen på de olika skolorna, men de flesta 

arbetade med UF-företag
34

. Jag kan inte påstå att det är ett representativt urval, det är inte 

heller ett slumpvis urval eftersom jag fått tips av projektledaren för FNALL och jag har sökt i 

ett adressregister där de som jag intervjuat finns med. Urvalet är därför snarare lobbat. 

Däremot har jag försökt att få spridning geografiskt och det har jag lyckats med, det är också 

både kommunala, landstingsägda och privata naturbruksgymnasier som finns representerade.  

 

                                                 
33

 Bjereld, Bengt; Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2002) (2 uppl.) Varför vetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

s. 43 
34

 UF-företag, står för Ung företagsamhet som är en organisation där eleverna inom ramen för skolan får starta, 

driva och lägga ner ett företag under ett år. www.ungforetagsamhet.se 2010-04-28 

http://www.ungforetagsamhet.se/
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Har jag mätt det jag ville mäta i det här examensarbetet? Är de frågor som jag ställt relevanta 

i sammanhanget? Jag ville se hur lärarna arbetar med detta undervisningssätt och jag ville 

veta hur de skulle vilja arbeta, det har jag undersökt genom mina intervjuer. Genom de frågor 

som jag ställt har ändå försökt belysa dessa olika förhållanden och det anser jag att jag lyckats 

med. Det går att diskutera om de lärare som jag intervjuat är just de personer som kunnat 

svara på detta och om de ger validitet för mitt forskningsområde. Jag hade kunnat skicka ut en 

förfrågan till flera skolledare för att de skulle få tala om för mig vem som jag skulle intervjua 

om det här, men då kanske det inte hade varit ett representativt urval. Det jag vinner på när 

jag gjort detta urval är att jag ändå nått de lärare som visat intresse för undervisningssättet 

genom att ansluta sig till kontaktlistan på www.naturbruk.se . Några av dem har också varit 

med på något av de kurstillfällen som getts i projekten som Naturbruksskolornas förening haft 

och har därigenom också visat sitt intresse för detta. 

 

Jag kunde om jag skulle göra om denna studie istället skicka ut en enkät till flera skolor 

slumpmässigt och då hade jag fått reda på dessa frågor också. Men jag hade missat den 

kvalitativa intervjuns förtjänster då jag faktiskt kunnat ställa följdfrågor och även har kunnat 

spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem igen. Genom en enkät hade jag haft svårt att 

hitta de som svarat på det ena eller andra sättet eftersom en enkät helst ska vara anonym.  

 

Är den litteratur som jag använt relevant för mitt forskningsområde? Litteraturen på området 

entreprenörskap anser jag vara relevant för min studie. Jag har hittat flera böcker som gör 

kopplingar till undervisning om entreprenörskap och även för undervisning i entreprenörskap. 

De har också lyckats visa på skillnaden mellan dessa två uttryck. 

 

Jag skulle ha kunnat göra intervjuer med bara ett fåtal lärare istället för att få fram svar på 

mina frågor, men då hade jag inte fått den spridningen som jag fått geografiskt och 

skolmässigt som jag ändå fått nu. Jag skulle också ha kunnat intervjua elever som har denna 

undervisningsform i sin skola för att försöka se hur de upplever detta undervisningssätt, men 

det var inte frågan i min studie. Jag har använt mig av ett litet urval av lärare i mitt arbete. Det 

hade istället varit intressant att skicka ut en enkät och frågat om det arbetas på detta sätt i 

skolorna och om lärarna upplever om de har stöd hos ledningen på sin skola. 

 

Själva området entreprenöriellt lärande är relativt outforskat, det finns några böcker, 

avhandlingar, uppsatser och en del rapporter på området. Teoriansatsen som jag gjort sträcker 

sig från Aristoteles och Platon fram till dagens och det är bara för att visa på att just det 

entreprenöriella lärandet egentligen inte är något nytt sätt att undervisa på. Det är ett område 

under utveckling och därför kan det kännas något luddigt då delarna är bekanta medan det är 

svårt att se helheten i det. Undervisningssättet presenteras också på flera föreläsningar och 

kurser. Den mesta litteraturen som jag hittat efterlyser dock mer studier på detta och därför ser 

jag att det finns intresse för att gå vidare med ytterligare studier där till exempel elevernas 

upplevelser av undervisningssättet skulle kunna beskrivas. 

 

Det hade också varit intressant att undersöka om det går att visa på att det blir fler 

entreprenörer i samhället när skolorna arbetar för detta. Det finns undersökningar om hur 

många som startat företag efter att de haft UF-företag, men ännu inte någon undersökning 

som visar på effekten i elevernas slutbetyg när gått på en skola som använt metoden 

entreprenöriellt lärande i sin undervisning.  

http://www.naturbruk.se/
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Orsaken till att beskriva teorier är att om vi inte har teorier i bakgrunden kan vi inte göra 

generella uttalanden om förhållande, då kan vi bara tala om enskilda förhållanden som vi 

undersöker.
35

 Min forsknings- och litteraturgenomgång tar först upp definitioner för 

entreprenöriellt lärande och entreprenörskap, sedan beskriver jag didaktiska teorier och 

därefter teorier om entreprenörskap. 

 
3.1 Definitioner 
 

Entreprenöriellt lärande definieras i boken Så tänds eldsjälar
36

 av Marielle Peterson och 

Christer Westlund som:  

 
Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som tränar eleverna i entreprenörskap. Den 

”stimulerar attityder, förmågor och förhållningssätt som ökar entreprenörsandan.”
37  

 

I entreprenöriellt lärande integreras pedagogik, arbetspsykologi och entreprenörskap till 

konkreta arbetsformer. Genom denna arbetsform frigör eleverna mer av sin naturliga potential. 

Den främjar också ökad motivation och framtidstro.
38

 

 

Då författarna i boken ovan skriver om entreprenöriellt lärande beskriver de 22 kompetenser 

som stimuleras av entreprenöriellt lärande. De delas in i tre grupper, se nedan: 

 
Personligt ledarskap - 

självkunskap
39

 

Förändringskompetens och 

lärande
40

 

Ta-sig-församhet
41

 

Självkänsla & självförtroende 

Personliga gränser och integritet 

Behov och lust 

Uppmärksamhet och bekräftelse 

Konsekvensbedömning 

Ansvarstagande 

Känslohantering  

Medvetenhet om sina talanger 

Värderingstydlighet 

Tålamod och uthållighet 

Förmåga att hantera osäkerhet och 

tvetydlighet 

Förmågan att reflektera  

Gränslöst lärande  

Abstraktion och konkretisering 

Motivation och framtidstro 

Lösningsorienterat tänkande 

Kommunikationskompetens 

Nätverkskompetens 

Omvärldsorientering 
 

Idéutvecklingskompetens 

Handlingskraft  

Projekt- och 

organiseringskompetens 

 

Dessa kompetenser är formade till ett pussel i boken, detta för att visa på att de alla är lika 

viktiga och är inte alla bitar i pusslet med blir det inte komplett.
42

 
 
Gudrun Svedberg väljer att använda begreppet pedagogiskt entreprenörskap i sitt 

föreläsningsmaterial 2008 till Bodökonferensen och som det går att läsa ut av texten är det ett 

annat ord för entreprenöriellt lärande. 

                                                 
35

 Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2002) Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 

forskningsprocessen. s. 77. 
36

 Peterson, Marielle & Westlund, Christer (2007) Så tänds eldsjälar. Nutek. Vällingby: Elanders 
37

 Peterson & Westlund (2007) s. 25. 
38

 Peterson & Westlund (2007) s. 25. 
39

 Peterson & Westlund (2007) s. 35 – 47. 
40

 Peterson & Westlund (2007) s. 49 – 55. 
41

 Peterson & Westlund (2007) s. 57 – 60. 
42

 Peterson & Westlund (2007) s. 30. 
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Företagsamt lärande är också ett uttryck som dyker upp i litteraturen. Det används bland 

annat i de rapporter som getts ut av Forum för småföretagsforskning (FSF).  Företagsamt 

lärande tas också upp i boken: Aha! Företagsamt lärande! En skola för förnyelse.
43

  Där sägs 

att företagsamt lärande handlar om fullständiga lärprocesser, som till stor del bygger på 

erfarenhetsbaserat lärande som berör elevernas egen livsvärld.
44

 

 

Där lyfts också begreppet Fullständigt lärande
45

 fram. Där engageras eleven även i processen 

att planera innehållet och efteråt utvärdera resultatet. Lösningen ska helst testas i en autentisk 

situation och detta innebär att eleven får kontakter med verkligheten.  

 

I boken Förklara eller förstå entreprenörskap
46

 av Björn Bjerke definieras entreprenörskap på 

många sätt av många personer och enligt författaren finns det i princip tre definitioner på 

entreprenörskap och entreprenörer och man har utgått ifrån flera discipliner. Ett sätt är att titta 

på de färdigheter som karaktäriserar entreprenörer, ett andra sätt är att titta på de processer 

och förlopp som ingår i entreprenörskap, och ett tredje: att studera de resultat som 

entreprenörskap leder till.
47

 

 

I boken Entreprenörskapets väsen konstaterar Bengt Johannisson att entreprenörskap är lika 

mycket identitetsskapande som affärsskapande, det är engagerade individer som utför 

entreprenörskap både i samspel med, men också i dialog med omvärlden.
48

 

 

I boken: Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan
49

 står det:  

 
Tidigare forskning visar således att entreprenörskap i skolan både kan förknippas med elevers 

och lärares förmåga att förhålla sig till det spänningsfält som uppstår mellan skolan och dess 

omvärld. Oftast förknippas dock entreprenörskap i skolan med elevernas förmåga att starta 

företag, även om det numera tycks övergå i att betrakta entreprenörskap som kreativitet i största 

allmänhet och därmed vikten för elever att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till 

omvärlden för att rusta sig inför framtiden. 
 

 

För att beskriva entreprenörskap i Norge använder man definitionen från den expertgrupp 

inom EU som utarbetade denna definition 2002. ”Entreprenörskap är en dynamisk och social 

process, där individer, ensamma eller i samarbete med andra, identifierar möjligheter och gör 

något med dem och omforma idéer till praktik och målinriktad aktivitet i såväl sociala, 

kulturella och ekonomiska sammanhang.”
50

 

 

Om detta skriver Hanne Riese i sitt papper från konferensen ”Pedagogiskt entreprenörskap” i 

Bodö i Norge 2008. I hennes papper kan vi läsa om den norska strategin och som exempel på 

                                                 
43

 Johannisson, Bengt; Madsén, Torsten & Wallentin, Christer (2000) Aha! Företagsamt lärande – En skola för 

förnyelse. Stockholm: Utbildningsradion. 
44

 Johannisson, Madsén & Wallentin (2000) s.79-84. 
45

 Johannisson, Madsén & Wallentin (2000) s. 81. 
46

 Bjerke, Björn (2005) Förklara eller förstå entreprenörskap. Lund: Studentlitteratur. 
47

 Bjerke (2005) s. 29. 
48

 Johannisson, Bengt (2005). Entreprenörskapets väsen. Lund: Studentlitteratur. s. 267. 
49

 Berglund, Karin & Holmgren, Carina (2007) Entreprenörskap & skolan. Vad berättar lärare  att de gör när de 

gör entreprenörskap i skolan. Forum för småföretagsforskning. (FSF 2007:17) s. 8. 
50

 Fritt översatt från Norska: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i 

samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet 
aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. 
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hur entreprenörskap ska införas i skolan ses samarbete och elevaktivitet som centrala 

parametrar.
51

 

 

Gudrun Svedberg påstår i sitt föreläsningsmaterial på Bodökonferensen 2008, att 

intentionerna bakom entreprenörskap i utbildningssammanhang har förankring på överstatlig 

och nationell politisk nivå, men där det ska införas är det inte passiva mottagare av dessa 

budskap. Lärarens centrala drivkrafter är att skapa större sammanhang i undervisningen, öka 

elevernas motivation och lärande. Andra drivkrafter är en förändrad syn på kunskap och 

lärande och att känna tillfredsställelse i det egna arbetet. Hon ser det som att det finns en god 

grund för att entreprenörskapstanken skall slå rot, men det måste ske på skolans/lärares 

villkor. Då det pedagogiska entreprenörskapet formuleras och realiseras sker det på ett 

initiativ som närmast kan beskrivas som ett möte mellan top down och bottom up. Gudrun 

Svedberg påvisar också i sitt föreläsningsmaterial att entreprenörskapets drivkrafter handlar 

mer om skapande och kreativitet än ekonomi.
52

 

 
3.2 Didaktiska teorier 
 

Inom didaktiken, undervisningsläran, finns det tre delområden som det krävs svar på; varför 

ska ett visst område undervisas om, vad ska undervisas, och hur ska det undervisas?
53

 Det är 

frågor som lärare och elever ställs inför varje dag ute i skolorna. I detta examensarbete har jag 

lagt tyngden på hur det ska undervisas. På vilket sätt för vi som lärare över kunskapen till 

eleverna? 

 

Enligt rationalismen som härstammar från Platon är kunskapen medfödd och frigörs via 

deduktion. Enligt denna teori finns endast den sanna kunskapen i idévärlden i vilken vi får 

inblick genom vårt förnuft. I skolans undervisning innebär det att eleverna analyserar centrala 

begrepp, och genom dessa studerar eleverna verkligheten. Inlärning går här från det abstrakta 

till det som är konkret tillämpningsbart. Genom detta undervisningssätt lär vi eleverna studera 

verkligheten utifrån de teorier som vi lär dem i klassrummet.
54

 

 

Enligt empirismen och Aristoteles studerar eleverna verkligheten. Empiri betyder erfarenhet 

och kommer av det grekiska ordet Empeiria där anses att kunskapen går via observation och 

det som man studerar finns oavsett människan iakttar eller inte. Enligt denna teori sker 

kunskapandet genom samspelet mellan observation och reflektion. Genom att göra 

experiment, studiebesök och exkursioner studerar eleverna verkligheten och reflekterar sedan 

över det de studerat och nu går eleverna från det konkreta till det abstrakta. Det blir en 

induktiv metod.
55

 

 

Ytterligare vetenskapsteori som kan appliceras för detta sätt att undervisa är den kritiska 

teorin. Enligt denna teori måste forskningsprocessen innefatta självreflektion. Den kritiska 

teorin uppmanar eleverna till frigörelse, medvetenhet och ansvarstagande.
56

 

 

                                                 
51
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Enligt Lev Vygotskij är det genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i 

samspel med andra formas som tänkande, kännande och en kommunicerande varelse. Han 

ansåg att människors medvetande formas i stor utsträckning genom att vi talar med varandra 

och språket spelar en avgörande roll för individens lärande och utveckling. Språket fungerar 

som ett redskap både mellan och inom människan. Genom detta bygger människan upp 

sociala egenskaper som medieras genom språket. Det som vi lärt oss på vägen är kunskaper 

som fått genom erfarenheter, dessa kan vi använda i nya situationer och då får vi nya 

färdigheter. Det betyder att om vi har erfarenheter av en viss situation kan vi använda dem i 

en ny närliggande situation, men vi är också beroende av social interaktion och stöd av andra i 

detta. När vi befinner oss i en nära utvecklingszon av ett ämne kan vi utöka denna zon och 

lära nytt, detta nya kan vi använda i en ny situation.
57

 

 

Det är lärarens uppgift att vara den medierande som hjälper barnet/ungdomen att koppla ihop 

abstrakta begrepp med den kunskap som barnet har. Därför är det viktigt att läraren som ska 

lära om företagande till elever faktiskt har varit i en företagande situation. Det är enligt 

Vygotskij viktigt att undervisning sker på riktigt, det måste ske genom att eleverna deltar i 

interaktionen, som till exempel att praktisera.
58

 

 

Enligt Vygotskij ska läraren vara inspiratör och dialogpartner och ska genom detta locka 

eleven till att använda de erfarenheter som eleven redan har. Sedan lockas de kritiska 

frågeställningarna fram och därigenom problematiseras inlärningen.
59

 

 

I John Deweys aktivitetspedagogik, ofta kallad: learning by doing, är utgångspunkten elevens 

erfarenhet och känslor. Enligt honom har människan ett grundläggande behov att samspela 

och kommunicera med andra människor. Människan har också viljan att göra saker, se 

resultatet, vilka Dewey trycker på i sin pedagogik. Detta är också drivkrafter i den mänskliga 

utvecklingen.
60

 

 

Dewey anser att undervisningen inte enbart ska utgå ifrån ämnet som eleverna läser, utan 

istället ta utgångspunkt i elevens eget intresse eller elevens egen erfarenhet. Enligt honom är 

samspelet med verksamheter utanför skolan viktigt för inlärning. Pedagogen ska fortfarande 

leda eleven men den ska möta elevens behov och intressen i undervisningen. 
61

 

 

Dewey ser det som avgörande för undervisningens framgång om det anknyts till elevernas 

intressen, uppfattningar och motivation. Han anser det som pedagogikens främsta uppgift att 

utveckla människors förmåga att ställa upp egna mål för sitt handlande, sedan se dem 

förverkligade och sedan också se konsekvenserna om den medvetna handlingen. Då kan nya 

mål formuleras, och man söker nya medel för att förverkliga målen och så vidare. Centralt 

fastställda mål och medel som inte kan anpassas till situationen är bara hinder för denna 

bildningsprocess.
62

  

 

I David A. Kolbs modell för lärande leder konkreta erfarenheter genom reflektion och 

prövning till ny praxis. Den visar hur erfarenheter översätts till begrepp som används som 

                                                 
57
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riktlinjer vid tolkning av nya erfarenheter.
63

 Denna modell är ett kretslopp där den konkreta 

erfarenheten orsakar observation och reflektion, sedan tar den abstrakta begreppsbildningen 

och teoretiserande delen vid i den aktivt experimenterande fasen vid. Därefter testas 

erfarenheterna i nya situationer vilket leder till en konkret erfarenhet och sedan fortsätter 

detta. Se figur nedan: 
 

 
 
Figur 1.  
Kolbs lärprocess (Modifierad efter Johathan Levie (2006) Estradföreläsning 2006-11-07)  

 

Det företagsamma lärandet skriver Johannisson, Madsén och Wallentin
64

 om i boken: Aha! 

Företagsamt lärande! En skola för förnyelse, där de lyfter fram gymnasieelevers sätt att lära. 

Det finns två stycken enligt dem: det intentionella lärandet där eleven har en klar uppfattning 

om vad det hela går ut på, bland annat därför att eleven tycker området är intressant; i det 

situationella lärandet tar eleven fasta på de yttre kraven som betyg, vad som kommer på 

provet och vilka begrepp som är viktigast i boken. De riktar sin uppmärksamhet till hur 

läraren tänker. För att utbilda elever i entreprenörskap måste elevernas egna tankar och 

intentioner vara vägledande. Därför måste lärare praktisera det intentionella lärandet, där 

eleverna utgår ifrån sig själva och sitt eget intresse.
65

 

 

En första förutsättning för att arbeta med intentionellt lärande är att eleven ser meningen i 

uppgifterna som de får göra. Eleverna måste få känna att det är på riktigt och vissa elever 

behöver kunna uppleva nyttan av kunskapen direkt för att förstå meningen med 

undervisningen. Då eleven upplever att den egna kompetensen ökar får den ofta drivkraft att 

lära sig mera. Eleven får ser också möjligheter till att använda kompetensen i andra 

sammanhang. De andra fördelarna med detta arbetssätt är att det ges möjligheter för eleverna 

att utveckla kompetenser som önskas, till exempel kreativitet, samarbetsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Här får entreprenöriellt lärande ett annat namn, men ändå samma 

innebörd.
66

 

 

Gudrun Svedberg hänvisar i sin avhandling till det så kallade Best-projektet där det 

konstateras att läroplanerna i medlemsländerna i EU ger utrymme för entreprenörskap i 

undervisningen. Där framhålls också att utbildning i entreprenörskap inte bör förväxlas med 

                                                 
63
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ekonomiska studier. Entreprenörskap ses inte bara som ett särskilt ämne, utan också som ett 

tvärgående eller övergripande ämne, till och med som en undervisningsmetod.
67

  

 

I boken Entreprenörskap och skolan av Karin Berglund och Carina Holmgren skriver de om 

Nuteks entreprenörskapsprojekt och konstaterade att man under projektets gång ansåg att det 

var viktigt att definiera begreppet entreprenörskap eftersom det ansågs att en stark koppling 

till företagande kunde skapa motstånd hos lärarna.
68

 

 

I processrapporten står det vidare att processen av entreprenörskap påverkas av hur skolorna 

tolkar begreppet och hur de använder det i skolorna. Om skolorna förstår entreprenörskap som 

pedagogik blir det en mer omfattande process, om skolorna istället tolkar begreppet som 

företagande handlar det om att genomföra kortare aktiviteter.
69

 

 

De har sammanfattat hur entreprenörskap i skolan praktiseras genom tre ledord:  

 
Entreprenörskap i skolan kännetecknas av en mångfald av sätt att bedriva undervisning på – från 

att omfatta en pedagogik till enstaka aktiviteter. 

 

Denna mångfald knyter framförallt an till hur undervisningen organiserats. 

 

Oavsett de olika innehållen och organiseringsformerna finns en gemensam nämnare, nämligen 

att, genom att föra in entreprenörskap i skolan, sätta saker och ting i ett större sammanhang.
70 

 

I processrapporten konstaterar författarna att ”Entreprenörskap kan utmana både 

tankestrukturer och organiseringsformer.”
71

 Skolorna som var med i projektet beslutade att de 

skulle satsa på entreprenörskap och skulle därigenom framhålla det entreprenöriella lärandet 

som arbetssätt vilket leder till en mer omfattande och längre process.  
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3.3 Undervisning i entreprenörskap 
 

Enligt Bjerke finns det många olika sätt att förklara vad entreprenörskap är och det är svårt att 

hitta en enhetlig karaktär för detta. Han har dock gjort en sammanfattning av begrepp som 

kreativitet, innovation och entreprenörskap.
72

 Enligt honom är en person som kommer fram 

med nya idéer kreativ, någon som tillämpar dessa idéer är en innovatör och den som kommer 

med nya tillämpningar som andra kan använda, eller fyller ett behov som uppstått den är en 

entreprenör. 

 

Vidare har oftast entreprenörer vissa personliga egenskaper enligt Bjerke
73

. Nedan är några 

exempel: 

 

 Prestationsbehov - entreprenörer har behov av att prestera något som de anser vara av 

värde, då stärks deras självkänsla och får dem att söka nya utmaningar 

 Riskbenägenhet - entreprenörer har riskbeteende, de har kapacitet att tolerera risker 

 Känsla av att vara i kontroll - entreprenörer får saker och ting att hända i givna 

situationer och har dessutom kontroll över situationen, mycket litet sker av en slump 

 Behov av oberoende - entreprenörer har behov av att styra sina egna liv 

 Beslutsamhet - entreprenörer är beslutsamma, fullföljer vanligtvis sina projekt 

 Initiativförmåga – entreprenörer tar aktivt initiativet och letar efter öppningar och nya 

möjligheter 

 Kreativitet – entreprenörer har en förmåga att vara originellare än andra, mer 

anpassningsbara och har en förmåga att komma upp med lösningar som av andra ses 

som omöjliga 

 Ansvarskänsla – känner stort personligt ansvar för sin verksamhet, vill ha kontroll 

över sina resurser 

 Fixerade vid möjligheter – de ser möjligheter där andra ser problem, när de kinesiska 

tecknen för kris och problem kombineras betyder det möjlighet. 
 

”Entreprenöriella processer måste begripliggöras inifrån” skriver Johannisson
74

 och sina 

föreställningar om fenomenet entreprenörskap har han utvecklat under sin vetenskapliga 

karriär, hittills.
75

 Han öppnar härmed för ytterligare föreställningar. 

 

Entreprenörskap innebär kreativ organisering och det är själva ursprunget till ny verksamhet. 

Handlingens uppgift är att slå en bro mellan tankens abstraktion och språkets symbolik å ena 

sidan och handlingen konkreta praktik och tingens påtaglighet å den andra.
76

 För att 

entreprenörskapet ska kunna betraktas som skapelsens urkraft i affärsvärlden måste den 

bejakas som ett grundläggande element i allt mänskligt (vardags) liv.
77

  

 

Johannisson menar att man istället kan se entreprenörskap som kreativ organisering av 

människor och resurser efter möjligheter, där handlar det om att ta till vara och skapa 

möjligheter för att kreativt organisera. Om man ska få med sig lärare att bejaka 
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entreprenörskap måste man utgå från företagsamhet och bejaka företagsamhet i bred 

bemärkelse.
78

 

 

Vidare skriver Johannisson att tillvarons mångtydlighet är det som en entreprenör lever av. 

Varje utmaning hanteras av entreprenören som en möjlighet. Då andra traditionella företagare 

ser myndigheters krav som inskränkande i deras verksamhet ser istället entreprenören i detta 

en affärsmöjlighet.
79

 

 

Lärandet blir något självklart för de vuxna som bejakar entreprenörskapet likt ett barn som 

hela tiden utsätts för nya erfarenheter. Barnets värld förändras hela tiden och barnet lär sig att 

anpassa sig. Vi som vuxna måste lära oss att tillvaron inte är stabil. Om tillvaron upplevs vara 

i ständig rörelse blir det helt naturligt för människan att utveckla nya tankar och 

handlingsmönster. Då kanske vi istället inte är rädda för att tillvaron hela tiden förändras.
80

 

 

Eva Leffler konstaterar i sin avhandling att det inte finns någon enkel standarddefinition för 

att definiera entreprenörskap och de försök som gjorts har istället ökat förvirringen. Dock 

framhåller hon att det handlar om människors motivation och beteende och för att förstå det 

behövs det en grundläggande förståelse för mänsklig psykologi. Hon visar också på att man 

ska inrikta sig på vad som finns i omgivningen som formar en entreprenörs beteende. 
81

 
 

I Eva Lefflers avhandling lyfts definitionen fram som Landström har, den beskriver 

entreprenören som ”en individ som är innovativ och initiativrik, vågar ta risker, har stort 

prestationsbehov och självkontroll, samt har god självkänsla och gott självförtroende.”
82

  

 

Leffler framhåller att Schumpeter menar att entreprenörskapet inte bara ska förknippas med 

företag och företagare, den kan också vara verksam i andra sektorer, men enligt honom måste 

man för att få betraktas för renodlad entreprenör, lansera något nytt.
83

 

 

Det framhålls i Best-rapporten som kom 2004 att det finns möjligheter in om de 

skolorganisationer som finns, det finns även utrymme i styrdokument och undervisning i 

entreprenöriellt lärande i EU-länderna, men arbetsformerna behöver utvecklas. Fokus ligger 

på personlig utveckling inte på att lära om entreprenörskap.
84

  

 

Best projektets arbetsgrupp bestod av representanter/experter från alla medlemsländer och 

Norge och arbetade på uppdrag av Europeiska rådet för att hitta goda exempel från hela 

Europa för att främja utbyte av bästa praxis för undervisning i entreprenörskap.
85
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Gudrun Svedberg har i sin avhandling sammanfattat arbetsgruppens precisering av vad 

undervisning i entreprenörskap syftar till. 
86

  

 

Undervisning i entreprenörskap syftar till att: 

 

 främja personliga egenskaper relevanta för entreprenörskap, till exempel kreativitet, 

initiativförmåga, risktagande och ansvarskänsla, 

 organisera aktiviteter grundade på ”learning by doing”, 

 öka elevers medvetenhet om egenföretagande som ett möjligt yrkesval (som ett 

alternativ till att vara anställd), 

 ge specifik utbildning i hur man skapar företag (gäller särskilt i yrkesförberedande 

skolor, tekniska skolor och på universitet). 

 

Gudrun Svedberg framhåller i sitt föreläsningsmaterial till Bodö konferensen i Norge att den 

praxisnära forskningen av pedagogiskt entreprenörskap har handlat mest om diskurser, medan 

det mindre ofta har studerats vad som faktiskt görs i skolorna.
87

 

 

På Hunter Centre for Entrepreneurships hemsida kan vi läsa om en kurs som Jonathan Levie 

har vilken handlar om hur entreprenörer lär:88 Den ska lära studenter hur man arbetar med 

entreprenöriellt lärande. 
 

This is an innovative class in which students, working both independently and in small groups, 

develop an understanding about entrepreneurial learning using a qualitative research based 

approach. 

 
Contemporary theories including learning by doing, learning through reflection, learning and 

cognition, learning and knowledge, and learning through practice-based social encounters will 

be explored in order to provide a more dynamic perspective and provide greater depth.
 
 

 

Fritt översatt av kursbeskrivningen:  

 
Detta är en innovativ kurs i vilken studenter som arbetar både självständigt och i grupp och 

utvecklar förståelse för entreprenöriellt lärande genom att använda en kvalitativ 

forskningsansats. 

 

Samtida teorier som lärande genom att göra, lärande genom reflektion, lärande och 

varseblivning, lärande och kunskap och lärande genom praktik utforskas för att ge ett mer 

dynamiskt perspektiv och ge större djup i utbildningen. 
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4 Resultat 
 

I redovisning av intervjuer presenterar jag de frågor jag ställt och svar som jag fått. I 

resultatsammanfattningen beskriver jag hur resultatet blev i stora drag.  

 

4.1 Redovisning av intervjuer 
 

Nedan redovisar jag frågor och svar från de intervjuer jag haft med naturbrukslärarna. De 

första frågorna handlar om hur lärarna upplever begreppen entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap. Sedan går frågorna över till jämförelser med andra undervisningssätt och 

avslutas med frågan om hur de skulle vilja arbeta med entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap om de fick fria händer. 

 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

De flesta lärarna svarade att de hade ämnen som företagsekonomi, småföretagande samt 

projekt & företagande. Några av dem undervisade också i naturbrukskurser som biologi, 

djurämnen, maskinlära och arbetsliv - naturbruk. 

 

2. Vad innebär entreprenöriellt lärande för dig? 

 

En lärare svarade att det innebär att vara företagsam och att hitta på nya idéer, en annan sade 

att det handlar om att stimulera förmågan och förhållningssättet för att öka 

entreprenörskapsandan. För en lärare innebar det att man utgår från elevens intresse, det 

handlar om ”elevens egna driv”. Jag fick också svar som att arbetssättet ger eleven mera 

självkunskap, lär eleven se möjligheter och lösa problem, det stimulerar elevens olika sinnen 

och ger dem en chans att lära om sina förmågor.  

 

3. Vad innebär entreprenörskap för dig? 

 

På frågan om vad entreprenörskap innebar för dem svarade någon att det var samma sak som 

entreprenöriellt lärande. Någon svarade också att det är att låta eleven våga prova i skolan och 

se hur långt den når. De såg det också som att slutprodukten inte var det viktigaste, utan det 

viktigaste var att eleven lärde sig något på vägen. En lärare svarade att det blir ”inte bara 

snack och lite hockey”, utan att eleven genomför det den företar sig.  

 

Entreprenörskap är också att ta för sig, ta tag i saker och verkligen göra det. Att eleven vågar 

tro på sig själv och sin idé och att den kan driva saker både i företagsamma situationer såväl 

som andra situationer. Jag fick också svar som att: eleven har ”det egna drivet och vågar lita 

på sig själv” samt att entreprenörskap stimulerar elevens olika sinnen. 
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4. Vad förenar entreprenöriellt lärande och entreprenörskap och på vilket sätt skiljer de 

sig åt? 

 

På denna fråga fick jag svaret att: ”entreprenörskap är själva företagandet och för att bli 

duktig fordras att man har egenskaperna ovan”, då refererade läraren till hur den definierade 

entreprenöriellt lärande: att stimulera elevernas olika sinnen, chans att lära om sina förmågor, 

samarbeta och att bli självtändiga. I dessa två förenas elevens färdigheter och det ena leder 

fram till det andra, fick jag också som svar. En lärare svarade att ”det ena är vägen, det andra 

är målet”. Någon lärare svarade att entreprenöriellt lärande är den pedagogiska formen att 

träna entreprenörskap och entreprenörskap är att genomföra det praktiskt.  

 

En annan lärare sade att i det entreprenöriella lärandet lockas eleven till att få en bra 

studiesituation. ”Det är ett sätt att förhålla sig till lärandet annat än det traditionella”, fick jag 

som svar. Entreprenöriellt lärande är mera att lära sig ta ansvar och bli motiverad, medan i 

entreprenörskap är det riktat direkt till learning by doing, ”eleverna får pröva sig fram”, tyckte 

en lärare.  

 

5. Vad är unikt i entreprenöriellt lärande om du jämför med andra undervisningssätt? 

 

Här svarade en lärare att det framför allt är: ”att man kan mäta varje elev, det är större 

individanpassning, man kan möta de ambitiösa, men också hjälpa svagare elever”. I 

entreprenöriellt lärande lär vi eleven att själv hitta sina verktyg, individen får ta större ansvar 

själv och det hänger på vad eleven gör. Här får eleven skapa sina egna frågeställningar och 

eleverna blir inte matade med information, får leta själva, det är elevens egen process. Jag fick 

också svaret: ”Coachningmentaliteten är det som skiljer, eleverna får göra om och göra rätt.”  

 

”Eleverna lär känna sig själva och får då ökat självförtroende.” I entreprenöriellt lärande 

skapar eleven själv sina egna frågeställningar, de kan inte bara gå ut och kopiera, och 

resultatet och väckandet av företagsidén hänger på vad eleven själv gör. En lärare svarade att 

”processen är mera lärandet – entreprenörskapet är det unika”. 

 

6. På vilket sätt skiljer sig entreprenöriellt lärande från undervisningssättet 

problembaserat lärande (pbl)? 

 

I problembaserat lärande ges snävare ramar där man har ett fall som man jobbar utifrån, 

svarar en lärare. Här har eleven redan frågan och då har vi redan gett eleven en riktning, 

medan i den i entreprenöriellt lärande får kursmålen och arbetar fram en frågeställning utifrån 

dem. I problembaserat lärande är det mera en gruppuppgift som ska lösas, medan eleven i 

entreprenöriellt lärande utvecklar den egna självkunskapen och uppgiften blir därmed 

individuell.  

 

”Entreprenöriellt lärande ser till individen och stärker individen” svarar en lärare. En annan 

lärare svarade att man i pbl utgår ifrån ett problem där du tar reda på saker utan att ha 

begreppen med dig som elev, man saknar nycklarna och ger som exempel de eleverna som 

driver UF-företag på estetisk linje, där har de idéerna men de har inte nycklarna för 

företagsamhet. Vidare är problemlösandet begränsat till en frågeställning i pbl medan det är 

mycket friare i entreprenöriellt lärande.  
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7. Finns det något inskrivet i skolans lokala läroplan om entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap? I så fall, vad?  

 

Hos en av skolorna har det skrivits in att de ska arbeta med UF-företag. En lärare svarar att 

det finns dokument om detta. En lärare svarade att det gärna tas upp i skolans årsredovisning, 

men det är ingen pedagogisk tanke i skrift och ”det är upp till varje lärare”. Hos någon annan 

skola står det att ”det ska ges möjlighet för lärande inom entreprenörskap”. 

 

  

8. Vilka entreprenöriella kompetenser anser du att ni arbetar med på din skola?  

  

En lärare svarade: ”ansvarstagande, självständighet, initiativförmåga, samarbetsförmåga”. En 

annan lärare svarade att de arbetar med ”företagsbiten” och att just naturbruksutbildning 

passar eftersom de startar företag ofta när de gått denna utbildning. Jag fick också svar som att 

skolan ska arbeta med ansvarstagande, eleverna ska lösa konkreta situationer, de lär sig av 

sina misstag, och vi (skolan) arbetar för personlig utveckling. ”Det står i direktiven – men 

praktiskt fungerar det inte”, påstod en annan lärare. En lärare svarade: ”mycket av det här 

arbetar vi med naturligt då vi är en naturbruksskola”. 

 

9. Hur använder du entreprenöriellt lärande i din undervisning? 

 

Jag låter dem göra fel, göra om och göra rätt, svarade en lärare. En annan lärare svarade: 

”man ska ge mycket spelutrymme, men samtidigt styra upp, framför allt vid igångsättning”. 

Före ett projekt har lärarna en generell genomgång där ämnena kopplas ihop för att förtydliga 

för eleverna. Jag fick också svar som: ”jag coachar, ställer mig vid sidan, de ska inte gå på 

min energi utan sin egen”.  

 

Andra påståenden från lärarna var: ”det är det fria tänkandet som gäller”, ”har is i magen” och 

”försöker stimulera så mycket man kan”. Det beskrevs av lärarna att det inte alltid var 

medvetet utan snarare ett förhållningssätt att arbeta så här. Lärarna coachar och uppmuntrar, 

det är högt i tak i klassrummet och verktygslådorna ger mixen till projekten. Hur det sedan går 

beror på omständigheter och personligheter hos elever. Någon svarade att det går in i kursen 

UF-företag, de gör det som projektarbete.  

 

10. Finns det ämnen som passar bra för undervisningssättet, finns det ämnen som passar 

mindre bra? 

 

Lärarna svarade att ämnen som biologi och djurämnen fungerar bra, de är breda och komplexa 

ämnen som oftast passar mycket bra för undervisningssättet, varje elev kan hitta något som 

fungerar för just den. Några andra lärare svarade att det passar överallt, praktiska kurser 

speciellt, det går att integrera alla kurser och det handlar bara om planering. Det beror snarare 

på läraren och det kräver mycket av läraren. Det krävs erfarenhet för att kunna jobba med 

vissa saker, allt hör ihop. Jag fick också svar som ”det är svårt med de rent teoretiska 

ämnena”, ”matte ligger utanför” och ”språk ligger ofta utanför”.  
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11. Vilka möjligheter respektive hinder ser du för att arbeta på detta sätt i din 

undervisning? 

 

På denna fråga svarade lärarna att det behövs eldsjälar, därför att alla inte är lika positiva för 

att jobba med det här, men det finns möjligheter så länge det finns arbetslag som är positivt 

inställda. Det som det handlar om är kollegornas inställning till arbetssättet. De påpekade 

också att tiden är det avgörande och arbetssättet kräver mycket planering. Jag fick också svar 

som: ”det finns hur goda möjligheter som helst, det finns stöd i samhällsutvecklingen”.  

 

Lärarna skall vara där för att motivera eleverna. Läraren måste veta målet, likväl som eleverna 

måste det. Det går inte att tvinga eleverna till detta, det måste finnas en entreprenörskapsanda 

som ska väckas, men man kan inte lära någon som inte vill. 

 

Lärarna upplevde också att det gäller att se möjligheter, man bör ha ett positivt 

förhållningssätt, lärarna måste ha gemensamma bilder om vad som ska genomföras och någon 

framhöll att möjligheterna finns genom de praktiska kurserna på naturbruksprogrammet. 

 

En lärare sade att ”de enda hinder är brist på fantasi, måste få ut informationen till eleverna”, 

och ”det är stöd från ledning med munnen, inte i handling”. Som hinder upplevdes också de 

konservativa och traditionella lärarna som bevakar sitt ämnes revir, som är rädda att tappa 

kontrollen. Andra hinder är kollegor som inte förstått att eleverna genom detta lär sig andra 

saker också. 

 

12. Om du fick fria händer: hur skulle du vilja utveckla undervisningen för att stimulera 

elevernas entreprenöriella kompetenser?  

 

”Då skulle jag vilja att entreprenörskap skulle genomsyra hela utbildningen” fick jag som svar 

av en lärare. En annan lärare svarade: ”Då skulle jag skriva in i skollagen att entreprenörskap 

ska börja redan i grundskolan, då har de det med sig in i gymnasiet.” Någon tyckte att det 

vore bra att få med kärnämnen speciellt i det här, även estetisk verksamhet. En annan lärare 

svarade att ”vi jobbar redan som jag tycker, jag skulle möjligtvis vilja finputsa projekten lite, 

men det handlar om att bli duktig på det själv också”.  

 

En lärare svarade att: ”vi har en god tanke redan, vi ska bli bättre på att ge stöd, handleda och 

få ordentligt med tid till allt”. Det gäller att få alla lärare att få samma bild och man måste ha 

samsyn i skolan, påpekade lärarna. En annan ville glömma schemat och lektionerna och 

istället ha ett friare sätt att arbeta med elever och personal.  

 

En lärare svarade att: ”jag skulle nog sparka all personal, det går inte att förändra ett system 

som finns, det handlar om hela grundstrukturen, det sitter så mycket i väggarna”. En lärare 

tyckte att man skulle införa det på lärarutbildningen, om vi gör det idag har vi det ute i skolan 

om 20 år. 

 

13. Har du något som du skulle vilja tillägga? 

  

Här fick jag svar som ”det här är väldigt spännande saker, det går att utveckla hur mycket som 

helst”. De har också sett att det går bra om andra gör det, men ”det gäller att tänka efter själv 

hur vi ska göra det”. De svarade också att genom det här arbetssättet ”får vi en naturlig 

koppling mellan ämnena, när eleven ser att saker och ting hänger ihop, när det blir riktigt bra 

får man med verkligheten”. När man får till det riktigt bra får man vinsterna och eleverna får 
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möjlighet att fördjupa sig i sina ämnen som de är intresserade av, eleverna ser också att de 

tjänar tid själva.  

 

”För mig är gymnasiet ett frivilligt lärande, det tycker jag man har tappat idag”, tyckte en 

lärare. ”Om man får tillbaka det frivilliga, kan vi jobba aktivt med att öka elevernas 

motivation”, ”om det funnits frihet då hade eleverna villat lära sig”. Genom mera frihet i 

skolan kan man utveckla entreprenöriella kompetenser, då blir det mera kvalité, istället för 

idag där betyg och pengar från CSN är ”utanpåverkan”. Idag blir det blir för mycket skola för 

eleverna, det ska vara på riktigt. 

 

En lärare sade: ”jag har bestämt mig för att jag gör det jag kan, jag kör i mina kurser, om man 

ger ansvar blir det ansvar”. Någon annan lärare tyckte att man skulle utbilda både ledning och 

kollegor, som tycker att deras kurs är det viktigaste. 

 

Slutligen svarade en lärare att det är resan som är det viktigaste, de som är intresserade tappar 

något på vägen, de mest motiverade tappar när de inte får stimulans, men tyckte att detta 

undervisningssätt går att utveckla hur mycket som helst. 

 

4:2 Resultatsammanfattning 
 

De lärare som jag intervjuat arbetar för att ge eleverna självkunskap och lär eleverna se 

möjligheter och lösa problem. Vid frågan om vad entreprenöriellt lärande var för dem svarade 

de att det innebär att vara företagsam och hitta på nya idéer. Det handlade om ”elevens eget 

driv”. 

 

Av svaren på frågorna kan jag utläsa att det är ett stort spann på hur lärarna arbetar med 

entreprenöriellt lärande och entreprenörskap idag. Några arbetar i sina egna kurser enligt sin 

egen plan, medan det på andra skolor i stort sett genomsyrar hela skolan, förutom några 

enstaka kurser. På detta sätt stimuleras de entreprenöriella kompetenserna som finns inskrivna 

i den lokala läroplanen. Något genomgående är att lärarna ser att undervisningssättet ger 

eleverna motivation och självkunskap. Flera svarade också att det finns möjligheter, men det 

är mest en planeringssak för att det ska genomföras. 

 

Någon lärare konstaterar dock att de planer som finns på skolan mest är prat men ”ingen 

verkstad”. Lärarna upplever också att det finns kollegor som är konservativa och håller hårt i 

sitt eget ämnes kursplan. De känner sig hotade när de blir tillfrågade om ett annat sätt att 

bedriva undervisning. 

 

De ser att detta går att utveckla hur mycket som helst, men både ledning och kollegor behöver 

utbildas få information om det för att det ska fungera. Annars blir det som för en av lärarna 

som har bestämt sig för att ”jag gör det jag kan, jag kör i mina kurser, om man ger ansvar blir 

det ansvar”. 
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5 Diskussion 
 

I diskussion av resultatet kopplar jag intervjuerna till den litterära bakgrunden. Under rubriken 

slutliga reflektioner gör jag ett sammandrag av min diskussion och reflekterar över resultatet. 

I förslag till framtida forskning lyfts det fram frågeställningar som kan vara intressanta att gå 

vidare med.  

 

5.1 Diskussion av resultatet 
  

I flera av de teorier som jag fört fram i mitt arbete är det elevens intresse som står i fokus. 

Vikten av att i undervisningen utgå från elevens eget intresse lyfts också fram av lärarna i 

mina intervjuer. Det handlar också om kunskapande i samspel mellan observation och 

reflektion. 

 

På frågan om vad entreprenöriellt lärande betydde för dem fick jag svaret att det innebär att 

vara företagsam och hitta nya idéer, en annan svarade att det handlar om att stimulera 

förhållningssättet för att öka entreprenörskapsandan. Medan en annan lärare svarade att det 

handlar om ”elevens egna driv”. Då kan jag dra slutsatsen att det är olika hur man upplever 

entreprenöriellt lärande på skolorna. Några lärare kopplar entreprenöriellt lärande direkt till 

företagandet medan några andra kopplar det till ”elevens eget driv”, självkunskap, lära sig se 

möjligheter och lösa problem.  Det som ändå är genomgående i mina svar är att det handlar 

om elevens motivation, ansvar och att det ska vara på riktigt. 

 

Lärarna definierar entreprenörskap som att låta eleverna prova i skolan och se hur långt den 

når.  En lärare uttryckte det som att ”inte bara snack och lite hockey”, utan eleven genomför 

det den företar sig. Det gäller för eleven att ta för sig, ta tag i saker och verkligen göra det. 

Dessa definitioner stämmer med de personliga egenskaper som Bjerke tar fram i sin bok där 

en entreprenör oftast är beslutsam, kreativ och fixerad vid möjligheter. Entreprenörskapet ses 

av Johannisson som kreativ organisering, man tar till vara och skapar möjligheter för att 

kreativt organisera. Då arbetar lärarna för att stimulera till entreprenörskap om vi ser på 

Johannisson och Bjerke. Om vi sedan går vidare till Johannisson, Madsén & Wallentin ser vi 

att lärare måste praktisera det intentionella lärandet, där eleverna utgår från sig själva och sitt 

intresse, de måste också se mening i uppgifterna de får göra. Vissa elever behöver känna 

nyttan av kunskapen direkt för att förstå meningen med undervisningen. Om den upplever att 

den egna kompetensen ökar får den ofta drivkraft att lära sig mera. Detta undervisningssätt 

ger också möjligheter för eleverna att utveckla önskvärda kompetenser som kreativitet, 

samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga, kompetenser som lyfts fram av Peterson & 

Westlund. 

  

En reflektion från en lärare var att genom det här arbetssättet ”får vi en naturlig koppling 

mellan ämnena, när eleven ser att saker och ting hänger ihop, när det blir riktigt bra får man 

med verkligheten”. Det är just det som det handlar om enligt rationalismen där kunskapen 

medfödd och frigörs via deduktion. I undervisningen innebär det att eleverna analyserar 

centrala begrepp, och genom dessa studerar eleverna verkligheten. Inlärning går här från det 

abstrakta till det som är konkret tillämpningsbart. Genom detta undervisningssätt lär vi 

eleverna studera verkligheten utifrån de teorier som vi lär dem i klassrummet. Det är också ett 

naturligt arbetssätt på våra naturbruksgymnasier. 
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Lärarna i min undersökning arbetar också för att ge eleverna de verktyg de behöver för att 

klara det som de ställs inför. Johannisson säger att om tillvaron upplevs vara i ständig rörelse 

blir det helt naturligt för människan att utveckla nya tankar och handlingsmönster. Då kanske 

vi istället inte är rädda för att tillvaron hela tiden förändras. Vidare skriver Johannisson att 

entreprenören ser möjligheter i osäkerheter. Bjerke skriver också om att en entreprenör ser 

möjligheter där andra ser kaos och problem. När nu lärarna arbetar på detta sätt, finns det här 

möjligheter för entreprenörskap i skolan. 

 

Hur beskriver lärarna i mina intervjuer entreprenöriellt lärande i jämförelse med andra 

undervisningssätt? De plockar fram uttryck som coachningmentalitet, det är elevens process, 

individanpassning och lärarna lär eleverna hitta sina egna verktyg. Det handlar återigen om 

”elevens eget driv”, de ska hitta sin egen energi och intresse. Just detta om coachning är inget 

nytt, det hittar vi hos Vygotskij. Enligt honom är det läraren som ska vara den som hjälper till 

att koppla ihop abstrakta begrepp med den redan förvärvade kunskapen. Undervisningen ska 

vara på riktigt och den ska ge eleverna möjlighet att praktisera sin kunskap. Vidare är det 

lärarens uppgift, enligt Vygotskij, att vara inspiratör och dialogpartner och ska genom detta 

locka fram de kritiska frågeställningarna och därigenom problematiseras inlärningen. Någon 

av lärarna påpekade dock att det idag är för mycket skola, det borde vara mera ”på riktigt”. 

 

Det är viktigt enligt den kritiska teorin där forskningsprocessen innefattar självreflektion. 

Enligt den kritiska teorin uppmanas eleverna till bland annat ansvarstagande. Det lyfts också 

fram av lärarna i coachningmentaliteten, där ”eleverna får göra om och göra rätt”. Eleven 

skapar också sina egna frågeställningar, de går ut och undersöker och resultatet hänger på vad 

eleven själv gör. Genom den induktiva metoden gör eleverna undersökningar och experiment 

som de sedan reflekterar över. De går då från det konkreta till det abstrakta. När eleverna 

driver ett UF-företag ser vi ett gott exempel på detta vilket flera lärare påtalade att de arbetar 

med. 

 

Det går även att se drag av John Deweys teori, learning by doing, hos lärarnas svar. De 

menade på att de i entreprenörskap får pröva sig fram.  De ska lösa konkreta situationer där de 

lär sig av sina misstag. Naturbruksprogrammet passar för det här undervisningssättet ansåg 

lärarna och de arbetar med de entreprenöriella kompetenserna naturligt eftersom de är en 

naturbruksskola. I David A. Kolbs modell för lärande leder konkreta erfarenheter genom 

reflektion och prövning till ny praxis. Den visar hur erfarenheter översätts till begrepp som 

används som riktlinjer vid tolkning av nya erfarenheter. Det jag kan läsa ut ur intervjuerna är 

att lärarna arbetar just på detta sätt. De lär eleverna att hitta verktygen och lär dem att använda 

dem. Eleverna får också lära sig ansvar, vilket är viktigt i den här processen av lärandet. 

 

I företagsamt lärande som Johannisson lyfter fram handlar det om fullständiga lärprocesser, 

som bygger på erfarenhetsbaserat lärande som berör elevernas egen livsvärld. Här hittar vi 

också begreppet fullständigt lärande, där eleven är med i processen för att planera innehållet 

och utvärderar resultatet efteråt. Om vi sedan jämför med hur Peterson & Westlund ser på 

entreprenöriellt lärande ser vi att entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som tränar 

elever i entreprenörskap. Den stimulerar olika kompetenser som ökar entreprenörsandan. 

Genom denna arbetsform frigör eleverna mer av sin naturliga potential. Motivation och 

framtidstro främjas av arbetssättet. Gudrun Svedberg säger att det är lärarens centrala 

drivkrafter att skapa större sammanhang i undervisningen, öka elevernas motivation och 

lärande som det handlar om här. 

 



 

29 

 

Regeringens uppfattning om vad som utmärker en bra entreprenör sammanfaller med det som 

lärarna i mina intervjuer uppfattar som entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. 

Regeringen skriver ”förmågan att lösa problem”, och lärarna svarade ” lär eleven se 

möjligheter och lösa problem”. Johannisson menar att man istället kan se entreprenörskap 

som kreativ organisering av människor och resurser efter möjligheter, där handlar det om att 

ta till vara och skapa möjligheter för att kreativt organisera. Han menar också att när andra ser 

problem ser entreprenören möjligheter. På detta sätt ser vi att uppfattningen om begreppet om 

entreprenörskap är lika på flera nivåer och när vi hör att lärare har denna uppfattning om 

begreppet och undervisningen av våra elever ser det bra ut för framtiden. Regeringen ser 

också att det här är bra för att eleverna ska bli framgångsrika i vuxenlivet, och de behöver 

utveckla dessa egenskaper på olika nivåer, vilket redan sker på flera naturbruksgymnasier som 

jag kan förstå av intervjuerna. En lärare sade att det handlar om ”elevens egna driv”. Det 

handlar alltså inte bara om att lösa problem utan också om att se möjligheter istället för 

problem. 

 

En definition på entreprenöriellt lärande när jag frågat lärarna är att det handlar om elevernas 

inre förmågor. Det som eleverna har inom sig, som självförtroende, självkunskap, ansvar och 

kreativitet. Bjerke framhåller i sin bok egenskaper som kännetecknar entreprenörer och en av 

dem är just kreativitet. 

 

Jag kan med de intervjuer som jag gjort påvisa att det faktiskt finns planer för att möta 

regeringens strategi i dessa skolor. Naturbruksskolornas arbete påverkas ofta av näringslivet 

och de har nära kontakter med branschen genom elevernas arbetsplatsförlagda utbildning 

(APU). Genom det här blir det på riktigt när de får vara ute i den bransch där de sedan ska 

arbeta eller verka med sitt eget företag. Lärarna som jag intervjuade framhöll också ung 

företagsamhets koncept där eleverna får starta, driva och lägga ner ett företag inom skolans 

ramar. Därigenom finns det förutsättningar för att eleverna ska bli entreprenörer i framtiden 

eftersom de samtidigt utbildas i en entreprenöriell kontext.  

 

Det är lärarna som är viktiga i det här, lärare som finns på skolorna med olika bakgrund och 

erfarenheter som de kan dela med sig till sina elever av. Lärarna som är eldsjälar och vill att 

eleverna ska lyckas. Lärarna är viktiga för att motivera eleverna och de kan hjälpa eleverna att 

hitta sina egna nycklar till framtiden. Men eleverna måste göra det själva, det är inte lärarna 

som ska göra det åt dem, lärarna coachar istället och visar vägen. När sedan eleverna är 

flygfärdiga med sina egna verktyg kan lärarna luta sig tillbaka och låta eleverna ta ansvar för 

sin egen framtid. Hanne Riese framhåller ovan att de i Norge ska sträva efter ”samarbete och 

elevaktivitet” i skolorna, det ska ske samarbete mellan kurser och lärare och det är eleverna 

som ska vara aktiva i skolan. Detta är något som vi i svenska skolor också ska arbeta för, 

vilket jag kan läsa ut av svaren från lärarna.  

  

Jag kan också säga hur dessa lärare skulle vilja arbeta med entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap om de fick fria händer. Någon vill införa entreprenörskap redan i 

grundskolan, någon vill ta bort lektioner och scheman som de ser som hinder för denna typ av 

undervisning, någon vill förändra hela skolan från grunden och se till att det som sitter i 

väggarna försvinner.  

   

Johannisson påstår att lärandet blir något självklart för de vuxna som bejakar 

entreprenörskapet likt ett barn som hela tiden utsätts för nya erfarenheter. Barnets värld 

förändras hela tiden och barnet lär sig att anpassa sig. I mina intervjuer svarade en lärare att 

lösningen för att få in detta arbetssätt i skolorna är att säga upp de lärare och personal som 
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finns och börja om från början. Alltså: ”att göra om och göra rätt” även på ledningsnivå. Det 

handlar om att anpassa sig där också.  

 

Det finns skolor som arbetar fullt ut med entreprenöriellt lärande i nästan alla kurser, och det 

är skolor som börjat från början med detta undervisningskoncept och har därigenom sluppit ta 

tag i det som sitter i väggarna eftersom det är helt nya skolor. Johannisson säger i sin bok att 

entreprenörskap är kreativ organisering och det är själva ursprunget till ny verksamhet och för 

att entreprenörskapet skall betraktas som skapelsens urkraft i affärsvärlden måste den finnas 

med som ett grundläggande element. Av den anledningen är det lättare att börja från början 

med detta koncept då man kan som Johannisson säger, bejaka företagsamhet i bred 

bemärkelse. Vi som vuxna måste lära oss att tillvaron inte är stabil, om tillvaron är i ständig 

rörelse blir det naturligt att utveckla nya tankar och handlingsmönster. 

 

Peterson och Westlund säger att en av de kompetenser som man också stimulerar med 

entreprenöriellt lärande är förmåga att hantera osäkerhet och tvetydlighet. Om vi som lärare är 

vana vid att arbeta på detta sätt, för vi också över vårt tänkande till eleverna. De går så 

småningom på sin egen energi, och vi som lärare får lära oss att släppa taget. Karin Berglund 

och Carina Holmgren skriver att man kan sammanfatta entreprenörskap i skolan genom en 

mångfald att bedriva undervisning på vilken knyter an till hur undervisningen organiserats 

vilket ger eleverna möjlighet att se saker och ting i ett större sammanhang. Det är just det som 

det handlar om för lärarna här, de visar genom sitt sätt att undervisa att det inte bara finns en 

väg att gå, eleverna får själva ta reda på hur det ser ut i verkligheten. De får hitta sina egna 

frågeställningar som en lärare sade. 

 

I Lpf 94 står det att eleverna ska ”arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans 

med andra”. Detta var något som flera av lärarna arbetade med som jag förstod av 

intervjuerna. De lärde eleverna att ta tag i saker och verkligen göra det, de ansåg att det 

handlade om ”det egna drivet”, alltså den drivkraft som finns inom eleven. Dessa begrepp 

ingår också i de entreprenöriella kompetenser som jag nämnt tidigare, där ska eleverna ta 

ansvar för sitt eget lärande och vara bra på kommunikationskompetens.  

 

 

5.2 Slutliga reflektioner 
 

Jag har i diskussionen kopplat frågorna och svaren om entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap till de olika didaktiska teorierna jag presenterade i litteraturgenomgången. 

Jag har också anknutit till de sätt som författarna beskriver lärande i entreprenörskap. Vidare 

har jag hittat definitioner i lärarnas svar som i hög grad överensstämmer med hur författarna i 

min litteraturgenomgång beskriver de olika begreppen.  

 

Många av arbetssätten som framgår ser lärarna som ett naturligt sätt att arbeta när man arbetar 

på ett naturbruksgymnasium, det finns möjligheter till att göra det på riktigt, som någon lärare 

efterfrågade. Enligt rationalismen ställs det krav på att eleverna ska studera verkligheten 

utifrån de teorier som de lär sig i klassrummet. Då jag ser på hur dessa lärare arbetar i skolan 

håller de på med just detta. Även empirismen understryker att eleverna ska studera 

verkligheten. Den kritiska teorin innefattar självreflektion där eleverna uppmanas till 

frigörelse, medvetenhet och ansvarstagande. Ur mina intervjuer kunde jag utläsa att lärarna 

upplevde att det fanns medvetenhet och ansvarstagande hos eleverna, men det som felade var 

frigörelsen. Det är ett område som det behöver arbetas med och det framhölls också i 
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intervjuerna, elevernas undervisning ska vara frivillig och det ska vara ett fritt 

undervisningssätt där schema och ämnen inte får styra.  

 

När vi arbetar med våra elever ger vi dem verktyg och vi talar om hur de ska användas, detta 

ser vi i Vygotskijs teori där läraren är den medierande som hjälper eleverna koppla ihop 

abstrakta begrepp med den kunskap som eleven har. Vi som lärare ska i denna 

undervisningssituation vara coacher snarare än förmedlare av kunskap, som några lärare 

upplevde entreprenöriellt lärande. Vi måste ställa oss vid sidan och våga släppa taget, låta 

eleverna göra fel, göra om och göra rätt. Då deltar eleverna i interaktionen, genom att 

praktiskt göra. Om läraren är inspiratör och dialogpartner kan de kritiska frågeställningarna 

lockas fram. 

 

För att undervisningen ska vara framgångsrik ska man enligt Dewey inte bara utgå från ämnet 

som eleven läser utan istället ta utgångspunkt i elevens intresse eller egen erfarenhet. Han ser 

samspel med verksamheter utanför skolan som viktig för inlärning och här hittar vi ett bra 

exempel dels i elevernas APU, men också då eleverna får möjlighet att driva UF-företag. De 

flesta av skolorna i mina intervjuer lät eleverna driva UF-företag och en skola gjorde det 

dessutom möjligt för eleverna att driva UF-företag även ett andra år. 

 

Jag hittade också exempel på det intentionella lärandet i mina intervjuer. Lärarna som jag 

intervjuade lärde eleverna att se möjligheter i problem. Det är också något som Johannisson 

framhåller i sin bok att det är tillvarons mångtydlighet som en entreprenör lever av. En 

entreprenör ser möjligheter där andra ser problem. 

 

Det undervisningssätt som jag beskrivit pågår på flera skolor runt om i landet och det är 

eldsjälar som arbetar med detta varje dag. Dessa eldsjälar måste få stöd i sitt arbete, inte bara 

från kollegor utan också från ledningarna på skolorna. För att detta ska lyckas måste även 

politiker ge möjligheter och stöd för skolor så att de ska kunna arbeta på detta sätt. Lärarna 

måste få möjlighet till kompetensutveckling och stöd i sitt arbete så att de inte står själva och 

försöker driva igenom något som de ser är bra för eleverna. 

 

I regeringens mål finns uttryck som kreativitet och det är också det som flera lärare anser att 

de arbetar med. Lärarna vill att eleverna ska vara flygfärdiga, de ska hitta verktygen och vi 

ska lära dem hur de ska använda dem och i vilken situation de passar. Kreativitet är också en 

av de entreprenöriella kompetenserna som presenteras i inledningen. Annat som är 

genomgående i mina intervjuer är att lärarna ser att arbetssättet ger eleverna motivation och 

självkunskap. Detta är också syftet i regeringens strategi. Eva Leffler menar också att det 

handlar om människors motivation, men också som Landström beskriver en entreprenör: en 

individ som bland annat vågar ta risker, har god självkänsla och gott självförtroende. Några av 

dessa kompetenser lyfts också fram av Peterson och Westlund. I Karin Berglunds och Karin 

Holmgrens bok kan vi läsa att entreprenörskap i skolan förknippas med att elevernas förmåga 

att starta företag, men det har mer övergått till att betrakta det som kreativitet i största 

allmänhet och påvisar vikten av att elever ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till 

omvärlden och därigenom rustas för framtiden. Gudrun Svedberg framhåller vad undervisning 

i entreprenörskap syftar till och det är bland annat att främja personliga egenskaper relevanta 

för entreprenörskap, till exempel kreativitet, risktagande och ansvarskänsla. Därmed kan vi se 

att flera av de källor jag använt är överens om vad som krävs för att vi ska få entreprenöriella 

elever och entreprenörskap i utbildningen. Nu är det upp till våra makthavare att inse att vi i 

skolan faktiskt gör ett bra arbete med våra elever och det kommer att visa sig i framtiden när 

vi möter våra elever i positioner i samhället där dessa egenskaper krävs. 
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Jag har försökt att beskriva hur några lärare på ett antal naturbruksgymnasier använder 

undervisningssättet, jag har även försökt att belysa hur de skulle vilja arbeta om de fick 

möjlighet. De kopplingar som jag haft till de didaktiska teorierna visar på att detta sätt att 

arbeta med undervisning inte är något nytt. Det finns drag från flera av de teorier som jag lyft 

fram, men de går inte att referera till fullt ut, därför kan många delar kännas som oklara. 

Entreprenöriellt lärande och stimulans för entreprenörskap finns däremot på flera skolor, inte 

bara i Sverige. Om detta är en väg att nå målen i regeringens strategi och Skolverkets 

läroplaner, det får framtiden utvisa. 

 

 

5.3 Förslag till framtida forskning 
 

Regeringen har ett uttalat syfte med sin strategi för entreprenörskap i utbildningen. Det är 

inget nytt då vi läser litteraturen, men på vilket sätt finns detta med i lokala arbetsplaner i 

skolorna ute i landet? 

 

Det har nämnts i intervjuerna om att det går att individualisera undervisningen och därigenom 

möta de ambitiösa eleverna. Det går att mäta varje elev, och även svagare elever är hjälpta av 

denna individanpassning. Då skulle det gå att undersöka om entreprenöriellt lärande är ett 

undervisningssätt som underlättar för dessa elever. 

 

Ett annat område som anknutits till detta examensarbete är hur det arbetas med 

entreprenörskap i skolan i Norge. Tanken bakom Norges strategi för entreprenörskap är att det 

ska skapas fler företagare, medan tanken i Sverige är att stimulera entreprenörskap, inte 

nödvändigtvis som företagare utan även också som anställd. Eftersom strategierna är olika 

skulle en jämförande studie mellan hur Sverige och Norge för in entreprenörskap i skolan 

vara intressant.  

 

Diskussioner om hur entreprenörskap i skolan leder till att eleverna blir företagare i framtiden 

finns i litteraturen. Det finns studier på i vilken utsträckning elever som fått driva UF-företag 

under gymnasietiden startar eget företag efter skolan. Då kunde det vara intressant och se om 

det fanns ett liknande mönster för naturbruks- eller andra yrkesförberedande program. 
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Bilaga 1: 
 

Frågor till lärare som arbetar med entreprenöriellt lärande och 
entreprenörskap på ett naturbruksgymnasium 
 

 

 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

2. Vad innebär entreprenöriellt lärande för dig? 

 

3. Vad innebär entreprenörskap för dig? 

 

4. Vad förenar entreprenöriellt lärande och entreprenörskap och på vilket sätt skiljer 

de sig åt?  

 

5. Vad är unikt i entreprenöriellt lärande om du jämför med andra undervisningssätt? 

 

6. På vilket sätt skiljer sig entreprenöriellt lärande från undervisningssättet (pbl) 

problembaserat lärande? 

 

7. Finns det något inskrivet i skolans lokala läroplan om entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap? I så fall, vad?  

 

8. Vilka entreprenöriella kompetenser anser du att ni arbetar med på din skola?  

 

9. Hur använder du entreprenöriellt lärande i din undervisning? 

 

10. Finns det ämnen som passar bra för undervisningssättet, finns det ämnen som 

passar mindre bra? 

 

11. Vilka möjligheter respektive hinder ser du för att arbeta på detta sätt i din 

undervisning? 

 

12. Om du fick fria händer: hur skulle du vilja utveckla undervisningen för att 

stimulera elevernas entreprenöriella kompetenser?  

 

13. Har du något som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 


