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Syfte 

Syftet med detta arbete var att belysa vad Entreprenörskap i skolan innebär samt att se huruvida 

kommunrepresentanter och några pedagoger i samma kommun delar förhållningssätt vad gäller 

Entreprenörskap i skolan.  

Metod 

Vi har här använt oss av intervjuer som metod. Vårt val föll på fokusgruppintervju utifrån en 

semistrukturerad struktur vilken gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vår empiri består av en 

bandinspelad fokusgruppintervju med fem personer samt två bandinspelade semistrukturerade 

intervjuer med två personer vardera.   

Resultat 

I detta arbete lyfter vi fram begreppet entreprenörskap i skolan och vad det innebär. Det vill säga 

att bygga vidare på barnens intresse och koppla samman teori och praktik i vardagliga situationer. 

Enligt de intervjuade pedagogerna och de intervjuade kommunrepresentanterna är 

Entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten och inte 

bara användas vid enstaka tillfällen. Förhållningssättet påverkar hur pedagogerna bemöter 

eleverna och elevernas idéer. Det är ett förhållningssätt där olika ämnen kompletterar varandra 

vilket gör att samarbete över ämnesgränserna ingår i arbetssättet. I detta arbete har vi även tittat 

på hur ett nytt förhållningssätt kan implementeras i en befintlig verksamhet. Vi finner där att det 

är viktigt med ledning, utbildning och tid för diskussion och kommunikation. På den skola som 

agerat pilotskola har det förekommit mer utbildning och stöttning från projektledarna än vad de 

övriga skolorna i kommunen fått. Detta är något som märks ibland annat på hur samspelta 

arbetslagen är på pilotskolan jämfört med den andra skola vi studerat.  
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1. Förord 

Vi vill här passa på att tacka alla som gjort denna uppsats möjlig. Först och främst våra familjer 

och vänner som stöttat och stått ut med oss då vi under en period fokuserat väldigt mycket på 

detta examensarbete. Självklart vill vi tacka alla de som deltagit i vår uppsats, det vill säga personal 

på respektive skolor samt representanter från den undersökta kommunen. Icke att förglömma är 

våra kollegor som stått ut med oss ibland förvirrade studenter. Utan vår handledare Lizbeth 

Engström vid Uppsala Universitet hade vi famlat i mörkret. Tack för att du hjälpte oss att se 

ljuset.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår kommun som stöttat oss och gett oss möjlighet att gå denna 

utbildning. Nu är vi redo för nya spännande äventyr. 
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2. Inledning och bakgrund 

 

Vi är två kvinnor som båda brinner för att arbeta med barn i de lägre åldrarna.  

Anna har jobbat inom vår kommun i cirka 10 år och Emmy har jobbat i kommunen i 6 år. Efter 

att ha fått en fast anställning inom kommunen blev vi erbjudna att börja studera och bli 

förskolelärare upp till årskurs 3 lärare. Denna utbildning var något för oss och vi satte igång med 

utbildningen under våren 2013. Efter det har vi pluggat och arbetat parallellt under två års tid. Nu 

är vi snart färdigutbildade och känner båda ett engagemang och ett intresse för entreprenöriellt 

lärarskap. Det är ett nytt förhållningsätt som ingår i  läroplanen 2011. (Skolverket 2011) Vår 

kommun bedriver för närvarande även ett projekt om ett entreprenöriellt lärande inom 

skolverksamheten. 

Det entreprenöriella projektet startade i kommunen på grund av att det saknades arbetskraft 

inom vissa yrkeskategorier men även på grund av att skolornas betyg runt om i kommunen var 

låga och krävde en förbättring. På så vis inledde kommunen halvdagar då 530 stycken personer 

som var personal på förskolor och skolor vid två tillfällen vardera fick en genomgång och insikt i 

vad entreprenörskap i skolan innebar. När förskolor och skolor fått entreprenörskap i skolan 

presenterat för sig fick de ansöka om att bli pilotskola. Pilotskola innebär att man får ytterligare 

utbildning om entreprenöriellt lärarskap och att man sedan ska kunna sprida sina kunskaper 

vidare till ytterligare skolor i kommunen. Denna vidare spridning ska ske genom att pilotskolorna 

stöttar och inspirerar de andra skolorna i kommunen.  

Entreprenörskapsprojektet började i vår kommun under 2013 och har sedan dess blivit ett 

alltmer vanligt och mer användbart förhållningsätt i förskolor och skolor i vår kommun. Vi har 

på nära håll sett olika reaktioner på skolors mottagande av detta projekt. Det gjorde att vi blev 

intresserade av både entreprenörskap i sig men också av hur kommunen presenterar och 

implementerar sin vision i skolverksamheten. Vidare blev vi intresserade av hur visionen mottogs 

och implementerades i skolan av pedagogerna. I vår framtida yrkesroll som pedagoger i de lägre 

åldrarna kommer begreppet att användas och vi vill därför ha en större insikt i vad 

entreprenörskap i skolan innebär och vad det ska ge barnen i deras utbildning. Inflytandet för 

entreprenöriella lärandet kommer i framtiden att öka vart efter Sveriges skolor arbetar mer och 

mer på ett tydligt sätt med entreprenörskap i skolan, anser vi. 

I skolans läroplan, Lgr 11 (2011), står det bland annat: 

  

 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

eleverna kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till pröva egna idéer och lösa 

problem. Eleverna ska få utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
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med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningsätt som 

främjar entreprenörskap. ( Skolverket 2011, s 9)  

 

Just nu är intresset för skolvärlden i allmänhet stort i Sverige på grund av den senaste PISA 

(programme for international student assessment) rapporten och därigenom är även 

entreprenörskap i skolan intressant för oss och vår kommun. Det talas mycket om 

entreprenörskap både i media och inom skolverksamheten. Då vi arbetar inom förskole- och 

skolverksamhet möter vi ofta diskussioner och tidningsartiklar i ämnet. Många skolor jobbar nu 

med formativ bedömning, samt fortbildning i The Big Five. Formativ bedömning innebär att 

pedagogen och eleven tillsammans tittar på elevens utveckling och utvecklingsmöjligheter. 

Genom feedback från både pedagogen och klasskamraterna får eleven möjlighet till 

vidareutveckling. Läroplanen nämner fem förmågor som alla barn ska utveckla under sin skoltid. 

De fem generalla förmågor som återfinns i Lgr 11 (2011) och som kallas The Big Five är; 

analysförmågan, den kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan och den 

metakognitiva förmågan. The Big Five ska tydliggöra de förmågor som eleverna ska utveckla 

under sin skoltid samt tydliggöra de kunskapskrav som återfinns i Lgr 11(2011). Genom att 

arbeta med entreprenörskap i skolan får barnen enligt oss många möjligheter att utveckla sina 

förmågor. Då pedagogerna arbetar med formativ bedömning behöver inte varje pedagog 

fokusera på alla förmågor i alla ämnen. När man arbetar med entreprenörskap i skolan samverkar 

flera ämnen och lärare vilket gör att flera lärare kan se fler förmågor samtidigt. Enligt vår mening 

skapas på så sätt en röd tråd genom hela undervisningen och underlättar samarbetet ytterligare. 

Det skapar också ett gemensamt yrkesspråk mellan alla pedagoger, mellan pedagoger -  elever 

samt mellan skolan och hemmet. Även om inte ordet entreprenörskap används i media så anser 

vi att framåtanda och företagande är i ropet för tillfället och vi ser ett samband mellan 

entreprenörskap och framåtanda.  Ordet entreprenörskap är nytt för samhället i samband med 

skolan, men det betyder inte att arbetssättet är nytt. Speciellt i förskolan och i de lägre åldrarna i 

skolan har förhållningssättet redan tidigare funnits. 

  

 

Vi har varit på en föreläsning med Åsa Falk-Lundqvist (2015) som tillsammans med andra 

författare publicerat boken Entreprenöriell pedagogik i skolan (2011).  Hon talade där om 

innehållet i boken och gick in på att vi som är vuxna och undervisar idag är uppväxta i ett 

industrisamhälle.  På så vis har vi ett sätt att tänka medan de barn som idag växer upp i ett 

kunskapssamhälle har ett annat sätt att tänka än vi vuxna. Det betyder att det lätt blir krock i 

undervisningen idag. Entreprenörskap i skolan ska hjälpa lärandet på vägen och koppla samman 

teorin i skolan med praktiken som möter eleverna ute i vardagliga situationer.. 
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3. Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att belysa vad Entreprenörskap i skolan innebär samt att se 

huruvida kommunrepresentanter och några pedagoger i samma kommun delar förhållningssätt 

vad gäller Entreprenörskap i skolan.  

 

 

Våra frågeställningar blir: 

 Vad är entreprenörskap i skolan? 

 Delar kommunrepresentanter och pedagoger samma förhållningssätt vad gäller 

entreprenörskap i skolan. 
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4. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt består av två delar där den första delen handlar om entreprenörskap i skolan. Där 

redogör vi för vad begreppet står för och dess syfte i skolan. Del två berör skolutveckling, det vill 

säga hur nya arbetssätt bäst implementeras i en verksamhet. Vi är medvetna om att det finns 

mycket mer skrivet om både entreprenörskap i skolan samt om skolutveckling men har här valt 

att lyfta fram det som är relevant för vår uppsats. 

Under denna C-uppsats har vi använt oss mycket av Åsa Falk-Lundqvists böcker om 

entreprenöriellt lärande (2011, 2014). Åsa Falk-Lundqvist har under de senaste 20 åren jobbat 

med fortutbildningar av lärare med fokus just på entreprenöriellt lärarskap vid Umeå Universitet, 

där hon även är universitetslektor. Även Ulf Blossing (2008) som i grunden är lärare i 

grundskolan men även har en fil. Kand. i psykologi samt är skolforskare har bidragit med 

information. Vidare fungerar han som vetenskaplig ledare för rektorsprogrammet vid Göteborgs 

Universitet.  

För att finna litteratur till dessa två avsnitt sökte vi i Uppsala Universitetsdatabas och med 

hjälp av Google på internet. Vi använde oss då framförallt av sökorden; entreprenörskap i skolan 

samt skolutveckling. Vid våra sökningar i Universitets databas och på Google dök flera av de 

nedan nämnda böckerna och författarna upp. De böcker som vi använt oss av när det gäller 

skolutveckling i vår litteraturgenomgång har vi funnit genom att titta på de referenslitteraturlistor 

som finns i examensarbeten som behandlat skolutveckling. När det gäller den entreprenöriella 

delen av litteraturgenomgången använde vi oss av de böcker om entreprenörskap som delats ut 

på våra arbetsplatser, varav en bok riktar sig till förskollärare och den andra boken riktar sig till 

grundskollärare. Dessa två böcker var Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers 

lärande av Åsa Falk-Lundqvist med flera (2011) samt Önsketanken - entreprenörskap i förskolan 

av Elin Sundgren (2013). När vi träffade två representanter från den undersökta kommunen, 

tipsade de om ytterligare en bok av Åsa Falk- Lundqvist med flera, Entreprenöriellt lärande – i 

praktik och teori (2014) och om de dokument och länkar som de lagt ut på sin projektsida.  

4.1 Entreprenörskap 

För drygt två decennier sedan började entreprenörskapsbegreppet att vidgas och kopplades då till 

skola och utbildning. Falk-Lundqvist med flera (2014) skriver om att OECD, Organisation for 

Economic Co-operation and Development, kom med en rapport ”Towards an enterprising 

culture – a challenge for education and training” redan 1989.  

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, har sedan två 
decennier tillbaka pläderat för ett mer entreprenöriellt samhälle. De definierar 
entreprenörskap som ett förhållningssätt till lärande som innefattar alla arbetsformer som 
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stimulerar elevers självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och 
kommunikationsförmåga. (Skolverket 2010, s 14) 

Därefter tog EU upp entreprenörskap i Lissabonfördraget år 2000 och menade då att det var en 

angelägenhet för utbildningssystemet. I Sverige utkom det 1997 en departementsskrift, ”I 

entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i förnyelse” av Johannisson och Madsén (Ds 

1997:3). Falk-Lundqvist med flera (2014) skriver att det i dessa texter fanns två olika betoningar 

på entreprenörskap. En betoning låg på den personliga utvecklingen och att utveckla förmågor 

medan den andra betonade företagande och skapande av ekonomiska värden. Denna tudelning 

återfinns i hur myndigheterna har handskats med denna fråga. Först var det nämligen Närings- 

och Handelsdepartementet som hanterade frågan innan den hamnade på Statens skolverk och 

Högskoleverkets bord. (Falk-Lundqvist med flera 2014) Våren 2009 antog regeringen en nationell 

strategi för entreprenörskap. Den heter Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, 

och talar om att begreppet entreprenörskap handlar om att omsätta och utveckla sina idéer. 

(Regeringskansliet 2009) Det var först nu som ansvaret för entreprenörskap flyttades över till 

utbildningssektorn.  

Således ska skolan arbeta med entreprenörskap, men för att kunna göra det behöver de som 

arbetar i verksamheten veta och förstå vad entreprenörskap i skolan är och innebär. Skolverket 

skriver om att entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt som fokuserar på den nyfikenhet 

som barn naturligt föds med samtidigt som elevernas självförtroende stärks. 

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket 
som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla 
elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga 
åldrar. (www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap 2015)) 

 

Begreppen entreprenörskap och entreprenör definieras på flera olika sätt. Detta gör att det är 

svårt att ge en enhetlig definition. Skolverket talar i skriften ”Skapa och våga- om 

entreprenörskap i skolan” (2010), om att det finns en definitionsproblematik och även Martin 

Lackeus i ”Entreprenöriellt lärande - Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha” (2013) 

talar om att det råder en förvirring. 

Begreppet entreprenörskap beskrivs som mångfacetterat, spretigt och flervetenskapligt 
samt omgärdat av både negativa och positiva betydelser. (Skolverket 2010, s 7) 

Även om många skolor nu kommit igång med vad som allt mer har kommit att kallas 
”entreprenöriellt lärande”, så råder ännu en viss förvirring. Definitioner, begrepp och 
arbetssätt är för många helt nya, även om de uppvisar en del likheter med sådant som 
redan görs. ( Lackeus 2013, s 6) 

 

I Nationalencyklopedin (2015) finner vi följande definitioner: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap
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Entreprenörskap- är de aktiviteter och verksamhetsförhållanden som en entreprenör är 

verksam i. Dessa verksamheter kan delas in i fyra olika grupper varav den första handlar om 

entreprenörskapets konsekvenser det vill säga tillväxt och sysselsättning. Den andra gruppen är 

entreprenöriellt tänkande och handlar om bland annat kreativitet och användarorientering. 

Entreprenöriella miljöer är den tredje gruppen och handlar om de miljöer där det finns 

entreprenörskap. Slutligen handlar den sista gruppen, entreprenöriella förlopp, om organisering 

och att skapa nätverk. (Nationalencyklopedin 2015) 

Entreprenör- Ordet kommer från det franska ordet ”entrepreneur” och har två betydelser. 

Den första betydelsen är att en entreprenör är någon, en person eller firma, som åtar sig en 

entreprenad, utvecklar nya produkter eller startar nya företag. En annan betydelse är att en 

entreprenör är en företagare som är uppfinningsrik och initiativkraftig. ( Nationalencyklopedin 

2015 ) 

 

 

Skolverket visar att entreprenörskapsbegreppet kommer från entreprende på franska, vilket 

syftar på en  

/…/ aktiv person som får något gjort. (Skolverket 2010, s 7) 

 

Dessa definitioner ger inte någon klar bild så vi söker vidare och finner i Falk- Lundqvist med 

flera (2011) en ofta förekommande citerad definition vilken Nutek, numera Tillväxtverket, 

formulerat: 

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt och i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till 
praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. 
(Falk-Lundqvist med flera 2011, s 27) 

Här handlar det alltså om processer som sker mellan och inom individer när de ser och tar tillvara 

möjligheter. 

Om entreprenörskap är en individprocess betyder det att individerna i sig är den drivande 
kraften till att entreprenörskapet existerar. (Sundgren 2013, s 15) 

Sundgren (2013) skriver om en definition av entreprenörskap som används i dagligt tal, vilken 

säger att entreprenörskap innebär att man har en förmåga att identifiera möjligheter runt omkring 

sig samt att skapa resurser som gör det möjligt att tillvarata dessa möjligheter. Denna definition 

sammanfaller med Nuteks (2010) tankar, som återges i Skolverkets (2010) skrift Entreprenörskap 

i skolan- en kartläggning: 

Att vara entreprenöriell eller företagsam innebär att ta tillvara möjligheter och 
förändringar samt att ha förmåga att förbättra, utveckla och skapa värden som kan vara 
personliga, kulturella eller ekonomiska. Begreppet entreprenöriell och företagsam kan 
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alltså användas som synonymer. Med entreprenöriella egenskaper avses t.ex. självtillit, 
kreativitet, viljan att ta risker, god kommunikativ- och samarbetsförmåga samt 
handlingskraft. (Skolverket 2010, s 6) 

 Flera författare tar upp vikten av att stärka elevernas självförtroende samt att självkänsla är något 

som är en del av entreprenörskap i skolan. Bland annat Sundgren (2013) skriver mycket om detta 

då hon menar att vårt handlande och agerande är kopplat till vårt självförtroende och vår 

självkänsla. 

Vågar vi tro att vi klarar av det vi drömmer om, vågar vi också ta ett steg närmare våra 
drömmar. (Sundgren 2013, s 19) 

Vi har nu funnit flera definitioner som vi försöker definiera ytterligare genom att förklara 

begreppen entreprenöriella kompetenser samt entreprenöriellt lärande. 

4.2 Entreprenörskap i skolan 

4.2.1 Entreprenöriella kompetenser 

Entreprenörskap i skolan är ett stort begrepp som behöver delas upp i flera delar för att kunna 

förklaras och förstås. Det finns flera begrepp som går in under paraply begreppet 

entreprenörskap i skolan, där till exempel entreprenöriellt lärande och entreprenöriella 

kompetenser hör. Om vi först fokuserar på de kompetenser som benämns vara entreprenöriella 

ser vi att det handlar om att vara driftig och att ta initiativ för att kunna omsätta idéer till aktiv 

handling. 

Entreprenöriella kompetenser beskrivs som förmåga att se möjligheter, ta initiativ, ha 
drivkraft att omsätta idéer till handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och 
samarbeta med andra. Detta synsätt kan sägas vila på en bred definition av vad 
entreprenörskap innebär, vilket också har blivit en allt vanligare utgångspunkt i 
utbildningssammanhang. (Lackeus 2013, s 9)  

 

Åsa Falk-Lundqvist med flera (2011) skriver om de förmågor som entreprenöriella personer 

besitter. Dessa förmågor är bland annat att vara kreativ och nyskapande, att kunna ta risker och 

vara handlingskraftig, att kunna se möjligheter och samarbeta för att nå målet. Även Sundgren 

(2013) skriver om att det finns entreprenöriella kompetenser. Dessa kompetenser är 

problemlösare, nytänkande och kreativ, ansvarstagande, förmåga att visualisera, stor initiativkraft, 

självständighet, stor drivkraft/motivation, god samarbetsförmåga, förmåga att förverkliga idéer 

samt förmåga att reflektera. Eleverna i skolan behöver träna på dessa kompetenser för att kunna 

genomföra de dynamiska och sociala processer som entreprenörskap handlar om. Lackeus (2013) 

delar samma tankar som Sundgren (2013). 
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/…/ Johannisson menar att det kan hävdas att barn är entreprenöriella till naturen. Deras 
fallenhet för lekfullhet, nyfikenhet, skapande och möjlighetssökande kan inte minst ses i 
klassiska skildringar av barn, som exempelvis Emil i Lönneberga. (Lackeus 2013, s 7) 

Åsa Falk- Lundqvist med flera (2011) menar att det gäller för skolan att behålla den nyfikenhet 

och upptäckarglädje som barnen föds med och som ofta återfinns och finns kvar under 

förskoletiden. För som det ofta är nu avtar denna nyfikenhet och många elever ser ingen mening 

med det de lär sig i skolan. Falk-Lundqvist med  flera (2011) menar därför att teorin i skolan 

måste kopplas samman med verkligheten ute i samhället. Hon säger vidare att arbeta 

entreprenöriellt är att jobba med hela kroppen, både tanke och hjärta. 

4.2.2 Entreprenöriellt lärande 

Om vi nu vänder blicken mot ett entreprenöriellt lärande så finner vi att det enligt Falk- 

Lundqvist med flera (2011) finns tre olika sätt att förklara begreppet på, lära som entreprenörer 

lär, stödja entreprenöriella förmågor samt entreprenörskap som metafor för lärande. Den första 

förklaringen innebär att eleverna ska lära sig så som entreprenörer lär, det vill säga genom 

problemlösning och erfarenhetslärande. Författarna benämner detta som ett handlingsorienterat 

lärande som i skolan kan representeras av öppna frågeställningar och en acceptans för att svar 

och lösningar kan nås på flera olika sätt. 

För att återgå till jämförelsen med hur entreprenörer lär, tycks entreprenören enligt 
forskning vara övertygad om att det inte går att undvika misstag och lägger därför inte ner 
oändlig tid på förberedelser. Handlingskraften leder till nya handlingar, som visserligen 
kan visa sig vara misstag, men som ger nyttiga erfarenheter och på så vis förbättrar 
framtida möjligheter. (Falk-Lundqvist med flera 2011, s 37) 

Förklaring två som Falk-Lundqvist (2011) har är att stödja entreprenöriella förmågor vilket 

innebär att forskare har försökt identifiera de förmågor, kompetenser och egenskaper som 

utmärker en entreprenör. Som vi tidigare skrivit så menar Johannisson och Madsén i Falk-

Lundqvist (2011) att alla barn är kreativa, nyfikna och initiativrika från början. Falk-Lundqvist 

menar då att det viktigaste inte är att lära barnen de förmågor som är utmärkande för 

entreprenörer, utan istället att behålla och utveckla den drivkraften. 

Vilka arbetsformer i skolan utmanar och väcker drivkraften att söka lösningar, och finns 
det arbetsformer som direkt undertrycker denna lust? (Falk-Lundqvist med flera 2011, s 
41) 

Den sista förklaringen som Falk-Lundqvist med flera (2011) har till entreprenöriellt lärande är att 

entreprenörskap är som en metafor för lärande. En metafor är när ett begrepp plockas från ett 

sammanhang för att förklara och sätta ord på något i ett helt annat sammanhang. Även 

Skolverket (2010) skiver om detta. 

Begrepp hämtas från pedagogiska och ekonomiska sammanhang med syftet att göra en 
koppling mellan entreprenörskap och lärande, vilket både kan avspegla att 
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entreprenörskap går att lära och att man lär genom entreprenörskap. (Skolverket 2010, s 
11) 

I skolsammanhang används ofta begreppet entreprenörskap för att beskriva en viss 
aktivitet eller verksamhet. (Skolverket 2010, s 11) 

I Falk-Lundqvist med flera (2011, 2014) står det att när samhället förändras behövs det nya 

förmågor för att anpassa sig till samhället. De förändringar som sker i samhället påverkar även 

utbildningsväsendet. Vi har gått från 1970-talets informations- och post-industriella samhälle till 

1990-talets kunskapssamhälle och tjänstesamhälle för att nu vara i det lärande samhället och det 

entreprenöriella samhället. De begrepp som återfinns i den samhälleliga utvecklingen överförs 

även till utbildningsväsendet för att förklara vad som behövs för att anpassa sig till det samhälle 

som finns idag. (Falk-Lundqvist med flera 2011, 2014) 

Svedberg (2007) föreslår en alternativ metafor för samtiden, ”globalisering och socialt 
entreprenörskap” som markerar att samhällsperspektivet vidgats till ett globalt perspektiv 
och att socialt entreprenörskap står för insikter om behovet av innovativa lösningar på 
samhällsproblem, dvs. samhällsförbättring på affärsmässiga, men inte i första hand 
vinstdrivna villkor. (Falk-Lundqvist 2011, s 44) 

I Entreprenörskap i skolan- en kartläggning (2010) skrivs det att entreprenöriellt lärande innebär 

att pedagogerna strävar efter att ha en undervisning som stimulerar de entreprenöriella 

kompetenser som finns, genom att integrera det entreprenöriella förhållningssätt som gör det 

möjligt. Det handlar om att motivera eleverna och att få igång deras egen motor. Detta är något 

som även Falk-Lundqvist med flera (2014) skriver. 

Elevers motivation är motorn i lärandet. En återkommande faktor i entreprenöriell 
undervisning är det verklighetsbaserade lärandet där eleverna känner att det de gör i 
skolan har betydelse både för den egna utvecklingen och för andra. (Falk-Lundqvist med 
flera 2014, s 132) 

I detta arbete har vi tidigare berättat att Åsa Falk-Lundqvist (2011) skriver om att skolan lever 

kvar i de gamla mönster och föreställningar som fanns i det industriella samhället. Detta gör att 

skolan kan uppleva det som svårt när de elever som finns i dagens skola är uppväxta i ett 

kunskapssamhälle istället för i det produktionssamhälle som var tidigare. Det blir därför en krock 

mellan lärarna och eleverna. Falk-Lundqvist med flera (2014) menar att entreprenöriellt lärande 

inte är något nytt men att det är viktigt att sätta fokus på och att därigenom synliggöra den 

entreprenöriella lärprocessen.  

Entreprenörskap handlar om de människor som finns där vid just det tillfället och deras 

kunskaper, intressen och bakgrund. Entreprenörskap i skolan handlar om både elever och lärare. 

För eleverna handlar det om företagsamt lärande och eleverna bidrar med entreprenöriell 

pedagogik. (Falk-Lundqvist med flera 2011, 2014) 
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För att en skolverksamhet ska kunna arbeta med entreprenörskap i skolan behöver det nya 

förhållningssättet införlivas i verksamheten genom ett förbättringsarbete. Skolorna i Sverige är 

ständigt i utveckling men Blossing (2008) och Rönnerman (1998) menar att för att utvecklingen 

och förändringen ska bli permanent och implementerad i den befintliga verksamheten krävs att 

ett gediget arbete läggs ned. 

4.3 Skolutveckling 

En skola utvecklas och förändras ständigt. Det kan se olika ut och vara olika stora förändringar 

men skolan står aldrig still även om det kan se ut så ibland. Men under ytan och bakom dörrarna 

sker hela tiden små förändringar och nya tankar väcks. För att dessa tankar ska få fäste och kunna 

sprida sig behövs ett genomtänkt utvecklingsarbete. För om inte förändringen får ta tid och ges 

utrymme så kommer inte de nya tankarna att bli långvariga utan dö ut och istället ersättas av nya 

tankar och idéer som prövas och i sin tur ersätts av nya idéer. För att en förändring ska bli 

bestående behöver den förankras hos alla. När en större förändring ska göras är det därför viktigt 

att det finns en vision med arbetet och att all personal får ta del och även få ta den tid som de 

behöver för att förstå och ta till sig det nya. Blossing (2008) skriver att förändringar kan vara 

förväntade och även välkomna men är ofta oväntade och blir därför en källa till oro. 

Ett utvecklingsarbete är ett förbättringsarbete, menar Blossing (2008). Han skriver att 

förändringen syftar till att förbättra någon del av verksamheten och mot ett bestämt mål. 

Skolförbättring handlar om att förbättra skolan, eller uttryckt på ett annat vis, att få de flesta 
lärare på en skola att tillämpa exempelvis en ny undervisningsidé så att det kommer alla 
elever till godo. (Blossing 2008, s 12) 

Rönnerman (1998) skriver om att ett utvecklingsarbete inom skolan handlar om att några lärare 

tillsammans vill förbättra skolsituationen. Denna vilja att förbättra sin undervisningssituation 

genom förändring och utveckling har alltid funnits hos lärare. Blossing (2008) skriver att; för att 

bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete behöver verksamheten gå igenom fyra olika faser; 

initiering, implementering, institutionalisering och spridning. 

Genom ett utvecklingsarbete planerar man en process, söker ny kunskap, samlar 
information, bearbetar information samt dokumenterar och sprider sina erfarenheter till 
andra. (Rönnerman 1998, s 7) 

Vi kommer här att presentera vad de olika delarna står för och vad de innebär. 

4.3.1 Initiering 

Den första fasen i ett förändringsarbete heter initiering och då presenteras idéerna för lärarna. 

Blossing (2008) skriver att denna fas är till för att lärarana gemensamt ska bygga upp en förståelse 

för det nya. Ibland kommer dock inte någon gemensam förståelse utan istället skapas en klyfta 
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mellan de som tycker att de vet vad det handlar om och de som känner att de inte förstår och 

därför inte hänger med i diskussionerna som de ”kunniga” startar.  (Blossing 2008)  

Den kanske mest uppenbara risk som en tillfällig arbetsgrupp kan råka ut för har att göra 
med ”baksidan” av det vidgade utvecklingsutrymmet. Frigjorda från moderorganisationen 
och grupperade tillsammans med andra intresserade kring ett utvecklingsområde man 
kanske brinner för, kan gruppen frestas att sätta helt orealistiska målsättningar för sitt 
arbete. (Blossing 2008, s 21) 

För att alla ska få samma chans att få en förståelse för det nya behövs det en rik lärande miljö. 

Den miljön kan skapas genom att man först gör en lägesbedömning och probleminventering. Det 

är även viktigt att samtala kring verksamhetens visioner och de mål som prioriteras. När man ska 

börja med något nytt är kunskap om det nya av stor vikt samt att få göra studiebesök på skolor 

som redan genomfört förändringen med framgång. Under hela initieringen är det viktigt att 

samtala och att lyfta de frågor som kommer upp. Därför behövs det en eller flera personer som 

kan leda processen, om inte den kunskapen finns inom verksamheten kan det komma att 

behövas att man anlitar en utomstående konsult. Genom att driva förbättringsarbetet som ett 

projekt får man någon som dokumenterar arbetets gång samtidigt som den personen håller fokus 

på målet och hela tiden påminner lärarna om syftet och visar vad som gjorts och vad nästa steg 

är. Blossing (2008) skriver att generellt använder sig skolor av för få strategier vid 

förändringsarbete. Genom att använda sig av flera strategier ökar man sina möjligheter till ett 

framgångsrikt förbättringsarbete. Många lärare har upplevt förändringar förut och vet att det är 

en lång väg innan förändringen har genomförts. Detta gör att de inte lägger så mycket tid på det 

nya nu utan istället fokuserar på sin vardag med eleverna. Här spelar projektledarna en stor roll 

för att hela tiden ge lärarna verktyg som leder till att de blir mer engagerade i förändringsarbetet. 

Kommunikation är en viktig del genom hela förbättringsarbetet. 

Ett kommunikationssystem som verkar kraftfullt i förbättringsarbeten behöver 
tillhandahålla olika modeller för samtal med olika syften. Där behöver exempelvis finnas 
lärande samtal som är inriktade på att vidga reflektionsutrymmet och öka deltagarnas 
kunskaper om det ämne som diskuteras. Det behöver också finnas problemlösande 
samtal där deltagarna stegvis leds fram till en konkret lösning som kan testas i praktiken. 
(Blossing 2008, s 102) 

4.3.2 Implementering 

När förändringsarbetet har initierats på en skola är det dags att börja arbeta efter den modell eller 

strategi som har bestämts. Det är nu som det kan bli som mest konfliktfyllt. Om den grupp som 

ansvarar för projektet har fått förståelse som de övriga kollegorna inte fått så kan de utanför 

gruppen känna att de inte varit delaktiga och därför sätta sig på tvären när det är dags att börja 

jobba. 

Den utvecklingsbefrämjande anda man skapat i gruppen har framsprungit ur gruppens 
eget arbete medan de övriga kolegorna har fortsatt sitt vardagliga arbete. Det blir därför 
svårt för kollegorna att genast känna engagemang för en idé vars process de själva inte 
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varit en del av. I det läget kan medlemmarna i den tillfälliga arbetsgruppen plötsligt känna 
sig som främlingar bland kollegorna på den egna skolan. Det som i gruppen har varit en 
intensiv och engagerande process bromsas kanske från den ena dagen till den andra upp i 
en ifrågasättande process där medlemmarna i den tillfälliga arbetsgruppen upplever att de 
åter står på ruta ett. (Blossing 2008, s 21) 

Blossing (2008) skriver att det finns då två sätt att angripa problemet på; antingen hålla fast vid att 

prova den modell man beslutat om eller låta arbetslagat ta hand om planeringen och 

beslutsfattandet. Under implementeringsfasen är det viktigt att ha kvar de strategier som 

användes under initieringsfasen, då det nu kan bli förnyade diskussioner om förbättringarna och 

de nya idéerna. De lärare som inte vill engagera sig i förbättringsarbetet brukar antingen se det 

som något de redan gör eller att låtsas göra det nya ett tag och så fort fokus ändras så släpper 

läraren det nya och återgår till sina vanliga rutiner. (Blossing 2008) 

För att implementeringsfasen ska bli framgångsrik behövs det personer med olika roller som 

tillsammans med övriga kollegor driver förbättringsarbetet. Eftersom en implementering av ett 

förbättringsarbete tar flera år kan det komma att startas upp nya förbättringsarbeten under tiden. 

Då är det viktigt att det finns någon som påminner om vilka mål som fortfarande finns att uppnå, 

en målhävdare. För att kunna arbeta mot mål behövs det visioner och någon målar en bild av hur 

det kan vara. Det är visionären som gör det. Den eller de personer som snabbt tar till sig de nya 

idéerna och börjar jobba utifrån dem är tidiga tillämpare. De hinner då komma tillrätta med misstag 

och svårigheter innan resten av kollegiet, den stora delen av pedagogerna, kommer igång med 

implementeringen. För att alla kollegor ska komma igång och börja arbeta med det nya behövs 

det en pådrivare som kan hjälpa till att peppa och stötta där det finns behov. Samtidigt som det är 

viktigt att komma igång med det nya får inte det ”gamla” glömmas bort. Kvarhållaren är den 

person som får det nya och det ”gamla” att flyta ihop till en helhet. Det som fungerar bra och har 

ett syfte ska inte plockas bort för att det nya tar plats utan istället ska de förenas och det kan även 

vara så att det nya till vissa delar faller in under det ”gamla”. Kvarhållaren kan uppfattas som 

bakåtsträvare och det är då viktigt att ledaren uppmärksammar oron och frågorna på ett 

konstruktivt sätt. (Blossing 2008) 

För att få en framgångsrik implementering behöver många pedagoger vara involverade i det 

praktiska arbetet för att inte de etablerade rutinerna ska ta över de nya idéerna. 

I en framgångsrik implementering är ansvaret för det praktiska genomförandet fördelat 
på många lärare som bidrar med att hålla olika funktioner i förbättringsarbetet igång. 
Generellt sett verkar det som om skolor inte har en sådan systematisk ansvarsfördelning, 
vilket leder till att uppmärksamheten på de nya idéerna tenderar att vika till förmån för de 
redan etablerade rutinerna. (Blossing 2008, s 32) 

4.3.3 Institutionalisering och spridning 

När förbättringsarbetet pågått en längre tid övergår det ”nya” till att bli rutin. Det har nu blivit en 

vana. Verksamheten diskuterar inte förbättringen på samma sätt som de gjorde under 

implementeringsfasen, som kännetecknas av diskussioner och konflikter. Alla som är berörda av 



18 
 

och delaktiga i förbättringsarbetet arbetar och planerar sitt arbete så att det nya får utrymme och 

passar in i planeringen. Det är viktigt att granska verksamhetens arbete för att se vad i 

förbättringsarbetet som har omsatts i praktik och hur förändringen spridits. Genom att sprida 

förbättringsarbetet till andra skolor blir den aktiva skolan tvungen att samla och dokumentera de 

erfarenheter som de gjort under arbetets gång. Detta gör att de får en utvärdering av sitt 

förbättringsarbete och en möjlighet att få respons av andra skolor på det arbetet de lagt ned på 

förbättring. (Blossing 2008) 

Det innebär att man främjar lärandet kring förbättringsidén liksom kring hur skolan har 
skött själva förbättringsprocessen. Genom att sprida detta kunnande har den lokala 
organisationen möjlighet att få respons på arbetet, vilket kan tjäna som vägledning för att 
ytterligare förfina idéerna och hållbarheten i det. (Blossing 2008, s 40) 

Ett förbättringsarbete tar således flera år innan man kan se om det fått önskad måluppfyllelse i 

verksamheten. 
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5. Metod 

Vi har i detta arbete valt att genomföra fokusgruppsintervjuer med semistrukturerade 

intervjufrågor samt analysera dokument för att få svar på våra frågeställningar. Vårt val att 

genomföra intervjuer föll sig naturligt då vi ville nå respondenternas uppfattningar och 

föreställningar. Med en enkät ansåg vi att det hade varit svårt att få uttömmande svar och även 

svårt att fånga upp något som vi skulle vilja få förtydligat. Om vi gjort observationer så skulle vi 

ha behövt följa upp dessa med intervjuer för att se respondenternas uppfattningar och 

föreställningar.  

5.1 Intervju 

En intervju är ett samtal vars syfte är att samla in information om ett visst ämne. Esaiasson med 

flera skriver att, samtal och frågor är den metod som mest använts inom samhällsvetenskap 

genom åren för att samla in forskningsmaterial. ( Esaiasson med flera, 2012) För att kunna 

genomföra detta arbete behöver vi få information och vi inser att intervju är en bra metod för oss 

då vi vill få svar på våra frågor av personer som jobbar med det undersökta ämnet.  

     En intervju bygger på att den intervjuade har samtyckt till att delta och är medveten om att 

materialet kommer att användas i forskningssyfte. Dessutom blir den intervjuades ord 

dokumenterade och protokollförda. (Denscomb, 2009) Intervjuer kan genomföras på flera olika 

sätt till exempel datorstödd intervju, fokusgruppintervju, strukturerad intervju, semistrukturerad 

intervju samt ostrukturerad intervju. (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe 2009) 

Undersökningar, så som intervjuer, kan delas in i informantundersökning och 

respondentundersökning. Skillnaden mellan dessa undersökningar är att vid en 

informantundersökning behandlas svarspersonen som ett vittne och det är deras vittnesmål av en 

specifik händelse eller ett fenomen som är intressant. Vid en respondentundersökning däremot är 

svarspersonerna och deras tankar intressanta och det som intervjuaren är intresserad av. I vårt fall 

ser vi inte respondenternas svar som den absoluta sanningen utan är intresserade av deras tankar 

och föreställningar. Respondentundersökningar kan i sin tur delas in i frågeundersökningar och 

samtalsintervjuundersökningar. Vid en samtalsintervjuundersökning finns precis som vid 

frågeundersökningar ett antal förutbestämda frågor som ställs till respondenten, men det finns 

möjlighet att bland annat variera ordningsföljd efter hur samtalet utvecklar sig. Detta är viktigt då 

vi vill få reda på respondenternas uppfattningar och föreställningar. Det gör att alla 

samtalsintervjuer blir olika och kan ha varierade resultat och ämne, vilket inte sker vid en 

frågeundersökning där alla som svarar på frågorna får samma frågor i samma ordning och ofta 

har att välja bland färdiga svarsalternativ. (Esaiasson med flera, 2012) Vid samtliga intervjuer är 

det viktigt att få respondenternas samtycke till att vi får använda det de säger och utrycker i vårt 

arbete samt att de godkänner att vi spelar in intervjun.  
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5.1.1 Fokusgruppintervju 

I allmänhet har akademiska intervjuer varit en- till-en intervjuer, men på senare år har det blivit 

vanligare med fokusgruppintervjuer. Redan på 1920-talet användes gruppintervjuer av 

samhällsforskare, men det var inte förrän på 1950-talet som det blev en mer allmän användning. 

Detta skedde då marknadsforskare som ville undersöka bland annat konsumtionsmotiv 

utvecklade fokusgruppintervjuer. Oftast består en fokusgrupp av sex till tio personer som leds av 

en moderator. (Kvale & Brinkman, 2014) Moderatorn är den person som ansvarar för gruppens 

tillsättning samt organiserar fokusgruppens sammankomst. Det vill säga att hen ansvarar för att: 

 skapa en trivsam atmosfär för diskussionen; 

 introducera stimulus; 

 hålla diskussionen på rätt spår, fokuserad på ämnet; 

 uppmuntra alla deltagare att medverka; 

 se till att det inte förekommer några smädelser eller hot 

(Denscomb 2009, s 239) 

Syftet med en fokusgruppintervju är att 

/…/få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen. (Kvale & 
Brinkman 2014, s 191) 

Målet är inte att gruppen ska nå samförstånd eller finna lösningar på de frågor som diskuteras 

utan det är gruppens olika uppfattningar som är intressanta. Genom att genomföra en 

fokusgruppintervju kan den kollektiva interaktionen resultera fler i spontant uttryckta och 

emotionella uppfattningar, jämfört med en individuell intervju. (Kvale & Brinkman, 2014) 

Under fokusgruppens samtal för moderatorn anteckningar utifrån diskussionerna samt spelar 

in samtalen på band. En skicklig moderator tar ett steg tillbaka och låter fokusgruppen själva föra 

samtalet och uppmuntrar deltagarna att samtala med varandra. (Denscomb, 2009) 

I själva verket är det så att moderatorn hjälper gruppen snarare än leder den. (Denscomb 
2009, s 239) 

Både Kvale & Brinkmann (2014) och Denscomb (2009) talar om att fokusgruppintervjuer är 

lämpliga då forskaren vill få en uppfattning om hur gruppen uppfattar frågorna samt för att få en 

bild av gruppens uppfattningar och bakomliggande motiv. 

 

5.1.2 Semistrukturerad intervju 

Vid en semistrukturerad intervju finns en lista med frågor, det vill säga en intervjumall. 

Intervjuaren är även förberedd på att vara flexibel både när det gäller frågornas inbördesordning 
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samt att låta den intervjuade styra samtalet genom att utveckla sina tankar och idéer. (Denscomb, 

2009) 

5.2 Metodgenomförande 

Vi genomförde fokusgruppsintervjuer med semi-strukturerade frågor samt semistrukturerade 

gruppintervjuer på cirka en till en och en halv timme. Inför dessa intervjuer tog vi fram en 

intervjumall med frågor, se bilaga 1 och bilaga 2, som vi ville ställa till kommunens representanter 

och personal på de två skolorna. Frågorna var inte identiska, men hade samma innehåll och 

ämnesfokusering. De frågor vi ställde till skolornas personal var uppdelade i fem grupper med 

olika fokus. Vi skrev först ned de frågor vi ville ställa och få svar på. Frågorna växte fram under  

vår litteraturgenomgång då vårt intresse för entreprenörskap i skolan ökade.  Därefter grupperade 

vi dem utifrån fokus. De olika fokus som grupperingarna hade var; vad är entreprenörskap i 

skolan, hur projektet ”Entreprenörskap i skolan” presenterats och vilken utbildning de fått, hur 

de arbetar entreprenöriellt, vilka mål som finns med projektet samt hur samverkan med samhället 

ser ut. 

När vi genomförde denna undersökning var vi noga med att både kommunen, skolorna och 

de personer vi intervjuar skulle vara anonyma. I vårt resultatavsnitt kommer vi att hänvisa till 

skola 1, skola 2 samt kommunens personal utan att ange namn. Vi tog kontakt med kommunen 

och två skolor i samma kommun. En första kontakt togs genom mail för att sedan följas upp 

med telefonsamtal. På kommunen mailade vi till den person som stod som ansvarig för projektet 

på den projektplan vi fann på kommunens hemsida. Hen var ansvarig projektledare för projektet 

Entreprenörskap i skolan, och svarade positivt och föreslog att vi även skulle intervjua hens 

kollega vid samma tillfälle. Vi samtyckte och hen vidarebefordrade informationen till sin kollega. 

I den inledande mailkontakten med skolledarna presenterade vi oss och talade om att vi skulle 

göra ett arbete om entreprenörskap i skolan samt hur ett nytt förhållningssätt kan implementeras 

efter ett kommuninitiativ. Vi berättade att vi ville göra intervjuer med personalen och att vi var 

flexibla vad gällde tid och plats. När de tillfrågade visat intresse stämde vi träff och delgav dem 

detaljinformation angående vårt arbete och hur vi ville gå tillväga med intervjuerna samt de frågor 

vi skulle komma att ställa till respondenterna. Vi upplyste de som var intresserade om att vi skulle 

komma att spela in intervjun och att de därmed skulle få skriva under en samtyckesblankett 

angående detta.  

5.3 Urval 

Inför vår insamling av material valde vi ut vilka personer vi skulle intervjua. Detta gjorde vi 

genom att välja de personer på kommunen som stod som ansvariga för projektet 

”Entreprenörskap i skolan”. När vi skulle utse skolor och dess personal valde vi att inrikta oss på 

skolor vars verksamhet riktar sig till elever i de lägre åldrarna. Detta då den utbildning vi går 

inriktar sig på förskola och de lägre skolåldrarna. De båda skolorna som vi valde var även 
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lättillgängliga vilket underlättade vårt arbete. Den pilotskola vi valde hade årskurserna 

förskoleklass upp till och med årskurs 2 och kommer härefter att kallas för Valskolan. En 

pilotskola är en skola som inom kommunens projekt fått ytterliggare utbildning och handledning 

utöver de föreläsningar som samtliga skolor i kommunen deltagit i. Den andra skolan hade 

årskurserna förskoleklass upp till och med årskurs 5 och var inte en pilotskola, i projektet härefter 

kommer vi att kalla denna skola för Krokodilskolan. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vid valet av 

respondenter. Trost (2005) skriver om bekvämlighetsurval som innebär att man tar det man har 

till hands och råkar finna. Urvalet av personer på skolorna har skett som så att samtliga 

pedagoger varit inbjudna och de som varit intresserade och haft möjlighet har deltagit. 

Pedagogerna bjöds in genom ett mejl som vi skickat ut till rektorerna på respektive skola och 

även en av kommunrepresentanterna fick ett mejl.  Tidsbrist gjorde att det på Krokodilskolan 

inte var så många personer som hade möjlighet att delta. De var sammarlagt nio personer som 

deltog i våra intervjuer, fem från valskolan, två från krokodilskolan och även två 

kommunrepresentanter. 

 

5.4 Intervjugenomförande 

Vid samtliga intervjuer spelade vi in samtalet samtidigt som vi antecknade. Detta för att vi 

skulle kunna gå tillbaka och kontrollera att vi uppfattat respondenterna rätt och inte missat något. 

Då vi var två som skrev detta arbete och även genomförde intervjuerna var det en person som 

ledde samtalet medan den andra personen antecknade. Vi gjorde upp i förväg vem som skulle 

göra vad. Om den som antecknade kom på någon fråga som hen tyckte var relevant för samtalet 

så fanns möjlighet att ingå i samtalet men fokus låg på att nedteckna det som sas. Intervjuerna 

genomfördes på en plats som respondenterna valt så att det underlättade för hen i dess arbete 

samt så att hen kände sig bekväm med situationen. Inann vi startade vår intervju fick samtliga 

respondenter skriva under en samtyckesblankett och vi berättade även vad samtycket innebar. 

För att underlätta intervjun inledde vi med att samtala allmänt för att få samtalet att flyta på innan 

vi gick in på de frågor vi förberett och som respondenterna fått ta del av inför intervjun.  

Efter genomförd intervju skrev vi rent våra anteckningar samt lyssnade på den inspelning vi 

gjort för att se att vi fått med det centrala innehållet i respondentens svar. Det inspelade 

materialet hölls inlåst för att efter uppsatsens slutförande förstöras. Slutligen skrev vi en 

sammanfattning av det som framkom under intervjun. Denna sammanfattning presenteras under 

resultatdelen i detta arbete. 
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5.4.1 Intervju med kommunrepresentanterna 

Vid den inbokade träffen med kommunrepresentanterna genomförde vi en gruppintervju med 

semi-strukturerade frågor. Vi hade alltså en intervjumall med frågor men var flexibla vad gällde 

frågeordning samt möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjun skedd på en av kommunens skolor 

där respondenterna för dagen arbetade. De hade lånat ett rum för dagen och det var där som vi 

genomförde vår intervju. Rummet hade ett bord som vi satt runt så att alla såg varandra och lätt 

kunde samtala. Vi intervjuade den person som agerat projektledare för kommunens projekt samt 

hens kollega. De båda projektledarna var positiva och ivriga att starta vilket gjorde att vi fort fick 

lägga fram vår samtyckesblankett som de skrev under. Den som ledde intervjun startade 

inspelningen på iPaden och började med att ställa den första frågan. Respondenterna hade 

mycket att säga och fyllde i varandras meningar och tankar vilket gjorde att det inte blev en 

regelrätt intervju utan mer ett förklarande samtal, där respondenterna förklarade hur projektet 

gått till och deras tankar kring entreprenörskap i skolan, med hjälp av ett fåtal följdfrågor från 

intervjuarens sida. Detta gjorde att inte alla frågor i intervjumallen besvarades. Respondenterna 

visade självmant på litteratur i ämnet och tipsade oss om föreläsningar med mera. En bit in i 

intervjun lade iPaden av, då det blivit fullt i dess minne. Vi avbröt inte intervjun utan fullföljde 

trots att vi inte hade någon annan inspelningsutrustning med oss. Vår sammankomst tog cirka två 

timmar allt som allt. 

 

5.4.2 Intervju med skolorna 

När vi träffade personalen på de två skolor vi tagit kontakt med genomförde vi en 

fokusgruppintervju med en semi-strukturerade frågor på Valskolan och en semistrukturerad 

fokusgruppintervju med Krokodilskolan. Det vill säga att vi samlade en grupp bestående av fem-

sex personer på Valskolan som fick diskutera och berätta vad de tycker om de frågor som de 

inför träffen fått ta del av. I och med att vi valde att ha en semi-strukturerad frågeställning i vår 

fokusgruppintervju gav det oss möjlighet att ställa följdfrågor. På Krokodilskolan träffade vi två 

personer då det inte var fler som hade möjlighet att delta i intervjun på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Vi samtalade med dem kring samma frågor som Valskolan diskuterade kring. 

Även Krokodilskolans personal fick ta del av frågorna innan intervjun. Frågorna var indelade i 

fem grupper som fokuserade på olika delar.  
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5.4.3 Valskolan 

Liksom vid vår intervju med kommunrepresentanterna lät vi dessa respondenter välja plats och 

tillfälle för att genomföra intervjun. Vid det inbokade tillfället tog vi oss därför till den aktuella 

skolan. 

    Vi satt i deras personalrum runt det stora bord som fanns där. Genom att sitta där istället för i 

soffgruppen, såg vi alla och var fokuserade på samtalet samtidigt som det underlättade för den 

som antecknade. Denna gång spelade vi in samtalet med en mobiltelefon. Den av oss som 

agerade sekreterare skötte inspelningen med hjälp av sin mobiltelefon. Det var totalt fem stycken 

med i samtalet, kärngruppen bestod dock av tre personer. En person var tvungen att gå efter 20 

minuter och en person kom cirka 10 minuter senare. De var i åldrarna 30-57 år. Pedagoger hade 

alla en av grundskolelärarutbildning. Under hela intervjun fick vi sitta ostörda och i lugn och ro. 

Våra frågor var indelade i olika kategorier men ibland flöt samtalet på så att andra kategorier än 

den vi för tillfället fokuserade på berördes. Detta gjorde att vi när vi sedan kom till den kategorin 

nämnde det som de tidigare sagt och sedan undrade om de hade något att komplettera med. 

Intervjun tog cirka en timme. Efter intervjun tackade vi för att de ville delta i vår undersökning.  

 

5.4.4 Krokodilskolan 

Vid vår kontakt med Krokodilskolan bestämde vi att träffas på den aktuella skolan och vi reste 

dit. Vi träffades i en av respondenternas klassrum där vi satt vid ett runt bord så att alla såg 

varandra. Efter att vi presenterat oss startade vi intervjun direkt då respondenterna var ivriga. Det 

var respondenterna som självmant började läsa frågan och avge svar. Vi spelade in samtalet med 

mobiltelefon och det var den som antecknade som skötte inspelningen. Det var två personer som 

intervjuades. De hade båda en utbildning från förskola upp till år sex samt fritidshem och är i 

båda i 40-50 års åldern.  Själva intervjun tog ca 30 minuter. Liksom vid intervjun med Valskolan 

så följde vi samtalet och hoppade mellan frågorna för att sedan gå tillbaka till de frågor som 

hoppats över.  

 

5.4.5 Efterarbete 

Efter de genomförda intervjuerna och renskrivning av anteckningar kommer vi att studera och 

sammanställa respondenternas svar på de olika frågorna genom att göra en skriftlig 

sammanställning över svaren. Denna sammanställning kommer att presenteras i resultatdelen. 

5.5 Vårt samarbete 

Vi har under hela arbetet med denna uppsats arbetat bra tillsammans. Delar av arbetet har vi 

tillsammans författat och nedskrivit medan andra delar har författats på olika håll först för att 

sedan diskuteras och korrigeras tillsammans. När vi började arbetet skrev Anna ned det vi 
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tillsammans valt ut och Emmy var den som skötte kontakterna med våra respondenter. Under 

intervjuerna tog Emmy ansvar för att föra anteckningar och skötte inspelningsutrustning medan 

Anna ledde samtalen. Vi har tagit hänsyn till varandra då vi gemensamt beslutat vad som ska vara 

med i arbetet och även vid våra möten då vi anpassat tid och plats efter varandra.  

 

5.6 Etiskt övervägande 

Vid vårt arbete med denna studie har vi tagit hänsyn till den etiska aspekten och följt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (www.vr.se 2013). Dessa riktlinjer tar upp fyra delar att förhålla sig till 

vid undersökningar. Samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjande krav. 

Vi informerade de deltagande respondenterna om studiens syfte samt lät dem skriva under en 

samtyckesblankett. De fick även veta att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Samtliga deltagare har hela tiden varit anonyma och vi har använt oss av fingerade namn på de 

medverkande skolorna. Det material vi har samlat in, det vill säga vår empiri har hållits inlåst och 

under uppsikt och vi kommer att förstöra det materialet efter att vi avslutat arbetet med denna 

uppsats. Vårt material kommer endast att användas i denna studie. 

 

http://www.vr.se/
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6. Resultat 

6.1 Kommunrepresentanterna 

I detta avsnitt redogör vi för vad som framkom i vår intervju med kommunrepresentanterna. Det 

var kommunstyrelsen som initierade detta projekt, Entreprenörskap i skolan, då de såg att det 

saknades arbetskraft inom vissa yrkeskategorier samtidigt som flera skolor i kommunen 

uppvisade dåliga resultat. Först genomfördes en undersökning för att se om det fanns 

förutsättningar för ett projekt med entreprenörskap i skolan inom kommunen. Denna utredning 

ledde till att ett projekt, Entreprenörskap i skolan, startades. Samtlig pedagogisk personal, 530 

stycken, inom kommunens skolor och förskolor fick delta i två halvdagar då entreprenöriellt 

lärande presenterades både i stort och även med konkreta exempel. Efter dessa två halvdagar 

genomfördes en enkätundersökning, där deltagarna fick svara på frågor om hur de till exempel 

förhölls sig till entreprenöriellt lärande. Därefter erbjöds alla skolor och förskolor att ansöka om 

att bli pilotskolor. Det var femton skolor som ansökte om att bli pilotskola. Fyra skolor utsågs, en 

skola var fsk-år9, skola två var fsk-år2, den tredje skolan var år3-år5 och den sista, fjärde skolan, 

var år6-år9. På så sätt täcktes hela spannet från fsk-år9 in. Anledningen till att det inte var någon 

förskola som blev pilotskola berodde på flera orsaker som samspelade. Det berodde på de 

ansökningar som kom in samt att projektledarna menar att det är lättare att arbeta entreprenöriellt 

på förskolorna och att mycket av idéerna redan finns där. Därför valde man att lägga större 

insatser på de högre åldrarna. På pilotskolorna utsågs det nyckelpersoner, fyra rektorer samt ca 15 

samordnare, vars uppgift var att få utbildning och sedan sprida sina kunskaper till sina kollegor på 

sin egen skola. Det genomfördes en kick-off med personalen, 140 stycken, på de fyra 

pilotskolorna. Då kom inspiratören Tina Thörner, som är känd från media och föreläste om inre 

drivkraft. Hon fick fungera som startmotor för pilotskolornas projektstart. 

När skolorna ansökte om att bli pilotskola fick de presentera olika projekt som de ville arbeta 

med. Dessa projekt skulle inte vara enskilda aktiviteter utan leda till att det entreprenöriella 

förhållningssättet skulle spridas och bli verksamt inom skolan. Detta då ett entreprenöriellt 

förhållningssätt inte är enskilda aktiviteter eller jippon utan ett förhållningssätt som ska 

genomsyra hela verksamheten och allt arbete som görs inom den verksamheten. Skolorna valde 

vitt skilda projekt och fick lämna in önskemål om vad de behövde för redskap för att genomföra 

sina projekt. Projektansvariga försökte tillgodose de behov som fanns med till exempel 

ledarskapsutbildning, vilket var vad många efterfrågade. Nyckelpersonerna har även fått genomgå 

en IPU-analys som visade vilka egenskaper de har genom att färgbestämma dem och därigenom 

göra dem uppmärksamma på varför de agerar som de gör i vissa situationer och på så sätt bli mer 

medvetna i sitt handlande i vissa situationer. Allt för att bli bättre ledare och för att få ett bra 

arbetsklimat som baseras på samarbete. I nuläget pågår denna IPU-analys för samtliga pedagoger 
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på de fyra pilotskolorna. De har även fått en kurs i kommunikation och då fått göra en 

kommunikationsplan. Som pedagog är det inte lika vanligt att tänka så mycket på kommunikation 

utöver den som sker i klassrummet, men som nyckelperson är det viktigt att kunna förmedla och 

kommunicera sitt budskap. Nyckelpersonerna upplevde att deras kommunikationsplan 

underlättade deras reflektion. Kommunikationsplan är ett dokument där skolan presenterar sitt 

projekt för allmänheten. 

Entreprenörskap i skolan är för de projaktansvariga ett förhållningssätt där eleverna får möta 

verkligheten och se hur de kunskaper de förvärvar i skolan kan användas. På så sätt kan eleverna 

motiveras mer i skolan. Det är ett förhållningssätt som låter teori och praktik mötas och som 

stärker elevernas självkänsla och tilltro till sig själva. De projektansvariga har därför varit tydliga 

under hela projektets gång med att det inte ska vara enskilda jippon eller aktiviteter som är 

entreprenöriella utan att det entreprenöriella förhållningssättet ska genomsyra hela verksamheten 

hela tiden. Som en följd av att kommunen startat detta projekt har farhågor vad gäller bedömning 

vuxit hos pedagogerna. Kommunen har därför startat en utbildning i formativ bedömning samt 

även haft föreläsningar om Big Five, de förmågor som eleverna behöver ha.  

 

Farhågorna hos pedagogerna har gällt arbetsbördan samt bedömningssvårigheter. Projektets 

ansvariga anser att om man arbetar entreprenöriellt så behöver inte alla pedagoger se allt, de 

menar att om en elev uppvisar en god analytisk förmåga inom ämnet svenska så har eleven 

sannolikt även denna förmåga inom skolans övriga ämnen. På så sätt kan arbetsbördan minska då 

inte alla pedagoger behöver bedöma samma sak utan kan fokusera på en annan förmåga. Detta 

kan ske då pedagogerna arbetar tematiskt och över ämnesgränserna. 

De farhågor som kommunens projektansvariga har är att entreprenörskap i skolan stannar vid 

pilotskolorna och inte förs vidare samt att om nyckelpersonerna slutar på sina nuvarande 

arbetsplatser så kan det entreprenöriella förhållningssättet avta i den verksamheten. 

Projektledarna menar att det behövs några drivande personer för att föra förändringen framåt 

och att få den att spridas. 

Under hösten 2014 genomfördes en enkätundersökning med nyckelpersonerna samt med 

personalen på pilotskolorna. Denna undersökning visade att fler personer var positiva till 

entreprenörskap nu än vid den tidigare undersökningen som genomfördes vid de två första 

halvdagarna då entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande presenterades för skolornas 

personal. Syftet med pilotskolorna är att de ska sprida sina kunskaper vidare till de övriga 

skolorna i kommunen. Representanterna tycker att det är viktigt att fortsätta arbetet och inte tro 

att det är färdigt nu efter tre år trots att vi kommit väldigt långt. För de skolor som inte varit 

pilotskolor har det funnits möjlighet att ansöka om stimulansbidrag för att genomföra projekt 

och satsningar inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Ett flertal skolor samt 

förskolor har gjort detta och då ansökt om bidrag till både material och utbildningar.  
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6.2 Valskolans pedagoger -pilotskolan 

Här presenteras det som framkom i vår intervju med Valskolans pedagoger. Skolans personal var 

på två inledande föreläsningar som kändes svåra då de mest fokuserade på äldre barn. I samma 

veva bytte skolan rektor som i och med att hens andra skola ansökte om att få vara pilotskola på 

grund av dåliga resultat även ansökte för denna, intervjuade skola, om att få vara pilotskola. Detta 

gjorde att skolan blev inkastad i detta utan att de var förberedda. De två arbetsenhets-ledarna, en 

på skolan och en på fritids, blev nyckelpersoner och fick åka på lite mer utbildning. Deras projekt 

växte fram av sig själv i och med att de satte sig ned och spaltade upp vad de redan gjorde som 

kunde räknas som entreprenöriellt, vilket var mycket. Ibland saknades det en röd tråd och 

framförallt i deras samarbete med fritids. Under en planeringshelg arbetedes det fram några 

ledord som pedagogerna ville skulle genomsyra all verksamhet på skolan.  Ledorden sattes 

samman till en bild som nu sitter uppe i Valskolans personalrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Bild tagen från Valskolans personalrum) 

Tillsammans utgick de från sina ledord och arbetade fram ett årshjul med olika teman; Trygghet, 

Respekt, Ansvar, Kunskap, Självkänsla, Skolans omvärld samt Framtid. Inför varje nytt tema som 

byts ca var sjätte vecka, genomförs en gemensam planering och då är även fritidsrepresentanter 

med. Vid behov deltar även övrig personal på skolan. Deras tema återkommer från år till år, men 

aktiviteterna de gör med eleverna varierar från år till år. Tillsammans håller de på att bygga upp en 

idébank till varje tema. Godbitarna behålls och det som inte fungerat så bra sållas bort. Årshjulet 

genomsyrar hela undervisningen, Det är deras förhållningssätt. De har presenterat det för 

föräldrar och barn och skickar ut i veckobreven då de börjar med nytt tema. Personalen på skolan 

upplever att barnen är mer insatta då årshjulet sätts upp i klassrummen. Fritids arbetar med 

samma tema som skolan och kompletterar därmed den teoretiska undervisning som sker. 

Pedagogerna som intervjuades tycker att de fått till det bra och framförallt att fritids har blivit 

Tillsammans skapar vi 

lust att växa 

Relationer 

Samarbete 

Kommunikation 

Trygghet 

Kreativitet 

Fantasi 

Glädje 

Motivation 

Nyfikenhet 

Meningsfullhet 

Mångfald 

Utveckling 

Kunskap 

Självförtroende 

Självkänsla 

Framtidstro 



29 
 

involverat och att det som eleverna arbetat med i skolan under dagen kan följas upp på fritids och 

även ge eleverna en möjlighet till vidareutveckling. 

 Det viktigaste enligt dem är att fånga upp elevernas intresse och att de därför måste vara 

flexibla och kunna ändra i sin planering. Ibland ställer tekniken till det. Pedagogerna förklarar att 

om en elev till exempel frågar om något som pedagogen inte vet och därför vill ta reda på det 

tillsammans med klassen så krånglar ibland projektorn eller nätverket så att de inte tillsammans 

kan leta reda på svaret. Skolans- och fritidshemmets pedagoger har inte haft några specifika 

nedskrivna mål med sitt arbete med entreprenörskap. De ser det inte som en massa jippon utan 

att det ska vara en del av verksamheten.  Till en början tyckte pedagogerna att det var svårt att 

arbeta entreprenöriellt då de arbetar med yngre barn och alla input som kom var riktade sig mot 

äldre elever. De önskar därför att inputen från början varit mer inriktad mot lågstadiet. Till en 

början var det svårt att eleverna var små, det ändrades snart och pedagogerna tyckte att det var 

lättare att eleverna var yngre. Skolans personal önskar en annan input från början, då det skulle ha 

sänkts till lågstadiet. Mycket har varit inriktat mot högstadiet. 

Man kan göra det mer levande och det blir roligare på något vis. Det blir mer kreativt och 

barnen blir mer engagerade. Att vara kreativ och våga är svårt, rektorn föreslog att man skulle 

arbeta utan planering och fånga barnen istället. En av de intervjuade pedagogerna har ett exempel 

från en före detta kollega som när barnen kom in med en jättestor svamp släppte allt och jobbade 

med svampar i två dagar. Det är bättre än att ha en helt tom planering. De tycker att de inte får så 

mycket feedback från samhället och att det är svårt att ta sig någonstans. Nyckelpersonerna är 

mer drivande och det har behövts men vi har kunnat komma med synpunkter och allt har funkat 

väldigt bra. Vissa tyckte att det var jobbigt i början och tycker att det här har varit någonting 

utöver, något extra. För fritids har det underlättat för deras verksamhet enormt. Sedan hade det 

alltid kunnat vara mer utbildning och diskussioner men det har varit rätt bra. 

Det är ett pedagogiskt arbetssätt, det handlar om att säga ja istället för nej. Och att lyssna på 

barnen, -hur tänkte du då, samt att våga släppa taget. 

Säga, vad intressant, vilken bra fråga, det ska vi ta reda på och sedan engagera sig i den frågan 

och jobba med den. 

 

6.3 Krokodilskolan 

I detta avsnitt kommer vi presentera det som framkom i vår intervju med Krokodilskolan När 

projektet presenterades för dem så tyckte de att det var stort och svårt. Tankarna som poppade 

upp handlade om ung företagsamhet och pedagogerna trodde att det skulle bli mycket jobb. 

Föreläsningarna de var på under två halvdagar kändes svåra. Pedagogerna tycker nu att 

entreprenörskap står för mycket samarbete, ta för sig, våga, lära för livet, lära sig att använda 

saker till något bra samt att lära sig att bygga på barnens intresse. De tycker att skolan arbetat så 

här redan tidigare men fick panik under föreläsningarna då det kändes som att det blev ytterligare 
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en sak att tänka på. Entreprenörskap kan förändra skolans arbete, men det går sakta är 

pedagogernas åsikt. Skolan arbetar på att samarbeta mer, vilket kräver organisering.  

De tycker att entreprenörskap i skolan är positivt för eleverna då man kan fokusera på 

förmågorna, big five, och inte bara titta på kunskapsmål. Någonstans under skoltiden blir 

eleverna fokuserade på rätt eller fel. I lågstadiet spinner det på vilket gör att det är lättare att 

arbeta så där än på mellanstadiet då eleverna tappat lusten och intresset.  

Tidsbristen gör att det är svårt att få kontakt med och att samarbeta med närsamhället, i övrigt 

så är det inte så svårt att få in entreprenörskap i skolan då det handlar om att göra det till en del 

av verksamheten. Det handlar om att ta tillvara på barnens idéer och att låta dem gå sina egna 

vägar. Det är förmågorna som är viktiga inte vad eleverna till exempel skriver om. Projektet 

presenterades bra tycker de inetrvjuade pedagogerna men det saknas en fortsättning och en 

uppföljning samt utvärdering. Även stimulansprojekt som arrangerats på skolan saknade 

uppföljning och utvärdering. Det hade varit bra med ytterligare föreläsningar och workshops.  

Skolan arbetar på olika sätt med entreprenörskap i skolan. I den vardagliga verksamheten 

arbetas det dagligen med entreprenörskap och det tas då till exempel upp aktuella händelser som 

bearbetas på olika sätt.. Ibland arbetar pedagogerna mer tematiskt och då även över klassgränser 

och årskurser. De känner inte till om kommunen har några mål med entreprenörskap i skolan, 

men vet dock att kommunen har fyra mål med skolan; Entreprenörskap, IKT, Kollegialt lärande 

samt formativ bedömning. Pedagohgerna har inte några egna mål med entreprenörskap på 

skolan. Deras arbete utvärderas muntligt tillsammans med eleverna och kollegor. Utvärderingen 

är då inte riktad mot entreprenörskap utan mer på hur arbetet gått och mot de mål som elever 

och pedagoger haft med arbetet. Hela tiden arbetar skolan med att stimulera elevernas kreativa 

processer men att det är svårt att stimulera alla då olika elever stimuleras på olika sätt. Hela tiden 

arbetar de med problemlösning och samarbete med eleverna. Pedagogerna diskuterar och 

funderar på gruppsammansättningar. Ibland sker samarbete över klassgränserna och även mindre 

samarbeten med annan personal. Entreprenörskap i skolan är att ta fram och utveckla elevernas 

nyfikenhet, uppmuntra till egna initiativ, stärka elevernas självförtroende samt att bemöta dem på 

ett bra sätt. Verkligen lyssna på eleverna och att vara intresserad av dem och deras funderingar 

samt att ta vara på deras funderingar och inte säga jaja, det var intressant men det kan vi inte göra 

nu.  
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7. Resultatdiskussion 

Under våra intervjuer ställdes och besvarades fler frågor än de som redovisats i resultatdelen. Vi 

hade många frågor som vi under intervjuerna upplevde gick in i varandra och även frågor som 

inte gav relevanta svar. Detta gör att vi väljer att endast redovisa de frågor som vi anser vara 

relevanta för våra frågeställningar i detta arbete.  

Vi finner att begreppet entreprenörskap i skolan är ett stort och luddigt/ogripbart begrepp som 

är svårt att förklara konkret. Det finns flera olika sidor som tillsammans skapar entreprenörskap i 

skolan till vad det är. Just att det finns olika sidor är en del av vad entreprenörskap är. Åsa Falk-

Lundqvist med flera (2014) menar att entreprenörskap är vad vi kan här och nu samt de 

möjligheter vi har att utvecklas. Alla har sin vision av vad entreprenörskap i skolan är och det är 

därför viktigt att diskutera och samtala om begreppet för att få en samsyn och samstämmighet i 

den egna verksamheten.  I vårt arbete har vi funnit att entreprenörskap är ett nytt tänk som finns 

överallt och genomsyrar förskolans- och skolans verksamhet. I förskolan arbetade man redan 

tidigare på liknande sätt men det har nu kommit begrepp som förklarar och förtydligar det 

arbetssättet. Detta är något som kommunrepresentanterna tog upp i vår intervju med dem. 

Entreprenörskap är ett förhållningssätt som handlar om att bejaka och framhäva elevernas 

intressen. Det handlar om att lyssna på barnen och att engagera sig. Att säga JA. Genom att 

arbeta med det som intresserar eleverna stärker skolan både elevernas självkänsla och 

självförtroende. Entreprenörskap ska genomsyra hela verksamheten och inte vara enstaka jippon!! 

Det ska istället finnas med hela tiden i allt man gör och inte  vara enstaka teman då man arbetar 

”entreprenöriellt” en timme i veckan eller en hel dag och inte mer. Både Valskolan och 

Krokodilskolan talar om vikten av detta. De menar att man som pedagog måste våga följa nya 

stigar och låta eleverna nå samma mål fast på olika sätt. Entreprenörskap är för dem att förena 

teori, praktik och verklighet. Genom att arbeta entreprenöriellt kan skolan förbereda eleverna för 

samhället på ett praktiskt sätt samtidigt som elevernas vardag och verklighet vävs in.  

Utmaningen ligger idag i att hitta nya former och att tänka bort från den rumsliga 
placeringen, bort från boken som enda källa till kunskap. (Rönnerman 1998, s 7) 

Entreprenörskap handlar om att ta vara på elevernas inneboende nyfikenhet och att 

vidareutveckla den så att eleverna har samma nyfikenhet när de slutar skolan som när de börjar 

den. I förskolan har pedagogerna redan tidigare arbetat med barnens nyfikenhet och nu vill man 

utöka arbetssättet och även föra in det i skolans värld. Detta är något som Falk - Lundqvist med 

flera (2011, 2014) skriver. I och med att Lgr 11 (2011) nämner entreprenörskap och att 

regeringen tog fram en strategi för entreprenörskap i skolan (Regeringskansliet 2009) får 

pedagogerna begrepp att använda sig av som synliggör deras arbete. Genom att använda sig av 

dessa begrepp underlättas kommunikationen pedagoger emellan och även ut mot föräldrar och 
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samhälle. I och med att entreprenörskap i skolan är ett så vitt begrepp finns det stora möjligheter 

att skapa en vision och ett arbetssätt som fungerar just för den aktuella verksamheten. Detta gör 

att arbetet med entreprenörskap inte ser lika ut på alla skolor.  Olika skolor och förskolor sätter 

sin prägel på det entreprenöriella arbetet i verksamheten till exempel genom att arbeta med 

företagsamhet mot näringslivet eller att säga JA till barnen. Personal på skolor i vår undersökta 

kommun har fortfarande olika syn på entreprenörskap i skolan beroende på hur mycket kunskap 

de har och hur deras verksamhet ser ut.  

En förutsättning för att förverkliga ambitionen att entreprenörskap ska genomsyra hela 
utbildningssystemet är att kompetensutvecklingsinsatser görs tillgängliga för all 
skolpersonal och ingår som en del i lärarutbildningen. (Skolverket 2010, s 32) 

 När personalen får möjlighet att diskutera och samtala om begreppen inom entreprenörskap 

skapas en samstämmighet som genomsyrar hela verksamheten och därmed gör att alla blir 

delaktiga och känner samma ansvar för arbetet. Vi har tidigare i arbetet nämnt att Blossing (2008) 

skriver att det är viktigt att hela tiden lyfta fram diskussionerna i ljuset och att låta dem ta sin tid. 

Vi tycker oss se i vår undersökning att på den skola som haft mycket diskussioner och även 

utbildning om entreprenörskap finns det en större samstämmighet än på den andra skolan där det 

inte förekommit lika mycket utbildning och inte heller diskussioner i samma utsträckning. 

Entreprenörskap i skolan handlar mycket om samarbete mellan all personal. Valskolan som fått 

utbildning och är pilotskola har kommit längre med detta att samarbeta och att ha gemensamma 

planeringsmöten än vad Krokodilskolan kommit. Vi ser därmed sambandet mellan samarbete 

och en samstämmighet som kommit till genom de diskussionsmöjligheter som skapats. Det är 

viktigt att ha en eller några ledare som driver projektet framåt vilket har funnits på Valskolan men 

inte på Krokodilskolan. Blossing (2008) skriver att det är viktigt med en pådrivare som peppar 

och stöttar under arbetets gång. 

 

 Båda skolornas pedagoger tycker att det från början kändes väldigt stort och inriktat mot 

äldre barn. De tyckte dessutom att det hade kunnat vara mer utbildning och framförallt 

Krokodilskolan saknade uppföljning och utvärdering. Detta är något som Blossing (2008) menar 

är viktigt för att se vad som fungerat i förbättringsarbetet och vad som inte fungerat. När arbetet 

med ett projekt kommit igång på riktigt och projektet ska spridas till andra skolor blir skolornas 

respons på projektet en utvärdering i sig.  

I och med att pedagogerna arbetar entreprenöriellt måste de vara mer spontana och flexibla 

och ändå kunna bedöma de förmågor som läroplanen nämner. Det kan göra att det känns svårt 

då man i det nya momentet som uppkommer på barnens initiativ måste se de förmågorna även i 

moment som inte planerats med syfte på att se de kunskaperna. Detta var något som 

pilotskolorna hade uttryckt farhågor kring till projektledarna. Därför startades det en utbildning i 

formativ bedömning för samtliga skolor i kommunen. Genom att fokusera på formativ 
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bedömning och big five-förmågorna behöver inte ett barn uppvisa alla förmågor i alla ämnen och 

moment.  

Alla tre respondentgrupperna kommunrepresentanterna, valskolan och krokodilskolan talar 

om att entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. De 

uttryckte alla tankar om att det handlar om att ta vara på elevernas nyfikenhet och att lyssna på 

vad de säger samt att säga ja till deras idéer. Valskolan har kommit längre i detta arbete och låter 

elevernas intresse styra innehållet under skoldagen mer än vad som sker på Krokodilskolan. Vi 

anser att det beror på att Valskolan haft möjlighet att bli samstämmiga och att de har 

kontinuerliga planeringsmöten då även fritids deltar.  

Båda skolornas förhållningssätt överensstämmer med kommunens vision. Dock är Valskolans 

förhållningssätt tydligare och mer konkret. Pedagogerna på denna skola är mer samstämmiga och 

har lättare att sätta ord på och förklara vad entreprenörskap i skolan är. Detta då de har haft två 

tydliga ledare och mer utbildning än vad Krokodilskolan haft. Vidare har Valskolan arbetat 

strukturerat med entreprenörskap vilket gör att de haft möjlighet att se på sin undervisning 

utifrån ett entreprenöriellt perspektiv och därigenom skapat en helhet för elevernas skoldag. När 

man tittar på de skolförbättringsfaser som Blossing (2008) talar om ser vi att Valskolan är i 

implementeringsfasen just nu, medan Krokodilskolan fortfarande är i initieringsfasen och saknar 

en projektledare som kan driva arbetet framåt.  
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8. Metoddiskussion 

I detta avsnitt vill vi redogöra för tillförlitligheten, giltigheten och generaliserbarheten i vårt 

arbete. I kvalitativa studier går det inte att gå tillbaka utan vi får istället tydligt redogöra för vårt 

metodgenomförande så noga som möjligt.  

 

Det viktiga med `diciplined inquiry´ är att dess data, argument och resonemang kan klara 
en noggrann granskning från en annan medlem av vetenskaps samhället. (Larsson 1994, s 
178)  

Det blir därför vår systematik som får stå för vår validitet och reliabilitet. Vi är medvetna om att 

detta arbete inte kan ligga som grund för en generalisering. Detta arbete är gjort i en kommun 

och alla kommuner är olika. Dessutom så varierar skolornas arbetssätt även inom Sveriges 

kommuner. Man kan göra jämförelser och dra lärdomar men man kan inte dra generella slutsatser 

om hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan implementeras i en skolverksamhet. Vår 

förhoppning är istället att vårt arbete ska inspirera till fortsatt forskning inom ämnet 

entreprenörskap i skolan samt hur nya förhållningssätt kan implementeras i den ordinarie 

verksamheten. Hela tiden under arbetets gång har vi försökt vara trogna våra frågeställningar när 

vi planerat och genomfört våra intervjuer. Så tydligt som möjligt har vi redovisat hur vi gått 

tillväga och vilka metoder vi använt oss av för insamlingen av material till vårt arbete.  

Det finns så att säga alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande; ”fakta” är alltid 
perspektiv beroende redan vid första mötet med det som skall tolkas har vi en 
föreställning om vad det betyder; vi har en förförståelse. Det är denna förförståelse som 
sedan ständigt förändras i tolkningsprocessen. Genom att explicit göra förförståelsen gör 
man utgångspunkten för tolkingen tydlig. (Larsson 1994, s 165) 

 Tillförlitligheten i studien beror på hur väl våra metoder har gett oss material som visat det som 

studien syftade till. Vi har hela tiden varit öppna med vad vi studerat och förklarat för samtliga 

inblandade vad det innebär. Det faktum att vi på en av skolorna var bekanta med flera av de 

intervjuade personerna, gjorde att vi kände oss tryggare i vår intervjuande roll. Det kan även ha 

påverkat oss att inte hålla distansen och fokus på uppgiften genom hela intervjun samtidigt som 

det gjorde att samtalet flöt på då vi samtalade om allmänna ämnen innan intervjun och att de 

intervjuade kände sig trygga med oss. 

För att få ett tillförlitligare resultat skulle vi kunnat ha intervjuat både fler pilotskolor och icke-

pilotskolor. Men vi anser ändå att vi fått intressanta svar i relation till frågeställningarna.  

 

 

I det tidigare metodavsnittet berättade vi att vi valde att gör intervjuer. Detta då vi efter att ha 

funderat på lämpliga metoder ansåg att vi genom att genomföra fokusgruppsintervjuer kunde få 
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bäst information som var aktuell för vårt arbete. Vi var intresserade av respondenternas 

uppfattningar. Om vi genomfört observationer hade de behövt kompletteras med intervjuer för 

att vi skulle få fatt i respondenternas uppfattningar. Tidsbrist gjorde därför att vi valde att endast 

genomföra intervjuer. Vi funderade över att använda oss av enkäter men fann att det skulle ha 

blivit tidskrävande och ge fattiga svar. Det vill säga att det hade inte givit oss möjlighet att ställa 

följdfrågor och troligtvis hade respondenterna svarat kortfattat.  

Då vi gjorde intervjuerna i grupper blev det mer avslappnat och respondenterna 

vidareutvecklade varandras svar. Detta gav oss ett material där respondenterna svarat utförligt på 

våra frågor. Vi hade kunnat styra intervjuerna bättre men samtidigt är det möjligt att 

respondenterna nu givit andra svar och fakta då de själva funderat och tagit frågorna i egen 

ordning. Rädslan för att de skulle tappa tråden om vi styrt för mycket gjorde att vi följde dem 

istället för vår frågemall. För att få en större empiri att utgå ifrån hade vi kunnat göra fler 

intervjuer, men tidsbrist gjorde att vi fokuserade på en pilotskola och en icke-pilotskola utöver 

vår intervju med kommunrepresentanterna. Istället för att genomföra fokusgruppintervjuer hade 

vi kunnat göra en till en intervju för att få allas specifika svar på samtliga frågor. Så som vi gjorde 

nu kan det vara några frågor som endast ett fåtal av personerna i varje grupp svarat på.  

Då vi vid tillfället både bodde och arbetade i den aktuella kommunen där vår undersökning 

gjordes kan vi ha styrts av förutfattade meningar. Vi känner dock att vi försökt och tycker att vi 

lyckats med att hålla oss neutrala men är medvetna om att respondenternas svar kan ha påverkats 

av att de sett oss tidigare på gemensamma studiedagar. Vi och respondenterna känner inte 

varandra men har setts vid olika tillfällen. Det faktum att vi arbetar i samma kommun kan bidra 

till att respondenterna kände sig trygga och bekväma och på så sätt utvecklade sina svar mer. 

Genom att från början vara tydlig med att vi inte hade kunskap om Entreprenörskap i skolan och 

deras arbetssätt anser vi att respondenterna inte hoppade över sådant som de trodde att vi visste 

då vi arbetade i samma kommun. Valet av respondenter blev som det blev då vi ville ha en 

pilotskola och en icke pilotskola. Skolorna skulle ha åldrarna förskoleklass till och med minst 

årskurs två då vi i vårt framtida yrke kommer att arbeta med dessa årskurser. Vi borde ha 

förberett oss bättre inför första intervjun. Vi reflekterade inte över att ha en dator med oss för att 

föra anteckningar utan skrev istället för hand. Vår inspelningsutrustning, en Ipad, slutade att spela 

in efter cirka 20 minuter då minnet blev fullt. De nästföljande intervjuerna gick bättre. Detta då vi 

bytt inspelningsutrustning och tog med oss dator för att föra anteckningar på. 

  

Det var svårt att leda intervjun då man inte ville gå in och störa när respondenterna pratade på 

och följde sin tråd från fråga till fråga och då hoppade ibland. Vi ser det som både positivt och 

negativt. Om vi stoppat dem och tagit en fråga i taget tror vi att en del av det de berättade för oss 

inte hade framkommit på samma sätt och i samma utsträckning. För att respondenterna skulle 

vara villiga att ställa upp och känna sig trygga fick de välja intervjuplats och vi tog oss dit. Detta 

gjorde att alla intervjuer genomfördes på olika platser vilket gjorde att vi blev mindre förberedda 
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på hur platserna såg ut. Vi valde att göra vår arbetsfördelning och hålla oss till den genom alla 

intervjuer. Den innebar att en hela tiden antecknade och den andra ledde intervjun och ställde 

frågor samt följdfrågor. Detta gav oss en trygghet och vi kunde förbereda oss på våra respektive 

uppdrag. Det vi skulle ha gjort annorlunda är att ha bytt skola eller haft mer tid på oss så att vi 

hade kunnat få en fokusgrupp även på Krokodilskolan så att fler röster blivit hörda.  

Avslutningsvis konstaterar vi att våra metodval har fungerat bra och gett oss relevant material 

till vårt arbete. Dock kan vi i efterhand konstatera att om vi idag skulle göra samma undersökning 

skulle vi försöka ordna mer tid så att vi kan ha fler fokusgruppintervjuer och även dela upp 

intervjuerna till flera tillfällen så att vi kan fokusera på ett fåtal frågor i taget. 

 

Vi är medvetna om att vi gjort få intervjuer men tycker att vi utifrån våra förutsättningar fått 

svar på våra frågeställningar vilka leder till ett resultat. Den totala respondentgruppen består av 

nio personer från tre olika verksamheter. Vi ville ha skolor utan högstadium och skolor där de 

tidigare inte arbetat entreprenöriellt vilket byskolorna enligt vår uppfattning gjort. 
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9. Reflektionsdiskussion 

Det har varit tufft att både jobba och studera samtidigt. Detta har gjort att vi ibland haft tidsbrist 

vilket gjort att antalet intervjuer fick hållas nere. Vi känner båda att detta arbete gjort oss mer 

intresserade och öppna för förhållningssättet Entreprenörskap i skolan. Redan nu har vi 

förändrat vårt arbetssätt och kommer att jobba vidare med att ytterligare förändra vårt arbetssätt 

för att kunna möta eleverna och våga säga JA till dem. Föreläsningen vi var på med Åsa Falk-

Lundqvist gav oss mycket och rätade ut en del frågetecken som vi hade. Därför tycker vi att det 

borde ha varit föreläsningar och utbildning om entreprenörskap under vår utbildning vid 

universitetet i Uppsala. Det står ju faktiskt i läroplanerna att vi ska arbeta med detta inom skolans 

och förskolans verksamhet.  

Entreprenörskap i skolan är ett vitt begrepp som ger pedagogerna stor flexibilitet vad gäller 

arbetsätt. Detta göra att entreprenörskap i skola ser olika ut på olika skolor. Därför kan det vara 

bra att ha fått en grund och förståelse för begreppet under sin utbildning på universitetet. Denna 

flexibilitet öppnar upp för samarbete mellan skolor då de har en gemensam grund att utgå från. 

På så vis sprids kunskap om entreprenörskap i skolan och förhållningsättet förankras på de olika 

skolorna.   
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Frågor till pedagogerna 

 
1. Är entreprenörskap i skolan ett bekant begrepp för dig? 

2. Vad är entreprenörskap i skolan för dig?  

3. Tycker du att Entreprenörskap i skolan är viktigt? 

4. Anser du att entreprenörskap kan förändra skolan? 

5. På vilket sätt är entreprenörskap positivt för eleverna? 

6. Kan det vara svårt att få in entreprenörskap i skolan? 

7. Vad tycker du är roligast med entreprenörskap i skolan? 

8. Vad tycker du är svårast med entreprenörskap i skolan? 

 
9. Hur har projektet presenterats för dig? 

10. Hur reagerade du vid presentationen av projektet? 

11. Anser du att ditt arbetslag är samstämmigt? 

12. Hur stor del av skolan arbetar entreprenöriellt? 

13. Anser du att kommunen givit dig den kompetensutbildning du behöver för att bedriva 

entreprenörskap i skolan? 

 
14. Hur bedriver ni entreprenörskap i skolan? Som tema/projekt under en viss period/ vissa 

perioder av läsåret. 

 
15. Har kommunen formulerade mål för arbetet med entreprenörskap i skolan? 

16. Om ja, var finns de dokumenten?  

17. Har skolan formulerade mål för arbetet med entreprenörskap i skolan? 

18. Om ja, var finns de dokumenten?  

19. Har det pedagogiska arbetet med entreprenörskap följts upp/ utvärderats? 

20. Om ja, i vilken form? 

 
21. Anser du att skolorna arbetar med att stimulera kreativa processer hos eleverna? 

22. Anser du att skolorna arbetar med samarbete och problemlösning? 

23. Anser du att skolorna arbetar med samverkan skola-närsamhälle? 

24. Försök beskriv entreprenörskap i skolan i relation till pedagogiskt förhållningssätt? 
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Bilaga 2  

 

Frågor till kommunen 

 

1.   Vad är entreprenörskap i skolan för dig? 

2. Varför tycker kommunen att det är viktigt med Entreprenörskap i skolan? 

3. Anser du att skolorna arbetar med att stimulera kreativa processer hos eleverna? 

4. Anser du att skolorna arbetar med samarbete och problemlösning? 

5. Anser du att skolorna arbetar med samverkan skola-närsamhälle? 

6. Hur stor del av skolan arbetar entreprenöriellt? 

 
7. Vilken kompetensutbildning har personalen fått? 

8. Anser du att kommunen givit skolpersonal den kompetensutbildning  de behöver för att 

driva entreprenörskap inom skolan? 

 
9. Har det pedagogiska arbetet med entreprenörskap följts upp/ utvärderats? 

10. Om ja, i vilken form? 

11. Har kommunen formulerade mål för arbetet med entreprenörskap i skolan? 

12. Om ja, var finns de dokumenten? Är de tillgängliga för allmänheten? 

13. Har skolan formulerade mål för arbetet med entreprenörskap i skolan? 

14. Om ja, var finns de dokumenten? Är de tillgängliga för allmänheten? 

 
15. Hur kan entreprenörskap förändra skolan? 

16. På vilket sätt är entreprenörskap positivt för eleverna tycker du? 

17. Kan det vara svårt att få in entreprenörskap i skolan? 

18. Känner du att personalen reagerar positivt på detta projekt? 

19. Om ja, hur? 

20. Hur har ni presenterat projektet för personalen? 

 

 

 

 


