
 

Institutionen för didaktik och pedagogik 

Examensarbete 15 hp 

Pedagogik 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) 

Vårterminen 2012 

Handledare: Christian Lundahl 

Examinator: Gunilla Höjlund 

English title: Entrepreneural learning – a way to work with students`personal development 

Entreprenöriellt lärande – ett 
sätt att arbeta med elevers 
personliga utveckling 
 

 Camilla Djerf och Marie-Louise Larsson



 

 

Entreprenöriellt lärande – ett sätt att 
arbeta med elevers personliga 
utveckling 
Skapar det entreprenöriella lärandet nya förutsättningar för studie- och 

yrkesvägledningen? 

Camilla Djerf och Marie-Louise Larsson 

Sammanfattning 

Syftet var att undersöka om entreprenöriellt lärande utvecklar elevers personlig 
utveckling och därmed skapar nya förutsättningar för studie- och yrkesvägledningen. 
Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer av rektor, en lärare och två 
gruppintervjuer med 4 elever vardera. I resultatet framgår att skolan och läraren arbetar 
genomtänkt med entreprenöriellt lärande och personlig utveckling i en process under tre 
år. Vår slutsats är att eleverna har arbetat med sin personliga utveckling och detta kan ses 
som studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse vilket stödjer studie- och 
yrkesvägledningen och skapar nya förutsättningar för den. 
 
Nyckelord: entreprenöriellt lärande, skola, personlig utveckling, studie- och 
yrkesvägledning 
 



 

 

Innehåll  
1  Inledning .............................................................................................................................. 3 

1.1  Val av problemområde ................................................................................................................... 3 

1.2  Förförståelse ................................................................................................................................... 4 

1.3  Syfte ............................................................................................................................................... 5 

1.4  Forskningsfrågor ............................................................................................................................ 5 

1.5  Avgränsningar ................................................................................................................................ 6 

2 Bakgrund .................................................................................................................................. 7 

2.1  Samhällsutvecklingen .................................................................................................................... 7 

2.1.1  EU, vilka tankar och riktlinjer kommer internationellt ......................................................... 7 

2.1.2  Nationellt .............................................................................................................................. 8 

2.2  Studie- och yrkesvägledning ........................................................................................................ 10 

2.3  Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................... 11 

2.4  Entreprenöriellt lärande ................................................................................................................ 14 

3  Metod ................................................................................................................................. 18 

3.1  Undersökningsstrategi .................................................................................................................. 18 

3.2  Metoder och tekniker ................................................................................................................... 18 

3.3  Genomförandesteg ....................................................................................................................... 19 

3.4  Urvalsgrupp och urvalsförfarande ................................................................................................ 19 

3.5  Datainsamling .............................................................................................................................. 20 



 

 1

3.6  Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 20 

3.7  Etiska ställningstaganden ............................................................................................................. 21 

4  Resultat och analys ........................................................................................................... 22 

4.1  Det nya arbetslivet ....................................................................................................................... 22 

4.1.1  Resultat ............................................................................................................................... 22 

4.1.2  Analys ................................................................................................................................. 22 

4.2  Lärarnas roll ................................................................................................................................. 24 

4.2.1  Resultat ............................................................................................................................... 24 

4.2.2  Analys ................................................................................................................................. 25 

4.3  Personlig utveckling/ konkret/exempel ........................................................................................ 26 

4.3.1  Resultat ............................................................................................................................... 26 

4.3.2  Analys ................................................................................................................................. 27 

4.4  Skillnad mellan elever .................................................................................................................. 28 

4.4.1  Resultat ............................................................................................................................... 28 

4.4.2  Analys ................................................................................................................................. 29 

4.5  Slutsatser ...................................................................................................................................... 30 

5  Slutdiskussion ................................................................................................................... 31 

Litteratur ................................................................................................................................... 32 

Tryckta källor ........................................................................................................................................ 32 

Digitala källor ........................................................................................................................................ 33 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................... 35 



 

 2

Missivbrev rektor och lärare .................................................................................................................. 35 

Bilaga 2 ....................................................................................................................................... 36 

Missivbrev - elever ................................................................................................................................ 36 

Bilaga 3 ....................................................................................................................................... 37 

Intervjufrågor rektor .............................................................................................................................. 37 

Bilaga 4 ....................................................................................................................................... 38 

Intervjufrågor lärare ............................................................................................................................... 38 

Bilaga 5 ....................................................................................................................................... 39 

Intervjufrågor elever .............................................................................................................................. 39 

 



 

 3

1 Inledning 

 
Samhällsutvecklingen har mynnat ut i ett samhälle med ökad individualisering och ansvar för 
den egna framtiden. Individen har blivit ” sin egen lyckas smed” (Garsten m.fl. 2011:12) och 
ansvarar för lyckade men även misslyckade val (Waldow, 2008). Detta medför att skolan måste 
utbilda eleverna i mer än bara ämneskunskaper och studie- och yrkesvägledarnas uppgift blir 
allt mer viktig. Det entreprenöriella lärandet där olika nyckelkompetenser som lära att lära, ta-
sig-församhet och personlig utveckling betonas har väckt vårt intresse. Som blivande studie- 
och yrkesvägledare tilltalas vi av detta förhållningssätt då vi tror att eleverna kontinuerligt 
tvingas att arbeta med sig själva vilket är en av nycklarna i studie- och yrkesvägledning. Detta 
skapar en nyfikenhet på det entreprenöriella lärandet ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv 
– kan det entreprenöriella lärandet främja eleverna i deras studie- och yrkesliv?  

1.1 Val av problemområde 

Dagens arbetsliv påverkas av ökad globalisering, internationalisering och en arbetsmarknad som 
är i ständig utveckling. En arbetsmarknad som idag ställer höga krav på den enskilda individen 
att anpassa sig till företagens krav på kompetens. De krav på specifika kompetenser i arbetslivet 
speglas i de politiska diskurser som förs inom den Europeiska Unionen (Europeiska unionens 
officiella tidning, 2006) och inom den svenska politiken (Näringslivsdepartementet & 
Utbildningsdepartementet, 2009).  Där bland annat social- och entreprenöriellkompetens 
framhålls.  
 
 
Eftersom individen själv bär ansvaret för att göra sig anställningsbar är det viktigt att följa 
utvecklingens krav och vara villig att lära nytt för att fortsätta vara anställningsbar. Europeiska 
unionen (Europeiska unionens officiella tidning, 2006) definierar begreppet kompetens som en 
individs kunskaper, färdigheter och attityder. För att vara medveten om dessa krävs det 
att individen har medvetenhet och därmed har självkännedom något som är 
grundläggande inom karriärvalsteorier. Vi har läst olika texter om hur studie- och 
yrkesvägledning fungerar i praktiken. Många elever efterfrågar mer kunskap om sig själva då de 
inte har fått möjlighet att prata eller arbeta med detta tillräckligt och i en del fall kanske inte alls 
(Loven, 2000). Utifrån erfarenheter från praktiken kanske detta inte är så konstigt då studie- och 
yrkesvägledarna ofta har många elever och skulle behöva träffa eleverna kontinuerligt vilket 
ofta begränsas genom de yttre ramarna. Skolverket menar att studie- och yrkesvägledaren ofta 
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arbetar ensam med dessa frågor. De allmänna råden (Skolverket, 2009) belyser studie- och 
yrkesorientering som någonting som rör hela skolan personal: 

 
”Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de 
yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. Alltför 
ofta har studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda studie- och 
yrkesvägledare.” (Skolverket, 2009:4)  
 

 
Vårt intresse för entreprenöriellt lärande har succesivt växt fram under studie- och 
yrkesvägledarutbildningen. Vi har intresserat oss för det entreprenöriella lärandet ur ett studie- 
och yrkesvägledningsperspektiv där det entreprenöriella lärandet som förhållningssätt på ett 
naturligt sätt kan ses som komplement till skolans arbete med studie- och yrkesvägledning.  När 
en skola arbetar med entreprenöriellt lärande inriktar man sig förutom på kunskaperna i ämnet 
också på elevernas starka sidor och arbetar med deras personliga utveckling. Andersson (2011) 
menar att både högpresterande- och lågpresterande elever  har fördelar av det entreprenöriella 
lärandet då deras självkänsla, självförtroende och ansvarstagande blivit bättre.  
 Vi anser att då man arbetar med den personliga utvecklingen och elevernas självkännedom blir 
det ett stöd för studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse.  Med vägledning i vid 
bemärkelse menar skolverket ”all den verksamhet som skolan erbjuder som förberedelse för 
framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform.” (Skolverket, 2008:4) och det är det vi 
också menar.  Vi tror att eleverna genom detta lär känna sig själva, de tvingas att tänka framåt 
och ha drömmar.  
 
Under utbildningen har vi lärt oss att information och vägledning bara kan ses som detta när 
mottagaren tagit det till sig. Vi är därför intresserade av att få reda på hur eleverna beskriver sin 
upplevelse av arbetet med sin personliga utveckling?  
 
Detta arbete adresseras till personal på skolan som vi undersöker, rektorer, lärare, studie- och 
yrkesvägledare samt studenter inom dessa områden. 
 

1.2 Förförståelse 

 
 
När vi har varit på praktik under utbildningen har vi sett hur olika skolor arbetar med 
entreprenörskap. Det har varit allt från att man väljer att eleverna ska prova på att driva ett 
företag inom konceptet Ung Företagsamhet till förhållningssättet entreprenöriellt lärande där 
man arbetar med elevernas personliga utveckling. Att arbeta med personlig utveckling kan 
innebära att man förutom kunskaper i själva kurserna inrikta sig på att utveckla elevernas starka 
egenskaper och förmågor. Kreativitet, självförtroende och drivkraft är ledord inom 
entreprenörskap. Spännvidden är stor mellan skolorna.   
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Vi har intresserat oss för ämnet då Entreprenörskap är relativt nytt inom skolan. Det finns stort 
utrymme för olika tolkningar och skolorna har stor möjlighet att bestämma själva hur de vill 
lägga upp undervisningen. Den skola vi har valt att undersöka lite närmare har ett 
förhållningssätt som benämns entreprenöriellt lärande där de genomtänkt arbetar med 
kompetenser och egenskaper vilket vi tycker är mycket intressant.  Exempel på dessa 
egenskaper kan vara muntlig framställning, ledarskap, kreativitet med mera. Detta är en form av 
studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse anser vi och är till stor nytta för eleverna då de 
tvingas att brottas med dessa frågor under hela sin skoltid. Genom att hålla dessa frågor levande 
hjälper lärarna också till med studie- och yrkesvägledningen, men ur sitt perspektiv. Kan detta 
vara ett sätt att sammarbeta kring skolans studie- och yrkesvägledning? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om entreprenöriellt lärande skapar nya förutsättningar för studie- och 
yrkesvägledningen. 
 

1.4 Forskningsfrågor 

Vi vill undersöka följande: 
 

1. Är det entreprenöriella lärandet ett sätt att möta det nya arbetslivet? 
2. Hur kan lärarna bidra i det entreprenöriella lärandet? 
3. Hur kan arbetet med entreprenöriella lärandet vidga elevernas kunskapssyn1? 
4. Finns det skillnader mellan högpresterande och lågpresterande elever? 

                                                      
1 Med kunskapssyn menar vi både kunskaper som mäts i betyg och kunskaper om sin personliga 
utveckling. 
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1.5 Avgränsningar 

På grund av uppsatsens omfång har vi valt att göra följande avgränsningar. Vi har endast 
undersökt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och dokument som rör denna då 
urvalsgruppen i gymnasieskolans år tre inte omfattas av den nya gymnasieskolan. Vi har inte 
jämfört med några andra pedagogiska förhållningssätt och metoder. Vi har inte skiljt på vad som 
kan uppfattas som utveckling till följd av andra påverkansfaktorer som personligutveckling på 
grund av mognad, medias påverkan, vänners och så vidare. Vi har inte heller analyserat 
resultatet utifrån kön, klass och etnicitet. Ur studie- och yrkesvägledarperspektivet har vi inriktat 
oss på självkännedom och därmed valt bort flera andra delar. Självkännedom beskrivs på olika 
sätt och i denna uppsats har det följande betydelse: Självkännedom består av tre delar: 
självinsikt: vår förmåga att undersöka, ifrågasätta och förändra vår självbild. självbild: hur vi ser 
på oss själva, självacceptans: vår förmåga att tycka om oss själva. Att ha självkännedom, en 
medveten uppfattning om dig själv, innebär att du kan beskriva dig själv så här. 
 

 "Jag vet vad jag kan, vad jag vill och vad jag känner, dvs., jag har en tydlig kontakt med 
min egen person. Det innebär att jag varken överskattar eller underskattar min egen 
förmåga att klara olika arbetsuppgifter. Därmed kan jag använda min tid så att jag mår bra 
och hinner med det jag ska göra. I olika situationer försöker jag ta reda på vad jag 
egentligen vill och jag uttrycker det så att andra kan förstå”2. 
 

Resultatet får tala för vad respondenterna själva anser har påverkat dem utifrån skolans sätt att 
arbeta med entreprenöriellt lärande. Vi har inte dragit några allmängiltiga slutsatser då rektor, 
läraren och eleverna får representera skolan och resultatet är deras upplevelse av skolans sätt att 
arbeta med det entreprenöriella lärandet. 
 
 

                                                      
2 Begreppet självkunskap. Finns tillgänglig på: 

www.sinnligkunskap.se/artiklar/sinnligberoringsterapi/7.htm [120513] 
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2 Bakgrund 

 
För att lägga en grund till vår empiriska undersökning har vi valt att fördjupa oss kring 
samhällsutvecklingen med fokus på den förändrade arbetsmarkanden, studie- och 
yrkesvägledning och entreprenöriellt lärande. 

2.1 Samhällsutvecklingen 

Waldow (2008) menar att den roll som skola och utbildning tillskrivs och dess relation till 
ekonomin formas normativt av den politik som förs. Nedan presenteras en historisk tillbakablick 
samt diskurser av idag gällande samhälle, ekonomi, skola och relationen till den enskilda 
individen.  

2.1.1 EU, vilka tankar och riktlinjer kommer internationellt  

Som svar på globalisering och kunskapsstyrda ekonomier ansåg det Europeiska rådet år 2000 att 
ett ramverk bör finnas som preciserar olika färdigheter viktiga inom det livslånga lärandet. 
Rådet betonade att Europas största tillgång är människorna. Till följd av ramverket godkände 
det europeiska rådet konkreta framtida mål för de europeiska utbildningssystemen - Utbildning 
2010. Arbetsprogrammet har flera mål, däribland att främja företagaranda och utveckling av 
färdigheter för kunskapssamhället. Europeiska rådet och Europa kommissionens rapport om 
arbetsprogrammet tydliggör att Europeiska unionens medlemsstater bör skapa allmänna 
referenser och de så kallade nyckelkompetenserna bör få prioritet i det livslånga lärandet. De 
gemensamma referensramarna ska även underlätta arbetet vid reformer. Riktlinjer för tillväxt 
och sysselsättning (2005-2008) rekommenderar att kompetenskrav ska kartläggas av yrkeslivets 
behov och tillsammans med nyckelkompetenserna utgöra del av kommande reformer inom 
utbildningsområdet. Medlemsstaterna rekommenderas att använda Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk referensram för att skapa en enhetlig referensram inom 
Europeiska unionen (Europeiska unionens officiella tidning, 2006). 
Kompetens definieras som kunskaper, färdigheter och attityder. De åtta nyckelkompetenserna 
har alla samma värde och beskrivs som kompletterande och stödjande till varandra. De åtta 
nyckelkompetenserna är: kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande 
språk, kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, 
lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Här beskrivs två av nyckelkompetenserna: 
Den femte kompetensen är lära att lära som syftar på att individen är medveten om sina 
egenskaper och kan använda sina kunskaper och erfarenheter i fasta situationer. Färdigheter som 
behövs är grundläggande kunskap inom olika ämnen och utifrån dessa kunskaper tillgodogöra 
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sig nya. Dessutom behövs färdigheter i att använda sig av problemlösning och kunna söka 
information som leder till detta.  
Den sjunde nyckelkompetensen är initiativ och företagaranda och definieras här som 
”individens egen förmåga att omvandla idé till handling”. Ord som beskriver denna definition är 
kreativitet, innovation, risktagande och att kunna se möjligheter. Vidare framgår bland annat 
vikten av färdigheter i projektledning, att kunna planera sitt arbete, ledarskap och delegering, 
och kommunikation, samt att kunna arbeta självständigt men även i grupp. Individen bör också 
vara medveten om sina starka och svaga sidor (Europeiska unionens officiella tidning, 2006). 
Efter den svåraste ekonomiska krisen i EU:s historia har utbildning en avgörande betydelse för 
att möta många av de stora utmaningar som EU:s medlemsstater står inför. Europeiska unionens 
samarbete kring utbildning fortsätter och nu har Utbildning 2020 tagit vid. Denna strategi 
innehåller fyra strategiska utbildningsmål varav två är ”Att öka kreativiteten och 
innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla utbildningsnivåer” och ”Att göra 
livslångt lärande och rörlighet till verklighet”.3 
Europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, företräder medlemsländerna i 
frågor kring utveckling av politik och system för att främja livslång vägledning. Fyra områden 
är prioriterade: karriärhantering, tillgång till livslång vägledning, kvalitetssäkring och 
samordning och samarbete mellan olika nationella, regionala och lokala aktörer. Sverige 
representeras av Skolverket i nätverket. Livslång vägledning avser alla aktiviteter som hjälper 
människor att göra utbildnings- och yrkesval. Vägledningen omfattar bland annat information, 
rådgivning, och karriärhantering4. Livslång vägledning är en central del av det livslånga 
lärandet. 

2.1.2 Nationellt 

Diskurser om skolans roll och funktion i samhället har historiskt genomgått flera förändringar. 
Waldow (2008) menar att de diskurser som förts i Sverige historiskt har även kunnat skönjas 
internationellt och är någonting som många gånger påverkat och implanterats i de nationella 
diskurserna. Waldow har delat in historien i perioder och beskriver de diskurser som förts 
gällande utbildning och ekonomi. Åren 1943-1948 påverkas av andra världskriget och skolan 
och utbildningssystemet sätts i förbindelse med den nationella ekonomin och anses viktig för 
Sveriges framtid. Den rådande diskursen som förs är ”Rätt man till rätt plats” (Waldow, 
2008:180). En förändring av diskursen kan skönjas runt 1945 då fostran av den demokratiska 
medborgaren blir viktigare. Åren 1953-1958 förändras diskursen igen och kopplingen mellan 
utbildning och ekonomi anses möjlig och detta genom planering. Det anses nu möjligt att fostra 
”rätt man för rätt plats” (ibid). Under perioden 1973-1978 blir planeringsoptimismen mer och 
mer ifrågasatt och diskuteras inte lika explicit som förr. Nu ligger demokratisering i fokus och 
diskuteras dels ur organisatoriskt perspektiv av den enskilda skolan och dels som fostran av 
individ och samhällsmedborgare. År 1990-1995 diskuteras relationen mellan utbildning och 
ekonomi och hur utbildning bör vara tydligt kopplad till ekonomins krav. Detta anses vara 
nyckeln till nationens ekonomiska framgång. Planering på makronivå bedöms däremot inte 
möjligt utan marknaden ska fungera självreglerande och individen lämnas till att ta egna beslut. 
Individen bär nu själv ansvaret för lyckade val men även för misslyckade.  

                                                      
3 Regeringskansliet. Utbildning 2020 - samarbete i många skepnader. Tillgänglig på: 
www.regeringen.se/sb/d/9746/a/19053 [2012-04-23] 

4   Skolverket presentation ELGPN. Tillgänglig på: 

www.skolverket.se/polopoly_fs/1.125544!Menu/article/attachment/SE_ELGPN%20Short%20repo
rt_PROOF-3.pdf [2012-04-23] 
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Hösten år 2008 gick Sverige och övriga världen in i en kris som kom att påverka den nya 
arbetsmarknaden på flera sätt och nya ideal utmanar arbetstagaren i detta nya arbetsliv. Det nya 
entreprenöriella idealet beskriver Garsten m.fl. (2011) på följande sätt: 

 
”Det nya idealet är en person som hoppar mellan anställningar och välkomnar förändring, 
som tar eget ansvar både för sitt arbete och för sin egen karriär, som är uppfinningsrik, 
självsäker och optimistisk: den flexibla och anställningsbara människan” (Garsten m.fl. 
2011:12). 
 

Ansvaret för de ökade kraven på att göra sig anställningsbar menar Garsten (2011) speglas i de 
normer som växt fram gällande krav på att individen ska kunna synligöra sina kompetenser och 
sin anställningsbarhet genom det personliga varumärket. Ett varumärke som ska säljas in på 
(arbets-) marknaden.  
Enligt Berggren (Skolverket, 2008), svenskt näringsliv, påverkar globaliseringen, demografin, 
teknisk utveckling, och nya organisationsformer näringslivets nya kompetensbehov. Han 
beskriver globaliseringen i form av ökad rörlighet bland människor och där utbudet av varor, 
tjänster och information har skapat en ökad konkurrens. Ett resultat av att elever/unga reser i 
större utsträckning är att förmedling av information, kunskap och idéer sprids fortare än 
tidigare. Demografin kommer också att påverka kompetensbehovet då allt färre finns till 
förfogande för att försörja allt fler. Ett förändrat efterfrågemönster väntas. Den tekniska 
utvecklingen kommer göra så att enklare arbetsuppgifter kommer ersättas av nya tekniska 
lösningar. Utvecklingen kommer ständigt att gå framåt och detta medför att en teknisk 
baskunskap utgör grunden men sedan är det upp till individen/arbetstagaren att följa 
utvecklingen och att vidareutveckla den. Näringslivets nya platta organisationsformer ställer 
även den nya krav på arbetstagaren där ansvar och initiativ är nyckelord och bör finnas 
representerat i hela organisationen. Berggren menar att de nya kompetensbehoven resulterar i 
nya krav på undervisningen i skolan. Den ”nya” individen bör vara konkurrenskraftig och detta 
uttrycks i form av att vara flexibel, initiativrik och att ta del av det livslånga lärandet.  
 

”Skolan måste gå från lika utbildning för alla till rätt utbildning för alla. Skolan måste 
sträva efter att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential […]. Här 
handlar det inte om att alla ska få lära sig samma sak på samma sätt. Framtidens skola 
tänker och planerar på individnivå. Man måste se till vilken potential varje individ/elev har 
[…].” (Skolverket, 2008: 64) 
 

Berggren menar att företagen håller fram vissa kompetenser som extra viktiga. Där framhålls 
exempelvis ledarskaps kompetens, social kompetens och entreprenöriell kompetens men även 
baskompetenser som exempelvis räkna, skriva och läsa tillskrivs värde.  
 
 

 
 
Figur 1 Begreppet kompetens (Skolverket, 2008:22) 
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De nya krav som arbetsmarknaden ställer på arbetskraften visar sig i den politik som förs. 
Regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet beskriver varför 
entreprenörskap är viktigt både för kunskaper i att starta och driva företag, men även för 
utveckling av ungas kreativitet. Entreprenörskap i skolan som verkar inspirerande kan medverka 
till att fler unga har kunskaper som bidrar till att de vill och kan starta och driva företag. Fler 
företag med nya idéer gynnar sysselsättningen, den svenska utvecklingen och stärker Sveriges 
konkurrens internationellt. De entreprenöriella egenskaperna som till exempel problemlösning, 
nytänkande, planering, ansvarstagande och samarbete beskrivs också på individnivå som viktiga 
för att klara sina studier och bli framgångsrik i vuxenlivet. Som tidigare nämnts har det 
europeiska samarbetet bland annat resulterat i att åtta nyckelkompetenser för det livslånga 
lärandet lyfts fram. Till följd av detta har regeringens utgångspunkt i denna strategi varit att 
entreprenörskap är en viktig angelägenhet inom skolans område (Näringslivsdepartementet & 
Utbildningsdepartementet, 2009).  

 

2.2 Studie- och yrkesvägledning         

I Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står att skolan ska stärka elevernas tro på sig själva 
och ge dem framtidstro. Skolan bör främja möjligheterna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Vidare ska skolan tillvarata kunskaper och erfarenheter som finns utanför. 
Skolan skall förbereda eleverna för det som kommer efter skolan, livet. Skolverkets Allmänna 
råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009) syftar till att förbättra skolors 
studie- och yrkesorientering för att höja kvalitén och öka likvärdigheten. I tidigare utvärderingar 
som skolverket gjort har brister synliggjorts och bland annat framkom följande, 

 
”Studie- och yrkesorientering har varit lågt prioriterad och inte engagerat alla de 
yrkeskategorier inom skolan som utpekas i läroplanerna i tillräcklig utsträckning. 
Alltför ofta har studie- och yrkesorientering blivit ett uppdrag enbart för enskilda 
studie- och yrkesvägledare.” (Skolverket, 2009:4). 
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Skolverket (2009) menar att studie- och yrkesorientering berör rektor, lärare och studie- och 
yrkesvägledare och detta illustreras i följande figur:  

 
 

 
Figur 2 Studie- och yrkesorientering (Skolverket, 2009:6) 

 
Johansson (Skolverket, 2008) beskriver vägledning i form av att få kunskap om sig själv, vad 
vill jag? Vad har jag kompetenser för? Även förmågan att kunna tänka kring framtiden tillskrivs 
värde. Johansson har tagit del av en studie som visade att ytterst få diskuterar sina framtidsval 
med lärare. Lärarna som Åhlin (Skolverket, 2008) beskriver som väldigt viktiga, tillsammans 
med föräldrarna, för hjälp och stöd i elevens valprocess som sker under hela skoltiden. Detta 
ligger som grund för samtal med studie- och yrkesvägledaren.  
 
Dahlstedt (Ibid.) betonar att vägledning är en process. Utifrån individens behov ges stöd för att 
kunna forma sin framtid. Behoven varierar och under skoltiden menar han att eleverna ofta 
behöver stöd bland annat i att formulera sina idéer och drömmar. Eleverna behöver få vidga sina 
perspektiv och få kunskaper om arbetslivet, samhället och sin omvärld. Vidare betonar 
Dahlstedt att den personliga utvecklingen måste få ske successivt i en process under hela vägen 
från förskolan till gymnasiet. Lärarna är mycket betydelsefulla i den här processen. Lärarna är 
bäst på sina egna ämnen och studie- och yrkesvägledaren ska stödja lärarna med sina kunskaper 
om till exempel arbetsmarkanden, fortsatta studier och mycket mer därtill. Rektorerna ska 
organisera arbetet och se till att skapa goda förutsättningar för det. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I en värld där förutsättningarna för teknik, samhälle och arbetsmarknad snabbt förändras måste 
också individerna förändras och skolan, tror vi, är tvungen att också förändra sig. Enligt 
Lundahl (2010) är huvuddelen av forskning enig i att det i samhället skett en större 
individualisering där individens fria val är större än någonsin men påverkas trots detta i allra 
högsta grad av ålder, kön, klass, kultur och den miljö som individen lever i. Även på 
arbetsmarkanden ser vi en ökad individualisering 
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”Människan på arbets-marknaden uppmanas numera ha ett ”företagsamt jag” där hon är 
kreativ, självständig och sin egen lyckas smed. Hon ska leva upp till entreprenören som 
ideal, med ledord som uppfinningsrik, ansvarsfull men risktagande, förändringsbenägen, 
hårt arbetande, självgående, optimistisk och självsäker” (Garsten m.fl., 2011:12).  
 

Den ideala bilden av arbetstagaren beskrivs på detta sätt. Individens ansvar för sin egen 
anställningsbarhet ökar, inte bara ifråga om att få en anställning utan även för den som redan är 
anställd att fortsätta vara attraktiv och anställningsbar (Garsten m.fl, 2011). För individen kan 
kraven på kompetens och det livslånga lärandet upplevas stressande och skapa känslor av att 
inte räcka till (Svensson, 2009).  Kraven på individen är stora och vi ser det som otroligt viktigt 
att skolan följer med i förändringen. Vi får våra tankar bekräftade av Waldow (2008)  som 
menar att den roll som skola och utbildning tillskrivs och dess relation till ekonomin formas 
normativt av den politik som förs.   
 
Flera kärriärvalsteorier betonar vikten av självkunskap på olika sätt och vi vill lyfta fram ett par 
av dem för att betona vikten av att självkunskap, och i vårt fall den personliga utvecklingen får 
en större och viktigare roll i dagens skola. Watts and Law har skapat en vägledningsmodell, 
Information Guidance Counselling, som beskriver vägledningsprocessen. För att kunna göra ett 
väl grundat val krävs självkännedom och kunskap om omvärlden till exempel kunskap om 
studie- och yrkesliv. Av dessa två vågskålar ska sedan en matchning ske och individen behöver 
då kunskap om grunden till ett bra beslutsfattande. Därefter behövs kunskap och färdigheter för 
att kunna verkställa beslutetet, till exempel kunskap i hur individen söker till 
Universitet/Högskola (Lindh, 1997).  Här är fokus på att det är en process. Självkännedom och 
information från studie- och yrkesvägledaren är grundstenar. Ytterligare en teori, CIP-teorin, 
betonar vikten av självkännedom för att kunna göra väl underbyggda val. Önskan är att minska 
gapet mellan det existerande tillståndet och det önskade. Detta sker genom att ge individen 
verktyg som leder till att individen själv genom självhjälp lär sig göra väl underbyggda val. 
CIP-teorins tre grundstenar är självkännedom, kännedom om alternativen, samt att komma fram 
till ett val/beslut (Höjdal & Poulsen, 2007).  Gottfredsson (Höjdal & Poulsen, 2007) menar att 
karriärutveckling är ett försök att hitta sig själv. Ungdomar väljer yrke utifrån sitt kön, klass och 
etnicitet och begränsas av alternativa val som kanske hade varit rätt. Individer gör sina val efter 
det som är socialt accepterat och detta i sin tur påverkar individernas självuppfattning om vad 
som är möjligt. Karriärvalet ses som en matchningsprocess. Yrkesvalet består av fyra centrala 
utvecklingsprocesser som är kognitiv utveckling, bildande av självet, avgränsningar och 
kompromisser.  Här anser vi att vägledarens roll blir att vidga perspektiven för eleverna.  
Hodkinson (2008) menar i teorin Carrership att livet går på rutin, men innehåller vändpunkter 
när något förändras. Rutiner och vändpunkter kopplas samman och kan inte förstås utan 
varandra. Vändpunkter består av förändringar i tillvaron såsom att börja studera. Pragmatiska 
och rationella beslut fattas vid ”vändpunkterna” av individen. Ett livslopp består av omväxlande 
perioder av vändpunkter och rutiner. Karriärval handlar om identifiering och vem man önskar 
vara men också vem eller vad man inte vill bli identifierad som. Gemensamt för teorierna är att 
förutom information och perspektivvidgning av studie- och yrkesvägledaren så är 
självkännedom nödvändigt för att kunna göra genomtänkta val inför framtiden.  
 
Det ökade kravet på anställningsbarhet förutsätter att eleverna också gör sig anställningsbara. 
Ansvaret för detta läggs på eleverna. Till sin hjälp har de bland annat studie- och yrkesvägledare 
som kan hjälpa dem med att kunna göra genomtänkta val inför sin framtid. Kraven på studie- 
och yrkesvägledarna ökar också i detta för att kunna ge elever så bra vägledning som möjligt. 
Lovén (2000) menar att elever bär med sig olika erfarenheter som påverkar dem i olika 
valsituationer inför fortsatta studier. Det är många faktorer som spelar in såsom social bakgrund 
och genus, men också mer individrelaterade såsom kunskap om utbildningsalternativ och 
självkännedom. Självinsikt och självkännedom analyseras i Lovéns avhandling vilka han också 
likställer med varandra. Eleverna själva fokuserade mer på sina betyg och möjligheterna att 
komma in än om de skulle klara av utbildningen eller om de hade de färdigheter som behövdes 
för den utbildning eller det yrke de funderade över. Flera ungdomar uttryckte i studien att de 
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hade bristande självinsikt/självkännedom vilket försvårade valen vilket står helt i motsats till 
karriärvalsteorierna. 
 
Vi ser en nödvändighet med ny kunskapssyn där det inte räcker med faktakunskaper och bra 
betyg utan man måste också få med sig något mer. Skolan har fått en viktig roll i att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskap om sig själva och arbeta med sin personliga utveckling. 
Tyvärr verkar det som om det viktigaste inom karriärvägledning, självkunskap, är något som 
saknas ute i verkligheten.  Detta får vi bekräftat i Utvärdering av grundskolan år 1995 från 
Skolverket (1997)  där bland annat kompetenser angående studie- och yrkesorientering inför 
gymnasievalet undersöktes. I resultatet visar det sig att eleverna inte tycker att frågor om 
självkännedom förekommit i samtal med varken lärare eller studie- och yrkesvägledare. Att 
beskriva sig själv utifrån starka och svaga sidor är den uppgift som alla inklusive eleverna anser 
har svårast. Författarnas tolkning av resultatet är att eleverna skulle behöva mera kunskaper om 
sig själva men att dessa behov får stå tillbaka för det mer faktabaserade som rör alternativen. 
Kompetens avseende studie- och yrkesorientering kan inte heller betraktas som en färdighet 
vilken man lär in en gång för alla. Den är snarare att betrakta som en dynamisk förmåga hos 
individen att under livet utveckla och anpassa sitt handlande och tänkande för de val och 
beslutssituationer som har med studie- och yrkesval att göra. Fyra områden nämns som eleverna 
bör ha kunskaper inom för att göra väl underbyggda val: omvärldskunskap, självkännedom, 
beslutskunskap och övergångskunskap. Det är inte lätt för studie- och yrkesvägledaren att hinna 
arbeta med alla elevers personliga utveckling och den process det innebär utan ett tydligt 
samarbete med all personal på skolan krävs och en tydlig gemensam strategi måste arbetas fram. 
 
Ett sätt att arbeta med personlig utveckling i skolan är genom det entreprenöriella lärandet. 
Westlund och Westlund (2009) beskriver det entreprenöriella lärandet som ett förhållningssätt 
där man arbetar processorienterat. Lärarna ska vara mer handledare än kunskapsförmedlare. En 
av grundstenarna inom det entreprenöriella lärandet är reflektion. Genom reflektionen kan 
eleven ihop med läraren få bättre självkunskap och få insyn i sin egen läroprocess.  Detta 
förhållningssätt tycker vi stämmer väl med Carrershipteorin Hodkinson (2008) som betonar 
vikten av att processen med utvecklandet av sin självkunskap fortgår under tider av rutin och 
inte bara då en brytpunkt sker. På en skola som arbetar med det entreprenöriella lärandet 
kommer elevernas personliga utveckling i fokus vilket vi tror kan ge studie- och 
yrkesvägledningen nya möjligheter. 
 
Det entreprenöriella lärandet ger eleverna stora möjligheter att arbeta med sig själva. Dock finns 
det en fara med att arbeta med ganska abstrakta begrepp som självkunskap innebär. Bernstein 
(1990) menar att elever med olikartad social- och ekonomisk bakgrund har olika förutsättningar 
i skolan då deras språkutveckling skiljer sig åt vilket får betydelse i skolan. Bernstein menar att 
elever från olika samhällsklasser präglas av olika språkliga koder. Elever från lägre klasser med 
dess språkliga kultur har ofta utvecklat en begränsad kod. Den begränsade koden passar vid 
samtal om konkreta upplevelser. Elever från högra klasser har en utvecklad kod som gör att de 
kan uttrycka sig i mer generella termer och om abstrakta idéer. 
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2.4 Entreprenöriellt lärande 

Enligt Skolverkets skrift Entreprenörskap i skolan (2010) beskrivs entreprenöriellt lärande att 
man utvecklar och stimulerar kompetenser som initiativtagande, ansvarstagande och förmåga att 
omsätta idéer till handling. Vidare utvecklar man nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod. 
Samarbete, inre drivkrafter och kommunikation är också viktiga delar inom det entreprenöriella 
lärandet.  
 
I skolan är entreprenöriellt lärande ett förhållningsätt där arbetsformerna ska stimulera fantasi 
och skapande. Målet är att kunna sätta det eleverna gör i ett sammanhang så de kan se helheten. 
Ämnesövergripande projekt där eleverna tar stort ansvar för sitt lärande och man ser en 
koppling till verkligheten är karaktäristiskt (Ibid.). Formativ bedömning är ett verktyg där 
eleven får utveckla sin förmåga att värdera sitt arbete. Utvecklingen sker i en dialog mellan elev 
och lärare som berör planering, genomförande och utvärdering av sitt arbete (Bostani & 
Josefsson, 2009). Westlund och Westlund (2009) beskriver det entreprenöriella lärandet som ett 
förhållningssätt eller en pedagogik där man arbetar processorienterat. Målet är att skapa ett 
entreprenörsbeteende hos eleverna där de är med och styr sitt eget lärande. Lärarna ska vara mer 
handledare och coacher än kunskapsförmedlare. En av grundstenarna inom det entreprenöriella 
lärandet är reflektion. Det är genom reflektionen som eleven ihop med läraren kan få bättre 
självkunskap och få insyn i sin egen läroprocess. 
 
Vidare beskrivs olika nyckelkompetenser inom det entreprenöriella lärandet och de är indelade i 
tre huvudområden: 
 

Personligt ledarskap och självkunskap 

Eleverna ska övas i att förstå och upptäcka mer om sig själva. Självkunskap i skolan är främst 
tänkt att stärka eleverna i sin självkänsla och innebär möjligheter till ett kontinuerligt lärande 
om sig själv både nu men också framåt. Självkänsla och självförtroende, personliga gränser, 
ansvarstagande, medvetenhet om sina talanger, tålamod och uthållighet är alla exempel på olika 
kompetensområden inom personligt ledarskap och självkunskap. 

 
Ta- sig –församhet 

Eleverna övas i att se en möjlighet och göra någonting med den, att ta en idé från idéstadiet och 
göra den verklig. Inom detta område är idéutvecklingskompetens, handlingskraft och projekt- 
och organiseringskompetens viktiga. 

 
Förändringskompetens och lärande 

Eleverna övas i att möta och hantera förändringar och att vara beredda på att lära sig att lära 
nytt. Gränslöst lärande, lösningsorienterar tänkande och kommunikationskompetens är viktiga 
inom detta område (Westlund och Westlund, 2009). 
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Westlund och Westlund (2009) ställer på ett lättöverskådligt sätt upp skillnader mellan 
traditionell undervisning och entreprenöriellt lärande i en tabell. 
 

 
Traditionell Entreprenöriell 

Pedagogens undervisning är 
i centrum genom 
exempelvis ämnesspecifika 
klassrum.  

Elevens lärande är i 
centrum med exempelvis 
elevanpassade klassrum. 

Pedagogen styr 
undervisningen. 

Arbetslag och eleverna 
drar upp riktlinjer för 
lärandet. 

Eleverna tränas att hitta rätt 
svar och att identifiera 
kunskap. 

Eleverna kommer till 
insikt om att det ofta finna 
många alternativa svar och 
många vägar till kunskap 
och utveckling. 

Eleverna examineras med 
hjälp av prov. 

Eleverna utvärderar 
lärprocessen under arbetets 
gång tillsammans med 
pedagogen. Arbeten 
rapporteras på olika sätt. 

Pedagogen berättar vad 
som är ”rätt”. 

Pedagogen stimulerar en 
sökprocess. 

Pedagogen ger information. Pedagogen frågar efter 
information. 

Pedagogen har svaren. 
”Jag vet det här …” 

Pedagogen ställer frågor 
”Vad vill du lära dig?” 

Innehållsorienterad och 
prestationsorienterad. 
 

Processorienterad. 
 

Är på ”låtsas”. Sker på ”riktigt” 
Fragment. Helhet. 

Figur 1 Jämförelse mellan traditionell undervisning och entreprenöriellt lärande 

 

Att lära sig problemlösning, planera sitt arbete, samt att samarbeta kan också göra eleverna mer 
framgångsrika i sina studier. De entreprenöriella kompetenserna är också efterfrågade på 
arbetsmarknaden. (Skolverket, 2010) 
 
Kniest (2009) har i sin undersökning om införandet av det entreprenöriella lärandet på en skola 
visat att elevernas självkännedom har förstärkts. Många av eleverna tänkte inte alls på framtiden 
eller hade någon framtida dröm. Där har en förändring skett, när eleverna har kommit till insikt 
och börjat inse, att detta är jag intresserad av, detta vill jag, då har deras passivitet inför skolan 
och framtiden förändrats. Det finns elever som har hittat drömmar och som börjat förverkliga 
dessa genom sina studier och eleverna märker att det går att uppnå det man drömmer om. 
Eleverna får göra saker som de tycker är roligt, som de är intresserade av och det de redan är bra 
på, vilket gör att självkänslan och självförtroendet stärks. 
 
I den undersökta gymnasieskolans utbildningsplan (2009) står det beskrivet hur ledningen 
tänker kring entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet. Mycket fokus läggs på detta och 
lärarna har fått ta del av en hel del litteratur och gått kurser i ämnet. På skolan ser man det 
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entreprenöriella lärandet som ett förhållningssätt som ska genomsyra hela undervisningen. 
Vidare skrivs i utbildningsplanen (ibid.) att lärarna måste organisera och bedriva skolans arbete 
så att elevernas entreprenöriella kompetenser stimuleras. Viktigt är att varje program väljer ut de 
kompetenser som är viktiga för just det programmet och som man vill att de elever som lämnar 
utbildningen ska ha. De utvalda kompetenserna utgör målbilden för programmet och målbilden 
utgår från hur eleverna ska vara snarare än vad de ska kunna. Dock är det självklart viktigt att ha 
bra betyg och goda kunskaper i ämnena, men man tror på skolan att det inte räcker för att bli 
framgångsrik på arbetsmarknaden.  

 

 

Figur 3 De olika delarna i det entreprenöriella lärandet 

 

Pyramiden hjälper till att förtydliga hur man tänker. Allra överst finns den specifika kunskapen, 
dvs. kursmålen. Därefter går man in på olika förmågor eller aktörer. Med det menas olika roller 
eller ansvarsuppgifter eleverna tar tillexempel i en arbetsgrupp. Allra längst ner i pyramiden 
finns de egenskaper som arbetslaget plockat fram som viktiga för just respektive program, i 
detta fall Hälsa- och idrottsprogrammet. Sedan förväntas att undervisningen och projekten till 
stor del ska utgå från de tre delarna. Viktigt är också att ge utrymme för elevernas drömmar och 
intressen i utbildningen. På det sättet menar man att engagemang, meningsfullhet och kreativitet 
stimuleras. Vidare menar man att elevernas styrkor måste medvetandegöras så man kan bygga 
på dem och därigenom stärka elevernas självkänsla. Att sedan koppla styrkorna till skolarbetet 
ses som ett mycket viktigt uppdrag till lärarna.  
 
Skolan använder sig av formativ bedömning. Den formativa bedömningen ligger helt i linje med 
det entreprenöriella lärandet och syftar till att höja elevernas självkännedom. Det är meningen 
att eleverna ska utveckla sin egen förmåga att utvärdera sitt arbete och utveckla strategier för sitt 
eget lärande. Målet är att eleven ska bli drivande i sitt lärande och vara med att planera, 
genomföra och värdera sitt arbete.  
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Inom formativ bedömning, till skillnad från summativ bedömning, riktas fokus till själva 
kunskapsprocessen. I processen via till exempel feedback stimuleras eleven till ökat lärande. 
Detta medför att mycket tid måste läggas på individuell handledning så lärarna kan följa 
elevernas kunskapsprocess på ett bra sätt. Bedömningen får en liten annorlunda roll när man 
använder sig av formativ bedömning eftersom man har fokus på kunskapsprocessen. Skolan 
använder sig av bedömningsmatriser för att stötta och utveckla lärandet. Matrisen ska vara en 
konkretisering av de kursplanemål och förmågor som man arbetar med i projektet.  Med hjälp 
av matriserna kan elever och lärare tillsammans utvärdera kunskapsprocessen.  
 
Kärnan i hela det entreprenöriella lärandet är dialogen mellan lärare och elev. Man måste hela 
tiden stämma av tillsammans hur långt eleven nått och hur man ska gå vidare. Utifrån dialogen 
och matrisen vet eleven också hela tiden hur denne ligger betygsmässigt (ibid.).  
 
Om vi ska sammanfatta litteraturen så ser vi de nya krav arbetsmarknaden ställer på individerna. 
För att förbereda sina elever så de får så bra förutsättningar som möjligt för att passa in på 
arbetsmarknaden anser vi att skolan måste ge eleverna mer än bara faktakunskaper. 
Karriärvalsteorierna betonar självkunskap som grunden för att kunna göra genomtänkta val 
inför framtiden. Forskningen visar att elever saknar att få arbeta just med självkunskap. Ett sätt 
att göra det är genom förhållningssättet det entreprenöriella lärandet där den personliga 
utvecklingen är i fokus. Vår tanke är att förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen kan 
förändras i och med detta och eleverna får möjlighet att arbeta med sin personliga utveckling 
vilket både elever och teorier efterfrågar. 
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3 Metod 

Vi har i följande kapitel beskrivit vårt tillvägagångssätt för att undersöka om det 
entreprenöriella lärandet skapar nya förutsättningar för studie- och yrkesvägledningen. Vi har 
beskrivit våra tankar kring undersökningsstrategi, metoder och tekniker, genomförandesteg, 
urvalsgrupp och urvalsförfarande, datainsamling samt tillförlitlighet och giltighet. Kapitlet 
avslutas med de etiska ställningstaganden vi har beaktat i vår studie och i kontakten med 
respondenterna.  
 

3.1 Undersökningsstrategi 

Samhällsforskning baseras på empirisk forskning och teorier för att kunna förstå den sociala 
verkligheten. Själva undersökningen kommer genomföras med hjälp av en fallstudie som är ett 
lämpligt sätt att undersöka ett fenomen i en speciell kontext, i vårt fall upplevelsen av 
entreprenöriellt lärande på en skola.  
 

3.2 Metoder och tekniker 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då vi velat fånga elevernas egen upplevelse av deras 
personliga progression/framsteg gällande den personliga utvecklingen och av erfarenhet tror vi 
att möjligheten att ställa följdfrågor har gett bättre resultat.  
 
Kvale (1997) beskriver det kvalitativa perspektivet på detta sätt: 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de 
vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 1997:9). 

 
Utifrån den litteratur vi läst har vi försökt säkerställa våra tolkningar. 
I vår undersökning har vi utgått från färdiga frågor, se bilaga 3,4 och 5. Kvale (1997) menar att 
det är en fördel att använda pilotintervjuer för att öka intervjuarens självförtroende och därmed 
skapa ett tryggare och mer stimulerande samspel. Vi har genomfört två pilotintervjuer på elever 
av detta skäl samt för att prova de olika förutbestämda teman vi har efter responsen från 
eleverna ändrat ordningen på frågorna. Vi har sedan intervjuat eleverna med hjälp av 
gruppintervjuer då vi trott det skulle vara lättare för eleverna att formulera sina svar med hjälp 



 

 19

från varandra eftersom det till viss del är abstrakta begrepp vi pratat om. Vi har båda varit 
närvarande under alla intervjuer och haft som upplägg att en av oss har genomfört intervjuerna 
och den andra personen har suttit tyst, lyssnat och ställt frågor på slutet. Detta har underlättat för 
respondenterna då de haft en person att fokusera på.  Vi har använt oss av följdfrågor för att 
säkerställa att vi har fått svar på våra forskningsfrågor och att vi förstått respondenterna rätt. 
Detta har vi lärt oss i tidigare undersökningar och förbättrar resultatet och analysen avsevärt.  

3.3 Genomförandesteg 

Vi har tidigare under utbildningen intresserat oss för det entreprenöriella lärandet och då ur 
perspektivet studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. När vi berättat om vårt intresse kring 
detta förhållningsätt ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv har en rektor spontant visat sitt 
intresse att delta i studien. En formell kontakt togs via mail där vi bifogade missivbrev, se bilaga 
1, och förslag om intervjutid.  Rektor föreslog det program som kommit längst i arbetet med det 
entreprenöriella lärandet. Under en rast pratade vi med de lärare som undervisar i klassen om 
vår studie och vad ett medverkande innebär, hur urvalet går till samt vilka etiska 
ställningstaganden som kommer beaktas och missivbrev delades ut (enligt bilaga 1). Vi svarade 
då också på frågor. När vi sedan lottat fram en lärare bland undervisande lärare tog vi personlig 
kontakt och bokade in en tid för intervju. Vi valde att intervjua rektorn först utifrån att vi ville få 
bekräftat att man arbetar med det entreprenöriella lärandet på skolan, (enligt bilaga 3) samt öka 
vår förförståelse. Därefter har vi intervjuat läraren utifrån att vi ville få bekräftat att läraren 
arbetar med det entreprenöriella lärandet i klassrummet och med varje elev (enligt bilaga 4). 
Därefter bad vi läraren sätta ihop två elevgrupper med 4-5 elever i varje. Grupp 1 innehöll 
högpresterande elever och grupp 2 innehöll lågpresterande elever. Innan intervjuerna fick 
eleverna ta del av vårt missiv brev, se bilaga 2, och vi svarade på frågor. Vi har genomfört två 
pilotintervjuer på elever för att prova de olika förutbestämda frågorna och vi ändrade utifrån 
elevernas respons på ordningen. Därefter genomfördes gruppintervjuerna.  Eleverna satt i en 
halvcirkel runt ett bord med diktafonen framför sig. För att vi skulle kunna urskilja vem som 
sagt vad fick de i tur och ordning börja med att säga sitt namn. Detta medförde att det var 
ganska lätt att i efterhand analysera intervjuerna. Intervjuerna analyserades, resultat arbetades 
fram och redovisas i följande kapitel. 

 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Som vi nämnde ovan har vi, under utbildningen, intresserat oss för det entreprenöriella 
lärandet och då ur perspektivet studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. När vi har 
berättat om vårt intresse kring detta förhållningsätt ur ett studie- och 
yrkesvägledarperspektiv har en rektor visat spontant intresse att delta i studien. Utifrån 
vår kännedom om att gymnasieskolan där han är verksam arbetat flera år med detta 
förhållningssätt har vi ansett skolan lämplig för vår undersökning. Rektor föreslog att vi 
skulle undersöka det program han ansåg kommit längst i arbetet med det entreprenöriella 
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lärandet. Vi valde avgångsklassen på det programmet då de tagit del av skolans sätt att 
arbeta med det entreprenöriella lärandet under längst tid och har valts av detta skäl. 
Läraren lottades fram bland de lärare som undervisar i klassen med hjälp av namnlappar 
på alla lärarna. Läraren fick ett erbjudande om deltagande som hon accepterade. Skulle 
läraren ha valt att avstå från denna undersökning hade detta som bortfall och vi hade lottat 
fram en ny lärare bland de resterande och så vidare. Läraren valde ut elever till 
gruppintervjuerna utifrån kriterierna hög- respektive lågpresterande elever.  Rektor 
intervjuades utifrån att vi vill få en helhetssyn på hur skolan arbetas samt bekräftat att 
man arbetar med det entreprenöriella lärandet på skolan. Läraren intervjuades utifrån att 
vi ville få bekräftat att läraren arbetar med det entreprenöriella lärandet i klassrummet och 
med varje elev.  
  

3.5 Datainsamling 

Vi har genomfört intervjuerna på skolan för att respondenterna ska känna sig trygga i en 
välbekant miljö, samt för enkelhetens skull. Intervjuerna har skett i ett tilldelat grupprum 
och tog cirka en timme i anspråk. Båda medverkade vid intervjuerna men en av oss hade 
huvudansvaret då vi ansett detta göra att intervjuerna genomförts mer likvärdigt. 
Intervjuerna spelades in på diktafon. Intervjuerna genomfördes utifrån eget framtagna 
frågor (enligt bilaga 3,4 och 5). Inledningsvis intervjuade vi rektorn utifrån hans roll som 
pedagogisk ledare på skolan (enligt bilaga 3). Vi analyserade intervjun modifierade 
lärarens och elevernas teman. Därefter genomförde vi intervjun med läraren (enligt bilaga 
4) och tog fram resultat och analyserade detta inför intervjuerna med eleverna. Detta 
ökade vår förförståelse och möjligheten att ställa relevanta frågor till eleverna. 
Elevintervjuerna genomfördes även de utifrån framtagna frågor (enligt bilaga 5). Därefter 
analyserades intervjuerna och resultat arbetades fram och redovisas i följande kapitel.  
 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Det finns olika krav på informationen (Holme och Solvang, 1997). En del är validitet med 
det menas att man mätt det man ville mäta. Problem kring reliabilitet är inte så central i 
kvalitativa studier då man är nära det man studerar.  Vad gäller validitet i kvalitativa 
studier så är man som undersökare nära den som ska studeras så lättare att få giltig 
information jämfört med kvantitativa studier.  Dock kan forskarens upplevelse vara 
felaktig, man kan läsa signaler fel och man kan skapa felaktiga förväntningar.  
 
I vår studie- och yrkesvägledarutbildning har vi skapat kunskap och färdigheter i det 
professionella samtalet. Detta gör oss extra medvetna om vår del i intervjusituationen och 
därmed möjligheten att minimera vår påverkan, vilket har ökat reliabiliteten. Vad gäller 
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reliabiliteten påverkas den dock av att det är vi som har tolkat och analyserat 
intervjusvaren. 
 
Elevernas intervjufrågor har testats i en pilotintervju för att se vilket resultat de ger ifråga 
om förståelse av de olika teman och de olika begrepp som används men även som 
förberedelse. Utifrån rektorns svar på frågorna utvecklades lärarens frågor. Rektorns 
tillsammans med lärarens svar ändrade elevernas teman på området. Lärarintervjun 
styrkte att läraren arbetar på detta sätt. Detta ökar validiteten. Vi har båda medverkat vid 
intervjuerna så vi i efterhand kunnat reflektera över hur vi uppträtt och ställt frågorna för 
att få så giltiga svar som möjligt. Innan vi avslutat intervjuerna har vi gjort en 
sammanfattning och genom detta kontrollerat att vi uppfattat respondenterna korrekt. På 
grund av att undersökningen primärt har byggt på individernas subjektiva upplevelser, har 
vi inte kunnat dra några generella slutsatser av forskningsarbetet. 
 

3.7 Etiska ställningstaganden 

De fyra huvudkrav som enligt Vetenskapsrådet (1999) ska beaktas är: Informationskravet som 
innebär att forskaren ska lämna information till respondenterna om forskningens syfte och vad 
som gäller för respondenternas deltagande (Ibid.). Vi har presenterat undersökningens syfte 
muntligt innan intervjuerna och skriftligt i vårt missivbrev som delades ut samtidigt. Dessutom 
har vi informerat vad deltagandet i vår undersökning innebär. Samtyckeskravet, som innebär att 
de som utsetts att tillfrågas om deltagande i undersökningen själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan (Ibid.).  Vi har informerat om att det är frivilligt att delta i vår undersökning och 
man kan när som helst välja att hoppa av. Konfidentialitetskravet, som innebär att 
respondenterna har rätt att vara anonyma (Ibid.) Uppgifter om respondenterna samt deras 
intervjusvar har förvarats så identiteten skyddats. Namnen har även fingerats. Efter att arbetet 
slutförts kommer uppgifter och material att förstöras. Nyttjandekravet, som innebär att insamlat 
material och data endast får användas detta syfte, forskningsändamålet (Ibid.). Respondenterna i 
undersökningen har informerats om att intervjusvaren endast kommer att användas i denna 
undersökning. Materialet kommer därför inte att användas i något annat syfte än i 
undersökningen. 
 
Som studie- och yrkesvägledarstudenter delar vi även svenska vägledarföreningens etiska 
riktlinjer.5 Som verksamma studie- och yrkesvägledare ska respekt visas gentemot alla 
människor. Självkännedom, medvetenhet om egna attityder och värderingar gentemot individ 
och samhälle är viktiga delar för att kunna göra ett professionellt arbete. Utbildningen har gett 
oss en god grund i dessa delar som självklart har följts i detta arbete. 

 

                                                      
5 Vägledarföreningen. Etiska ställningstaganden. Tillgänglig på: 

www.vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF_Etiska_riktlinjer_2007_0.pdf [2012-03-18] 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultat och analys redovisas i teman och sedan avslutas  kapitlet med 
våra slutsatser. 

4.1 Det nya arbetslivet 

4.1.1 Resultat 

I läroplanen Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står att skolan ska stärka elevernas tro på 
sig själva och förbereda eleverna för det som kommer efter skolan, livet.  När rektor beskriver 
sin syn på skola och kunskap säger han att han tycker det känns som att världen blir mer 
komplicerad. Samhället och arbetsmarknaden har förändrats och kräver att eleverna är medvetna 
och förberedda för att de måste vara flexibla, sociala och att de hela tiden måste utveckla sina 
kunskaper. Hans förhoppning är att det entreprenöriella lärandet är ett sätt att ge eleverna en 
helhetsbild över sin tillvaro och att de ska förstå att det som lärs i skolan är en del av den helhet 
som finns i livet.  
Läraren berättar om vikten att ta vara på en helhet och att hitta elevernas eget driv, inre drivkraft 
kopplat till intresse och deras förmågor. För att då de brinner för något tar man också del av 
kunskap på ett annat sätt. Det är skolans uppgift att hitta alla elevers drivkrafter och 
engagemang. 

4.1.2 Analys 

Lundahl (2010) beskriver den individualisering som skett på arbetsmarknaden där individen 
förväntas ta större ansvar för sig själv och göra fler val än tidigare vilket Svensson (2009) menar 
ställer större krav på skolans studie- och yrkesvägledning än tidigare. Garsten m.fl. beskriver 
kraven på dagens arbetstagare, 
 

”Människan på arbets-marknaden uppmanas numera ha ett ”företagsamt jag” där hon är 
kreativ, självständig och sin egen lyckas smed. Hon ska leva upp till entreprenören som 
ideal, med ledord som uppfinningsrik, ansvarsfull men risktagande, förändringsbenägen, 
hårt arbetande, självgående, optimistisk och självsäker” (Garsten m.fl., 2011:12).  
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Rektorn menar att en förskjutning har skett från skolans traditionella kunskapsförmedling till att 
innefatta att skolan också arbetar med elevernas personliga utveckling.  Vi ser hur rektorns syn 
på skola och kunskap går i linje med den ökade individualiseringen i samhället i stort, där han 
sätter den enskildes lärande i centrum. Läraren betonar vikten att se skolan och det övriga livet 
som en helhet och att därigenom hitta elevernas eget driv. Deras inre drivkraft som är väldigt 
stark kommer ur deras intressen och förmågor. Genom elevernas drivkraft kommer engagemang 
för allt de gör och då tar de till sig kunskap på ett bättre sätt. Skolan måste hjälpa dem att hitta 
sin drivkraft. Vi ser att läraren också sätter den enskilda elevens lärande i centrum. Genom detta 
förhållningssätt anser vi att lärare och studie- och yrkesvägledare kan komplettera varandra. 
Lärarna kan göra detta genom att medvetandegöra eleverna om deras starka sidor och 
kompetenser och ge förutsättningar för att utveckla dem. Studie- och yrkesvägledarna kan ge 
både lärare och elever kunskap om vad arbetsmarknaden och arbetsliv efterfrågar. Då skapas 
möjligheter för eleverna att med hjälp av lärarna utveckla de kompetenser som efterfrågas och 
därigenom göra sig mer anställningsbar. Även valsituationer blir lättare om självkännedomen är 
stor. 
 
Rektor beskriver sin syn på att världen och tillvaron förändras och eleverna måste förberedas på 
att utvecklas i det livslånga lärandet. I de diskurser som förs gällande det livslånga lärandet är 
detta nödvändigt för individen för att göra sig anställningsbar i ett snabbt föränderligt arbetsliv 
samt för Sverige i stort för att stärka sin konkurrenskraft (Näringslivsdepartementet & 
Utbildningsdepartementet, 2009). Rektorn har förstått detta och det är därför det 
entreprenöriella lärandet implementeras på skolan. Waldow beskriver de historiska förändringar 
gällande hur politiken ser på individen som arbetskraft och individens relation till landets 
ekonomi. Diskurser som skönjas är ”rätt man till rätt plats”(Waldow, 2008:180) och när 
planering ansågs möjlig ”Rätt man för rätt plats” (Ibid.). Vi anser att det i politiken är tydligt 
vilka kompetenser som idag är önskade hos medborgarna, vilket kan ses som planering av 
kommande arbetskraft. Samtidigt anser vi att det ökade ansvaret på den enskilda individen 
gör att dessa kompetenser är viktiga för att vara konkurrenskraftig på en tuff 
arbetsmarknad. Berggren (Skolverket, 2009) berättar att vissa kompetenser är viktigare än 
andra om man ser på vad företagen efterfrågar. Ledarkompetens, social kompetens och 
entreprenöriell kompetens är det som arbetsmarkanden efterfrågar mest i sina anställda, även 
baskompetenser såsom räkna, skriva och läsa är viktiga. Berggren beskriver kompetens utifrån 
fyra aspekter. Den första är färdigheter och med det menas själva görandet, att kunna utföra 
något i praktiken. Förmåga är den andra aspekten och med det menar han förståelse, att kunna 
omsätta det man lärt sig i praktiken. Den tredje är vilja som innefattar engagemang, mod och 
ansvar. Som nummer fyra kommer kunskaper och det är rena faktakunskaper kunskaper om 
metoder.  De kompetenser Berggren lyfter fram stämmer väl, anser vi, med de tre 
nyckelkompetenserna inom det entreprenöriella lärandet: personligt ledarskap och 
självklunskap, ta-sig-församhet samt förändringskompetens och lärande och vi kommer att 
beskriva dem närmare i nästa kapitel. 
Att skolan ska vara kopplad till världen utanför skolan och att man i skolan ska förberedas för 
sitt liv i samhället beskriver rektorn som viktigt och är också karaktäristiskt inom det 
entreprenöriella lärandet (Skolverket, 2010). Rektorn berättar att denna koppling ska göra 
eleverna mer engagerade i skolarbetet då uppgifterna känns mer på riktigt. Här har lärarna en 
viktig roll i skapandet av uppgifter och i hela det entreprenöriella lärandet har lärarna en viktig 
roll. 
 



 

 24

4.2 Lärarnas roll 

4.2.1 Resultat 

Rektor berättar att i ett bra lärande genom entreprenöriellt lärande stärker lärarna elevernas 
egenskaper och förmågor som exempelvis självförtroende, självkänsla, mod eller empati. 
Genom att tydliggöra och aktivt jobba med dessa egenskaper kommer eleven att tillgodogöra sig 
kunskaperna på ett bättre sätt. Genom att trygga eleverna i sig själva kommer de också att vara 
bättre rustade för samhället efter skolan. 
 
Läraren berättar om vikten att ta vara på en helhet och att hitta elevernas eget driv, inre drivkraft 
kopplat till intresse och deras förmågor. För att då de brinner för något tar man också del av 
kunskap på ett annat sätt. Skolan står också för detta. Hitta inre kraften. På programmet konkret 
arbetar man med idrott som många av eleverna brinner för sin. Koppla det till det teoretiska så 
får man större kunskap och förståelse. Kopplat till personlig utveckling som är en del i det 
entreprenöriella lärandet. Skolans uppgift är att utifrån målen hitta förmågor är kopplad till 
personlig utveckling 5förmågor som är viktiga för programmet har plockats fram och som ska 
genomsyra allt. De finns i matrisform för att förtydligas. Det här behöver man kunna på vårt 
program för att bli framgångsrik i skolan och i arbetslivet. 
I mentorsamtal, teman och projekt jobbar de med förmågorna. Mentorsamtal kopplas till 
personlig utveckling och kunskapsmål. Eleverna skattar sig själva inför samtalen, lärarna fyller i 
sin bild och sedan pratar man om det på mentorsamtalen. Har man förmågorna ökar också 
kunskapen. Är man ansvarstagande… har man genomförandekraft… lätt att se om och hur 
eleverna utvecklas. Trots att det är abstrakt konkretiseras det genom matrisen så eleverna 
snappar upp det snabbt. Kopplat till konkreta situationer och sedan teman. Utvärdering och 
reflektion viktig, Ibland genom skalfrågor. Viktigt att utvecklas som person inte bara få ett bra 
betyg.   
Grupp 1 beskriver att det är viktigt att få en bred utbildning och bra betyg, samtidigt som man 
behöver utvecklas som person. Lärarna vet vilka mål eleverna har och hjälper till att pusha mot 
dem. Utvecklas, vara rätt som person, skolan ska utveckla personen, bra betyg, bred utbildning 
är kommentarer som vi fick när vi frågade om lärarnas roll. Lärarna vet målen och hjälper till att 
pusha mot dem. Allt beror på en själv och man ska alltid göra sitt bästa. 
Läraren beskriver hur lärarna i samtal med eleverna kan se deras utveckling. 
”[…] och det är häftigt att se den här processen att när dom är 16 år och kommer hit att efter 
några månader så vet dom ”jag var här förut och nu har jag tagit ett steg till i och med att jag 
gjorde det här och det här” 
Läraren berättar att personalen på skolan tror att genom denna reflektion ökar även kunskapen 
inom andra områden. Läraren säger att utvecklingen genom själskattningen är häftig att se och 
detta är även något som eleverna själva pratar om, att de genom detta utvecklats redan första 
terminen.  
(Läraren berättar att arbetet med sin personliga utveckling påverkar arbetet i skolan på ett 
mycket positivt sätt.) 
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4.2.2 Analys 

I det entreprenöriella lärandet är lärarnas roll att vara mer handledare och coacher än 
kunskapsförmedlare skriver Westlund och Westlund (2009). Detta förhållningssätt syns tydligt 
då eleverna beskriver lärarna. En av eleverna beskriver, med medhåll från de andra, om lärarnas 
roll i deras framtid på detta sätt: ”Lärarna vet målen och hjälper till att pusha mot dem”. Just 
begreppet pusha känns ganska tydligt som mer coachande tycker vi. Vidare berättar både läraren 
och eleverna om arbetet med att sätta upp mål med varje elev och arbeta tillsammans mot 
dem är ett exempel på en förändrad lärarroll där läraren mer är handledare.  
 
Läraren beskriver hur arbetslaget arbetar med elevernas personliga utveckling i mentorsamtal, 
teman och projekt.  Mentorsamtal till exempel kopplas både till personlig utveckling och 
kunskapsmål. Inför samtalen får eleverna ut ett dokument där de olika kompetenserna står 
uppräknade och de får skatta sig själva på en tiogradig skala var de ligger i utvecklingen på 
respektive kompetens. Därefter fyller lärarna i sin bild av var de tycker att eleverna befinner sig. 
Under samtalet reflekterar mentor, elev och förälder över resultatet.  
 
Vi ser hur viktig lärarrollen är inom det entreprenöriella lärandet och att lärarna verkligen måste 
ta till sig förhållningssättet för att få det att fungera. Framförallt tänker vi på att lärarna måste 
lägga tid och energi på att verkligen lära känna eleverna för att först kunna hitta deras styrkor 
och sedan för att kontinuerligt se att de utvecklas. Dokumentationen inför mentorsamtalen ser vi 
som väldigt viktig. Både elev och lärare tänker innan samtalet på hur utvecklingen ser ut och på 
samtalet kan man direkt komma in på reflektionen. Reflektion som är viktigt i den personliga 
utvecklingen och kan verka perspektivvidgande och öka medvetenheten om sig själv. 
 
Johanssons (Skolverket, 2008) beskrivning av vägledning är att få kunskap om sig själv, 
drömmar och vilka kompetenser eleven besitter. Det är även viktigt att kunna tänka om 
framtiden, men få elever diskuterar den med sina lärare. Lovén (2000) beskriver elevers önskan 
om att utveckla självkunskap och självinsikt i skolan, något som i kärriärvalsteorier anses som 
grundläggande för att kunna göra genomtänkta val. Detta stämmer överens om det vi läst under 
utbildningen att det är studie- och yrkesvägledaren som i många fall en ensam i arbetet med 
dessa frågor. I intervjuerna kan vi tydligt se hur skolans entreprenöriella förhållningssätt ger 
förutsättningar för eleverna att bli medvetna om och därmed utveckla sina starka sidor genom 
ökad självkännedom. Detta bekräftar också eleverna då de betonar lärarnas viktiga roll både när 
de arbetar mot kunskapsmålen och med deras personliga utveckling. Lärarna vet vilka mål varje 
elev har och tillsammans arbetar mot dem och när de är uppnådda sätts nya mål upp. En av 
grundstenarna inom det entreprenöriella lärandet är reflektion. Det är genom reflektionen som 
eleven ihop med läraren kan få bättre självkunskap och få insyn i sin egen läroprocess 
(Westlund och Westlund 2009) Detta uppnås också anser vi då samtalen kring målen också 
handlar om att eleverna ska veta vad som krävs för de olika betygsstegen och vad de kan göra 
för att arbeta mot dessa. I dessa samtal ser vi hur mentorerna det vill säga lärarna arbetar med en 
process som sträcker sig från år 1 till år 3 och detta anser vi vara en del av studie- och 
yrkesvägledning i vid bemärkelse. 
 
 
 
Garsten (2011) menar att de nya kraven på individen i förhållande till arbetsmarknaden syns 
genom de normer som växt fram då individen ska kunna synliggöra sina kompetenser och sin 
anställningsbarhet. Detta syns i diskurserna kring det personliga varumärket som beskrivs som 
allt viktigare. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla kompetenser som är önskvärda på 
arbetsmarknaden gäller det att skolan vet vilka kompetenser som arbetsmarkanden önskar. 
Läraren berättar om planeringsarbetet de gör där de plockar fram förmågor som är viktiga både 
för programmet och som är efterfrågade på arbetsmarkanden. I nuläget har de fem förmågor 
som alla elever arbetar med och sedan har eleverna också egna förmågor som är personliga som 
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de arbetar med.  Sedan räcker det inte med att ha arbetat med dem, som Garsten (2011) skriver 
så måste individen även kunna synliggöra dem. Läraren beskriver att eleverna på programmet 
ska och kan beskriva sina starka sidor, ”Eleverna kan rabbla om sig själva”. 

 

4.3 Personlig utveckling/ konkret/exempel 

4.3.1 Resultat 

 
Rektor berättar att entreprenöriellt lärande ger eleven möjlighet att utgå från sig själv i sitt 
lärande och vara kreativ och tänka friare. I ett bra lärande genom det entreprenöriella lärandet 
stärker lärarna elevernas egenskaper och förmågor som exempelvis självförtroende, självkänsla, 
mod eller empati. Genom att tydliggöra och aktivt jobba med dessa egenskaper kommer eleven 
att tillgöra sig kunskaperna på ett bättre sätt. Genom att trygga eleverna i sig själva kommer de 
också att vara bättre rustade för samhället efter skolan.  
 
Läraren berättar att de genom mentorsamtal, teman och projekt jobbar de med förmågorna. 
Mentorsamtalen kopplas både till personlig utveckling och till kunskapsmål. Inför samtalen 
skattar eleverna sig själva på en tiogradig skala utifrån vissa givna områden, det vill säga 
kompetenser. Lärarna fyller därefter i sin bild av eleven och dennes utveckling och sedan 
reflekterar man över detta på mentorsamtalen. Har man förmågorna ökar också kunskapen. Är 
man ansvarstagande… har man genomförandekraft…ja då följer de andra kunskaperna också 
med. Läraren anser att det är lätt att se om och hur eleverna utvecklas. Trots att det är abstrakta 
begrepp man pratar om konkretiseras dessa genom matrisen så eleverna snappar upp det snabbt. 
Egenskaperna kopplas inledningsvis till konkreta situationer för att sedan ingå i temaarbeten 
och ämnesöverskridande projekt då eleverna blivit förtrogna med dem. I temana väljs en eller 
två förmågor ut som man fokuserar på. I slutet av varje projekt genomförs självskattning och 
reflektion av både betyg och förmågorna. Utvärdering och reflektion viktiga verktyg i 
processen. Det är viktigt att utvecklas som person inte bara få ett bra betyg betonas ofta. 
 
Läraren berättar att många elever älskar att komma till skolan just för att de har drömmar som 
motiverar och driver dem framåt.  
”Det är ju det som det entreprenöriella handlar om att hitta dom här drömmarna!” 
 
Läraren berättar även att det såklart finns de som inte har drömmar eller där drömmarna 
förändras och då gäller det att den eleven får utveckla och hitta driv i nya saker. Hitta nycklarna 
för att stärka helheten. Läraren beskriver styrkan i att i samtal med eleven kunna beskriva starka 
sidor hos eleven och berätta sin syn på hur eleven använder dem på flera olika sätt. Elevernas 
egen reflektion  
 
Mall för mentors samtal: 
 
Läraren beskriver kortfattat den mall som de tillsammans med eleverna utgår från i 
mentorssamtalet. De beskriver inledningsvis för eleverna (skriftligt) att samtalet kommer utgå 
från elevens styrkor för att elev och lärare tillsammans ska kunna diskutera kring elevens 
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personliga utveckling och kunskapsutveckling. Detta utgår från åtta frågor: Vilka är dina 
förväntningar på utbildningen? Vilka är dina intressen? Vad gör dig engagerad? Hur skapas 
engagemang? Vilka långsiktiga och kortsiktiga mål kan vi arbeta med tillsammans? Var 
befinner du dig idag? Vad behöver du för att nå dina mål? Vad gör du om fem år?  
Eleverna i grupp 1 berättar om hur lärarna arbetar med deras personliga utveckling. De försöker 
motverka grupperingar genom att hålla alla samlade och umgås. De har bra kontakt med alla 
elever och anstränger sig att hitta vad varje individ behöver. De har sitt arbetsrum bredvid 
klassrummet och finns med oss varje dag. De utmanar oss och får oss att öka vårt mod stegvis. 
Det viktigsate av allt är att de skapar trygghet. Eleverna får säga sina starka sidor och som de 
arbetat med under utbildningen ” tro på sig själv”, ”vinnarskalle”,” ambitiös” och ”framåt”. Vi 
arbetar med matriserna och där är det mest personligt. Vi jobbar med dem i allt vi gör och var 
och en får själv kolla vart man ligger.  
 
Grupp 2 berättar att lärarna hjälper eleverna att hitta deras styrkor och kan rabbla upp sina egna 
styrkor ”ambitiös, ”slitvarg”, ”inte ge upp” och ”teknisk”. Eleverna menar att när man hittar det 
man är bra på och få jobba med det så kommer självförtroende och motivation. För att hitta 
elevernas styrkor pratar lärarna med eleverna och är verkligen intresserade av vad de har att 
säga. 
”Ser alla och att vi alla är olika.” 

 

4.3.2 Analys 

 
 

”Skolan måste gå från lika utbildning för alla till rätt utbildning för alla. Skolan måste 
sträva efter att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential […]. Här 
handlar det inte om att alla ska få lära sig samma sak på samma sätt. Framtidens skola 
tänker och planerar på individnivå. Man måste se till vilken potential varje individ/elev har 
[…].” (Skolverket, 2008: 64) 
 

Här anser vi att Berggren (Skolverket, 2008) sätter tonen och visar vilken inriktning 
undervisningen ska ha. Att alla elevers potential kräver att både lärare och elever känner till 
potentialen. Detta blir en ganska tydlig del, anser vi, i den personliga utvecklingen. Inom SCCT 
(Höjdal och Poulsen 2007) är självskattning centralt och viktig då individer väljer utifrån det de 
tror sig klara av.  
Personligt ledarskap och självkunskap är en av nyckelkompetenserna inom det entreprenöriella 
lärandet (Westlund och Westlund 2009). Skolan ska stärka eleverna i sin självkänsla genom att 
de får självkunskap. Medvetenhet om sina talanger, men också sina personliga gränser är 
viktigt. Vi anser oss kunna hur detta görs rent konkret utifrån lärarens berättelse där hon säger 
att det är abstrakta begrepp men de konkretiseras dessa genom matrisen så eleverna snappar upp 
det snabbt. Egenskaperna kopplas inledningsvis till konkreta situationer för att sedan ingå i 
temaarbeten och ämnesöverskridande projekt då eleverna blivit förtrogna med dem. Vi ser här 
ett progressionsarbete där eleverna både blir förtrogna med begreppen vilket sker genom att de 
kopplas till konkreta situationer. Detta tror vi är ett bra sätt för eleverna att lära sig detta på. 
Samtidigt så påbörjas arbetet med att elevernas egenskaper ska utvecklas och det görs först 
genom korta konkreta uppgifter för att sedan genomsyra allt. I Carrershipteorin (Hodkinson, 
2008) betonas vikten av att processen med utvecklandet av självkunskapen fortgår under tid av 
rutin. Detta kan vi se i skolans arbete där det finns ett tydligt processtänk. Som blivande studie- 
och yrkesvägledare ser vi stora fördelar med detta processarbete. Eftersom man som studie- och 
yrkesvägledare inte har möjlighet att själv arbeta med processen blir lärarnas arbete otroligt 
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viktigt och värdefullt. Resultatet i Lovens undersökning (2000) visade att eleverna önskade mer 
utvecklande av sin självkunskap. Vi tror att skolans arbete med det entreprenöriella lärandet 
utifrån de berättelser vi hört stärker elevernas självkännedom. 
 
Eleverna i grupp 1 beskriver lärarnas ständiga närvaro och genuina intresse i alla elever som 
nyckeln till att hitta varje individs styrkor. Eleverna i grupp 2 berättar att för att hitta varje 
individs styrkor pratar lärarna med eleverna och är verkligen intresserade av vad de har att säga. 
”Ser alla och att vi alla är olika”. Läraren beskriver hur både lärare och elever inför 
mentorssamtalen reflekterar över kunskapsmål och den personliga utvecklingen och också 
dokumenterar den.  Detta tycker vi är ett sätt att göra det abstrakta konkret och ge 
förutsättningar till att verkligen kunna se att en process har ägt rum. Kärnan i hela det 
entreprenöriella lärandet är dialogen mellan lärare och elev. Man måste hela tiden stämma av 
tillsammans hur långt eleven nått och hur man ska gå vidare. Utifrån dialogen och matrisen vet 
eleven också hela tiden hur denne ligger betygsmässigt (Gymnasieskolans utbildningsplan 
(2009). 

4.4 Skillnad mellan elever 

4.4.1 Resultat 

Rektor säger att han tror att de högpresterande eleverna har lätt att prestera i denna typ av 
lärande. Dock kan de ha svårt att knäcka koden till det nya sättet att lära. De är vana att lära 
innantill genom att memorera fakta och information och det entreprenöriella lärandet kräver 
något annat. Rektorn berättar att de svaga eleverna har nog lätt att känna sig bekväma i det 
entreprenöriella lärandet på ett sätt. Det innebär att lärandet utgår från dem och inte i första hand 
från en bok med text. Dock kräver det större ansvarstagandet.  En stor risk att eleverna inte når 
lika långt som de borde, det är lättare för dem att ge upp. 
Läraren säger att hon tror att det entreprenöriella lärandet passar alla elever eftersom man 
uppmuntrar deras styrkor och lärarna hittar styrkor hos alla elever.  
Grupp 1 säger att vissa personer är mer medvetna över vad som krävs både för att nå 
kunskapsmål men också för den personliga utvecklingen. Matriser till exempel läser vissa noga 
och vissa läser inte alls. Vid mentorsamtalen gås matrisen igenom och då får alla ta del av den. 
Eleverna i gruppen tycker att matriser är ett bra verktyg. En av eleverna säger: 
”Jag är ambitiös och kollar mycket, vill ligga i topp. Några som inte satsar så mycket på skolan 
bryr sig inte om matrisen. Alla jobbar med dem men olika mycket.” 
Grupp 2 säger att de inte alls bryr sig egentligen. ”Lärarna går igenom men vi vill bara veta vad 
vi måste göra. ” 
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4.4.2 Analys 

 
Läraren bör arbeta för att alla elever ska ha en chans att utvecklas utifrån sina egna förmågor 
(Lpo 94). Detta känner vi är kanske lätt att säga, men hur når man alla elever då de har olika 
förutsättningar och förkunskaper. I det entreprenöriella lärandet är elevernas förmågor och 
styrkor i fokus och då borde alla elever få förutsättningar att arbeta med sina styrkor. Vi nämnde 
ovan att framtidens skola utgår från individnivå och måste hitta varje elevs potential 
(Skolverket, 2008). I den formativa bedömningen (Utbildningsplan, 2009) ska eleven hela tiden 
vara medveten om sin kunskapsprocess och vara med och planera, genomföra och utvärdera sitt 
arbete.   
Rektor tror att högpresterande- respektive lågpresterande elever har olika delar i det 
entreprenöriella lärandet som gynnar dem.  De högpresterande eleverna har lätt att prestera i 
denna typ av lärande men kan till en början ha svårt att knäcka koden till det nya sättet att lära. 
De är vana att lära innantill genom att memorera fakta och information och det entreprenöriella 
lärandet kräver något annat.  
De lågpresterande eleverna har nog lätt att känna sig bekväma i det entreprenöriella lärandet på 
ett sätt. Lärandet utgår från dem och inte i första hand från en bok med text. Men det större 
ansvarstagandet en risk det är lättare för dem att ge upp. 
Läraren säger att hon tror att det entreprenöriella lärandet passar alla elever eftersom man 
uppmuntrar deras styrkor och lärarna hittar styrkor hos alla elever och man arbetar med 
processen. Vår analys ur studie- och yrkesvägledarsynvinkel är att det är positivt för alla att 
arbeta med sitt lärande och hitta tekniker och strategier för att ta sig an en uppgift eller problem. 
Detta stämmer väl både med arbetsmarknadens krav på anställda som exempelvis 
problemlösning (Näringslivsdepartementet & Utbildningsdepartementet, 2009) och med tanke 
på den föränderliga arbetsmarknaden och det livslånga lärandet. 
Vi upplevde tydliga skillnader mellan elevgrupperna ganska så snabbt under intervjuerna. Det 
fanns skillnader i engagemang i skolarbetet. En elev säger att hon vill ligga i topp och använder 
matriserna så hon vet vad som krävs för att hon ska göra det. Hela grupp 2 berättade att de inte 
bryr sig om mål, matriser och personlig utveckling, de vill bara veta vad de måste göra, med 
betoning på måste. En tanke vi har är att bland eleverna i grupp 2 som är de lågpresterande 
eleverna har lärarna inte kunnat hitta något som får dem motiverade. De kändes under intervjun 
som en lite svår grupp att intervjua då de var ganska fåordiga och var också snabba att kritisera 
skolan och lärarna.  
Det fanns även skillnader i hur eleverna uttryckte sig. Eleverna i grupp 1 behärskade de 
abstrakta begrepp som används inom det entreprenöriella lärandet och kunde reflektera över sin 
personliga utveckling. Eleverna i grupp 2 pratade mer om hur det såg ut i de olika ämnena och 
då bara kunskapsmässigt och i de flesta fall ganska dåliga kunskaper. Här tycker vi Bernsteins 
(1990) teori om utvecklad och begränsad kod bekräftas. Eleverna i grupp 1 har den utvecklade 
koden och kan då både ta till sig mer av undervisningen och också prata om sin personliga 
utveckling. Grupp 2 däremot har en begränsad kod och kopplar hela tiden de lite abstrakta 
begreppen och fenomen vi pratar om till konkreta ämnen och situationer. Detta är så klart en 
nackdel för dem, men ändå så tror vi att de fått mycket bättre självkunskap än om de inte hade 
arbetat utifrån det entreprenöriella lärandet. 
Sammanfattningsvis anser vi oss se en ganska tydlig skillnad mellan den högpresterande 
gruppen jämfört med den lågpresterande gruppen både vad gäller engagemang i skolarbetet och 
i hur eleverna uttryckte sig under intervjuerna. Den högpresterande gruppen var både mer 
engagerade både i skolarbetet, men också i arbetet med den personliga utvecklingen. Gruppen 
hade också betydligt lättare att uttrycka sig och berätta om skolans arbete med den personliga 
utvecklingen.  
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4.5 Slutsatser 

Detta är våra forskningsfrågor och vi fick följande svar på dem. 
 
Är det entreprenöriella lärandet ett sätt att möta det nya arbetslivet? 
 
Att skolan ska vara kopplad till världen utanför skolan och att man i skolan ska förberedas för 
framtiden och ett liv i samhället beskriver rektorn som viktigt och det är också karaktäristiskt 
inom det entreprenöriella lärandet. Vi ser att läraren också sätter den enskilda elevens lärande i 
centrum. Genom detta förhållningssätt anser vi att lärare och studie- och yrkesvägledare kan 
komplettera varandra. Lärarna kan göra detta genom att medvetandegöra eleverna om deras 
starka sidor och kompetenser och ge förutsättningar för att utveckla dem. Studie- och 
yrkesvägledarna kan ge både lärare och elever kunskap om vad arbetsmarknaden och arbetsliv 
efterfrågar. Då skapas möjligheter för eleverna att med hjälp av lärarna utveckla de kompetenser 
som efterfrågas och därigenom göra sig mer anställningsbar 
 
Hur kan lärarna bidra i det entreprenöriella lärandet? 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna spelar stor roll för hur förutsättningarna för elevernas 
personliga utveckling ser ut. Ett stort intresse och engagemang krävs från lärarna att arbeta med 
mer än bara kunskapsmålen. Det tar tid att lära känna varje elev för att hitta dennes styrkor och 
kompetenser. I ett studie- och yrkesvägledarperspektiv är både tiden och mödan värd både 
dubbelt och trefaldigt. Kärriärvalsteorierna betonar självkunskap som grunden för att kunna 
göra val. Den förändrade arbetsmarknaden har nya krav och förutsättningar. Det 
entreprenöriella lärandet anser vi ger eleverna en god grund att utgå ifrån.   
 
Hur kan arbetet med entreprenöriella lärandet påverka elevernas kunskapssyn? 
 
Sammanfattningsvis anser vi oss fått bekräftat av båda elevgrupperna vi intervjuat att eleverna 
verkligen är medvetna om sina styrkor och kompetenser och att de tagit till sig och tagit stora 
steg framåt i sin personliga utveckling. 
 
Finns det skillnader mellan högpresterande och lågpresterande elever? 
 
Vi anser oss se en ganska tydlig skillnad mellan den högpresterande gruppen jämfört med den 
lågpresterande gruppen både vad gäller engagemang i skolarbetet och i hur eleverna uttryckte 
sig under intervjuerna. Den högpresterande gruppen var både mer engagerade både i skolarbetet, 
men också i arbetet med den personliga utvecklingen. Gruppen hade också betydligt lättare att 
uttrycka sig och berätta om skolans arbete med den personliga utvecklingen. 
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5 Slutdiskussion  

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med rektor, lärare och två gruppintervjuer med 
elever. Gruppintervjuerna gav eleverna förutsättningar att diskutera tillsammans och få idéer av 
varandra. Nu vet vi inte om vi fick deras personliga åsikt utan gruppens, men det har inte så stor 
betydelse då vi är ute efter att undersöka helheten. 
  
Enkäter hade också varit ett alternativ då vi fått ett större urval och en bredare bild av elevernas 
uppfattningar. I det här fallet anser vi att djupet är viktigare än bredden. Vi ville ha möjlighet att 
ställa fördjupande frågor till eleverna. Vi hade kunnat göra en observation där vi i efterhand 
intervjuat läraren och eleverna om det vi sett. Nu i efterhand känner vi att det hade varit väldigt 
intressant och önskar att vi kommit på det tidigare.  
 
Vad gäller resultatet och intervjun med rektor och läraren fick vi bra och konkreta svar på våra 
frågor och de gav oss en tydlig bild både av hur skolan tänker kring det entreprenöriella lärandet 
och hur de omsätter det i praktiken. Elevernas svar förvånade oss då de kunde berätta om hur 
skolan arbetat med deras personliga utveckling och också ge exempel på hur processen sett ut.   
 
Utifrån pilotintervjun insåg vi vikten av att ställa fler och förtydligande frågor under intervjun. 
Det förbättrar resultatet och analysen avsevärt, vilket vi kan se i de fall vi gjort det. Det är hela 
tiden en balansgång mellan att påverka för mycket med våra frågor och att eleverna inte riktigt 
uppfattar vad vi är ute efter. 
 
Vad gäller reliabiliteten så påverkas den av att det är vi som tolkat och analyserat 
intervjusvaren, men vår förhoppning är att vi gjort det så korrekt som möjligt. 
 
Resultatet är inte allmängiltigt då rektor och läraren själva får representera skolan och alla 
slutsatser vi drar om skolan är utifrån dem och deras sätt att arbeta. Vi vet att sättet att arbeta 
med entreprenörskap skiljer sig mellan skolor och antagligen också mellan lärare och det måste 
man ha i åtanke. Resultatet är framförallt intressant för skolan då de får en bekräftelse att det 
entreprenöriella lärandet som man arbetar så hårt med får genomslagskraft hos eleverna. 
 
För oss är resultatet är intressant då vi kan se att genom det entreprenöriella lärandet arbetar 
skolan med elevernas personliga utveckling. De får insikt i sina styrkor och kompetenser och får 
arbeta med dem i en process som sträcker sig under tre år. Det livslånga lärandet blir en 
självklarhet för dem. 
   
För oss som blivande studie- och yrkesvägledare ser vi att lärarna genom det entreprenöriella 
förhållningssättet arbetar med elevernas personliga utveckling och deras självkunskap stärks. 
Detta kommer att göra eleverna mer medvetna om sig själva och detta anser vi är en del av 
studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse.  Nya förutsättningar för studie- och 
yrkesvägledningen skapas och vi är övertygade om att kvalitén kommer att kunna höjas då 
vägledningen har blivit hela skolans ansvar.  
 
Hur dessa nya förutsättningar påverkar skolans studie- och yrkesvägledning är ett intressant och 
tänkbart forskningsämne. Vi ställer oss frågan om det entreprenöriella lärandet, precis som flera 
andra ”nya” metoder och strömningar, bara är en fluga eller är det ett förhållningssätt som är här 
för att stanna?  
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Bilaga 1  

Missivbrev rektor och lärare 

Hej! 
Vi är två studenter som läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
Universitet. Vi håller på med vår C-uppsats som undersöker om entreprenöriellt lärande kan 
vara ett sätt för en skola att arbeta med den breda vägledningen.  
 
Vi vill undersöka hur personal och elever anser att ni arbetat med den personliga utvecklingen 
genom skolans sätt att arbeta med entreprenöriellt lärande. 
Vi kommer att genomföra intervjuer med skolledare, lärare och några elever om hur man 
upplever att skolan arbetar med den personliga utvecklingen och vi tror att det tar ca en timme 
Deltagande i intervjuerna är frivilligt och vi kommer att genomföra intervjuerna under vecka 17 
på skolan under skoltid. Du och dina svar kommer att hållas anonyma. Intervjun kommer att 
spelas in men det är endast vi som kommer att lyssna på den. Inspelningen kommer att förstöras 
när examensarbetet är godkänt (HSFR, 1999).  
 
 
 
Med vänlig hälsning,  
Camilla Djerf camillaxxx@xxx.se 
Marie-Louise Larsson m-l.xxx@xxx.se 
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Bilaga 2 

Missivbrev - elever 

 
Hej! 
Vi är två studenter som läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
Universitet. Vi håller på med vår C-uppsats som undersöker om entreprenöriellt lärande kan 
vara ett sätt för en skola att arbeta med den breda vägledningen.  
 
Vi vill undersöka hur ni elever anser att ni arbetat med den personliga utvecklingen genom 
skolans sätt att arbeta med entreprenörskap. 
Vi kommer att genomföra intervjuer med skolledare, lärare och några elever om hur man 
upplever att skolan arbetar med den personliga utvecklingen och vi tror att det tar ca 30 minuter 
per person. 
Deltagande i intervjuerna är frivilligt och vi kommer att genomföra intervjuerna under vecka nn 
på skolan under skoltid. Du och dina svar kommer att hållas anonyma. Intervjun kommer att 
spelas in men det är endast vi som kommer att lyssna på den. Inspelningen kommer att förstöras 
när examensarbetet är godkänt (HSFR, 1999).  
Vi återkommer om ett par dagar med förslag på tider för intervju. Du har då också möjlighet att 
tacka nej till deltagande i denna studie. 
Pedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet kommer att delges resultatet av 
undersökningen då det är en offentlig handling. Resultatet kommer enbart användas i 
forskningssyfte. 
 
Har du frågor eller vill anmäla dig till studien mejla någon av oss. 
 
Med vänlig hälsning,  
Camilla Djerf camillaxxx@xxx.se 
Marie-Louise Larsson m-l.xxx@xxx.se 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor rektor 

• Berätta om din syn på kunskap och lärande 
• Berätta om din syn på det entreprenöriella lärandet 
• Har starka respektive svaga elever samma förutsättningar 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor lärare  

• Berätta om din syn på kunskap och lärande 
• Berätta om din syn på entreprenöriellt lärande. 
• Hur för du in det entreprenöriella lärandet, och framförallt den personliga utvecklingen i 

din undervisning rent konkret? 
• Hur märker du att eleverna utvecklas? 
• Beskriv ett projekt där det tydligt framgår. 
• Är förutsättningarna lika för starka respektive svaga elever? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor elever 

• Berätta om era mål och drömmar 
• Beskriv era staka egenskaper och förmågor. 
• Hur ser det ut när ni arbetar med dina personliga egenskaper? 
• Lärarnas roll 
• Är det skillnad mellan olika elever hur man tar till sig detta? 
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