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Bakgrund: Från och med hösten 2011 börjar Sveriges grundskolor att arbeta efter en ny läroplan, 
Lgr 11, och entreprenörskap nämns för första gången i en svensk läroplan. Forskning visar att 
entreprenörskap i skolan ofta framställs som ett förhållningssätt i undervisningen där eleverna 
förväntas utveckla kompetenser såsom ansvar, kreativitet och självförtroende. Tidigare forskning 
visar att Sveriges skolor alltmer fokuserar på elevens självstyrning; eleven får frihet under ansvar. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka sju rektorers tankar om vad Lgr 11:s ökade betoning på 
entreprenörskap i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever. 

Metod: Fallstudien bygger på halvstrukturerade intervjuer med rektorer som representerar 
årskurserna 1-5 och deras tankar har tematiserats och analyserats med inspiration från diskursanalys 
utifrån Foucaults teori om diskurs, makt och styrning. 

Resultat: Resultatet visar att rektorerna främst uppfattar entreprenörskap som ett förhållningssätt i 
undervisningen som ger eleverna vissa kompetenser. Under intervjuerna uttrycker rektorerna att 
entreprenörskap innebär fokusering på den enskilda individen och att eleverna blir medskapare av 
undervisningen genom att välja utifrån inre motivation och intresse. Rektorerna menar att det är  
viktigt att eleven känner lust för att lära och entreprenörskap i skolan ger förutsättning för det.  
Ämnesuppdelningen blir svagare och eleverna ska erbjudas helheter, enligt rektorerna. Flera 
rektorer anser att eleverna bör bli självstyrande och att läraren ska stötta eleverna genom att erbjuda 
material, aktiviteter och organisatoriska förutsättningar. Rektorerna uttrycker att den nuvarande 
skolan inte motiverar eleven tillräckligt och menar att många elever tycker skolan är meningslös.
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1. Inledning
Från och med hösten 2011 arbetar alla Sveriges grundskolor efter en ny läroplan – Läroplanen 2011 
(som hädanefter benämns Lgr 11) – och det är det direkta skälet till att denna studie har gjorts. Den 
antogs den 7/10 2010 och implementerades under våren 2011 i Sveriges grundskolor. Läroplanen är 
uppbyggd i tre delar där det i del ett står om skolans värdegrund och uppdrag, i del två berättas om 
övergripande mål och riktlinjer och där det i del tre finns kursplaner för alla ämnen. Redan i den 
första delen, där skolans värdegrund och uppdrag är beskrivet, nämns ordet entreprenörskap som är 
ett nytt begrepp som införts i läroplanen. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 s. 9)

Utbildningsminister Björklund och näringsminister Olofsson har uttalat sig om vikten av 
entreprenörskap i skolan. I en skrift från Regeringskansliet (2009) beskrivs hur utbildning inom 
entreprenörskap kan bidra till att fler unga människor väljer att starta egna företag. Syftet är att  
Sverige ska öka sysselsättningen i landet, stärka utvecklingskraften och att Sverige ska stå sig bättre 
i konkurrensen i en globaliserad värld. I skriften beskrivs att syftet med entreprenörskap i skolan är 
att unga ska våga starta företag, men syftet är också att stimulera ungas kreativitet och idérikedom. 

Min yrkesbana som lärare startade i samband med införandet av läroplanen -94 och mina yrkesår 
har kantats av stora förändringar. Min egen skolgång präglades av läroplanen -80 och de idéer som 
rådde under 1980-talet men jag har, sedan min yrkesbana som lärare började, upplevt en förändring 
i samhället och en förändring av synen på lärande som skiljer sig från den skola jag gick i. Jag har 
varit med om olika strömningar och har ofta varit positiv till det nya eftersom jag har haft ett  
intresse av att utvecklas. När jag ser tillbaka på min utveckling som lärare inser jag att jag ofta följt  
med strömmen utan att först kritiskt granska mitt arbete och de idéer som är rådande i skolan. På 
senare år har jag ifrågasatt mig själv och mitt arbete mer och mer. Mitt huvudintresse har under lång 
tid varit barns lärande och framförallt alla barns rätt till lärande oavsett klass, kön och etnicitet. Jag  
har reflekterat över vilka elever som gynnas av den skola vi har och vilka barn som riskerar att 
misslyckas. När nu entreprenörskap införs i läroplanen vill jag belysa begreppet och kritiskt granska 
hur det talas om entreprenörskap i skolan. Foucault (2008) hävdar att genom språket framkommer 
det som betecknas ”sant” och genom talet kan även praktiken påverkas. Språket skapar då en 
diskurs utifrån vilken människor lär vad som är möjligt men också vad som är otänkbart. I den här 
studien  diskuteras talet om entreprenörskap för att försöka förstå vad som betecknas som ”sanning” 
i skolan idag och för att i förlängningen få en större förståelse för vad det kan komma att innebära 
för de elever som går i skolan nu; om det innebär möjligheter för alla barn eller om det finns en risk 
att en del barn misslyckas. 

Leffler (2006) anser att begreppsdefinitionen av entreprenörskap inte är tydlig och hur skolor ska 
arbeta med entreprenörskap i skolan är oklart, vilket leder till att skolor har svårt att veta hur de ska 
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bedriva arbetet i den pedagogiska verksamheten. Osäkerheten kan då leda till att skolorna får svårt 
att fokusera på vad arbetet ska leda till, men det kan också ge pedagoger stor frihet att själva 
utforma den verksamhet de vill ha, menar Leffler. Det blir då av intresse att studera hur rektorer ser 
på betoningen av entreprenörskap i grundskolan, eftersom deras syn kan komma att påverka den 
undervisning som kommer att utföras på deras respektive skola. 

I tidigare forskning om entreprenörskap i skolan framställs att eleven i en skola med 
entreprenörskap bör ha rätt till sitt eget lärande och till sin egen utveckling (Leffler 2006).  
Betoningen på att varje individ har rätt till individuell utveckling, är en del av den skoldiskurs som 
växt fram under 1990 – 2000-talet, hävdar forskare som Dovemark (2004) och Båth (2006). Skolan 
anpassar sig mer mot marknaden och där elevens anpassning till arbetsmarknaden sätts i allt större 
fokus. Dovemark visar i sin studie hur individens valfrihet blivit ett viktigt element i skolan under 
1999 och 2000-talet och hur samhällets nyliberalistiska diskurs påverkar skolan. Både Båth och 
Dovemark varnar för att ett alltför nyliberalistiskt synsätt på undervisning kan gynna de resursstarka 
och försämra för de resurssvaga. 

Entreprenörskap är inte ett nytt begrepp i skolan, men det är först nu begreppet har införts i
läroplanen vilket innebär att alla skolor nu ska verka för att undervisningen främjar 
entreprenörskap. Det finns ytterst lite forskning på om eller hur de tidiga årskurserna, 1-5, har 
arbetat med entreprenörskap, därför har denna studie fokuserat på att få veta mer om vad 
betoningen av entreprenörskap i Lgr 11 kan komma att innebära för elever och lärare i grundskolans 
tidiga år. Då rektorerna är de som fått i uppdrag av skolverket att implementera och förmedla bilden 
av entreprenörskap i grundskolan är det troligt att deras tankar påverkar det arbete som sedan 
bedrivs inom skolan. Det jag har velat besvara med min uppsats är hur rektorer som arbetar med 
årskurs 1-5 uppfattar entreprenörskap i grundskolan eftersom begreppet nu står skrivet i Lgr 11. Jag 
vill förstå hur lärarrollen och hur elevrollen kan komma att se ut i en skola vilken betonar 
entreprenörskap för att i förlängningen få mer kunskap om hur skolans undervisning påverkar 
elevers möjligheter till en likvärdig utbildning. 

2. Syfte
Den här studien syftar till att undersöka sju rektorers tankar om vad Lgr 11:s ökade betoning på 
entreprenörskap i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever. 
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3. Bakgrund
I detta kapitel definieras först begreppen som huvudsakligen kommer att användas i den här studien. 
Därefter redogörs för tidigare forskning om entreprenörskap i grundskolan och sedan beskrivs 
möjliga orsaker till införandet av entreprenörskap i grundskolan. Kapitlet avslutas med att redogöra 
för en del av tidigare forskning om hur elevrollen och lärarrollen kan se ut i skolan idag. 

Definition av begreppen

I denna studie är begreppen entreprenör, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
förekommande. Nedan följer en förklaring till vad de innebär.

Definition av begreppen entreprenör och entreprenörskap

Leffler (2006) påvisar att begreppet entreprenör är svårdefinierat. Det har sina rötter i Frankrike på 
1400-talet då ordet entrepreneur hade betydelsen av en person som gjorde något. Begreppet har 
sedan dess utvecklats och omdefinierats, enligt Leffler. En entreprenör beskrevs tidigt, menar 
Landström (2000) som en person som utför riskfyllda handlingar åt staten och senare var en 
entreprenör någon som organiserade och ledde produktion inom jordbruket. Entreprenören blev 
sedan den som introducerade nya produkter på marknaden, enligt Landström. Definitionen har 
utvidgats från början av 1900-till någon som bryter tidigare mönster och skapar förändring. Det var 
entreprenören som upptäckte och identifierade nya möjligheter på marknaden, menar Leffler.

Leffler (2006) hävdar att det är inom ekonomin som begreppet har sitt ursprung, men forskare inom 
beteendevetenskapen började efter andra världskriget att intressera sig för vem som blir entreprenör 
och utforskade människor som var entreprenörer. Det var under denna tid många människor som 
ansåg att entreprenörens egenskaper behövdes för återuppbyggnaden av samhället och intresset för 
vad som utmärkte en entreprenör ökade. Det har dock varit svårt inom forskningen att säkerställa 
vem som är en entreprenör eftersom det är en heterogen grupp, enligt Leffler. Landström (2000) har 
identifierat fem roller som han anser vara typiska för entreprenören: risktagare, kapitalist,  
nyskapande, möjlighetssökare och samordnare. Nationalencyklopedins förklaring av en entreprenör 
är:

entreprenör' [en- eller aŋ-], företagsam person som startar nya företag och går in i nya projekt. Även person eller  
företag som genomför en entreprenad kan benämnas entreprenör. (Nationalencyklopedin, 2011-02-20)

Entreprenörskap är att skapa nytt användarvärde, menar Bjerke (2005). Forskning kring 
entreprenörskap drivs inom olika forskningsområden och kompletterar varandra, enligt Leffler 
(2006). Både Leffler och Bjerke betonar att intresset för vem som är en entreprenör ges mindre vikt 
inom forskning idag. Leffler menar att studier nu mer bedrivs på vad en entreprenör gör; alltså vad 
som innebär entreprenörskap. Forskningen fokuserar idag mest på entreprenöriellt beteende och de 
entreprenöriella processerna och forskare betonar mer vilka former affärsskapandet har än vilka 
egenskaper utövaren har. Inom olika ämnesdiscipliner har begreppet entreprenörskap även setts ur 
ett större perspektiv och satts i samband med förhållanden i samhället, menar Leffler.
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Begreppet entreprenörskap i utbildning

Den här studien undersöker främst entreprenörskap inom utbildning, men som tidigare nämnt anser 
Leffler (2006) att begreppsdefinitionen i skolan är oklar. Skolverket (2011) har på uppdrag av 
regeringen ansvarat för att skriva Lgr 11 och Skolverkets definition av entreprenörskap i skolan 
lyder: 

Enligt strategin kan utbildning i entreprenörskap innefatta specifika kunskaper som krävs för att starta och driva ett  
företag.

Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se 
möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/entreprenorskap/uppdraget)

Vid genomläsning av tidigare studier om entreprenörskap är begreppet entreprenöriellt lärande 
förekommande. Leffler (2006) beskriver snäv och bred utbildning i entreprenörskap och skiljer på 
att lära om att starta företag och att lära entreprenöriellt beteende. Lära om att starta företag kallar  
hon snäv utbildning i entreprenörskap och att lära entreprenöriellt beteende, vilket kan innebära att  
utveckla speciella kompetenser, kallar hon bred utbildning i entreprenörskap och det är denna breda 
utbildning som även kallas entreprenöriellt lärande. Det är denna form av att lära entreprenörskap 
som skolorna kan använda sig av, menar hon. 

Det är inte helt enkelt att särskilja begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande vilket gör  
det svårt för personal på skolor att veta vad begreppen innebär, enligt Leffler (2006). Johannison, 
Madsén och Wallentin (2000) benämner i sin studie om entreprenörskap i skolan endast begreppet 
entreprenörskap, men talar om samma processer som Leffler; att utveckla speciella kompetenser,  
även om de i sin framställning lägger större fokus på att undervisningen ska främja företagande. I 
denna studie kommer begreppet entreprenörskap att användas utifrån Lefflers  definition om bred 
och snäv utbildning i entreprenörskap. 

Entreprenörskap i skolan som det tidigare framställts

Leffler (2006) har studerat skrifter om entreprenörskap i skolan där många tankar inom den breda 
tolkningen av entreprenörskap – entreprenöriellt lärande – bygger på att arbetet ska vara en process 
inom skolans vanliga verksamhet, inte ett enskilt ämne. Entreprenöriellt lärande beskrivs vara ett  
förhållningssätt till att lära och det ska uppmuntra elevers självtillit, kreativitet, handlingskraft,  
självkännedom och samarbets- och kommunikationsförmåga. Lärandet beskrivs vara organiserat i 
långa arbetspass, vara ämnesövergripande och grupporienterat. Temat eleverna deltar i ska vara 
verklighetsbaserat och inte utgå från konstruerade frågor. Den som lär bör ha makten över det som 
ska läras. John Deweys tankar om ”learning by doing” aktualiseras då handling ska följas av 
reflektion över de erfarenheter som gjorts. Eleverna ska bli medvetna om vad de gör och varför de 
gör på ett visst sätt, menar Leffler. EU förespråkar, enligt Leffler, att en del av entreprenörskap är att  
skolan har kontakter med näringslivet och att eleverna arbetar självständigt och med aktiva former 
av inlärning. 
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Johannisson, Madsén och Wallentin (2000), menar att entreprenörer drivs av möjligheter istället för 
problem och att de skapar något nytt. Detta i kombination med att entreprenörskap kräver 
flexibilitet, förmåga att bryta rutiner, uthållighet, långsiktighet och successivt lärande gör att  
entreprenörskap hör hemma i skolan. Undervisning bör bygga på handlingar och eleverna ska vara 
aktiva och få möjlighet till både praktisk färdighetsträning och till teoretiska kunskaper. Det är även 
viktigt att eleverna samarbetar och kommunicerar med varandra. Entreprenörskap är ett elevaktivt  
arbetssätt där eleven själv vet vad den vill lära och varför. Eleverna ska stimuleras av pedagogerna 
och utmanas att själva tänka kritiskt runt det de lär.  Skoldagen måste organiseras på ett annat sätt  
än dagens skola där undervisningen bör domineras av dialog i klassrummet, autentisk 
problemlösning, och det bör vara mindre ämnesuppdelning och färre fasta punkter. Det är viktigt att 
eleverna reflekterar över och lär sig om sitt eget lärande. Eleverna ska vara aktiva och de ska ha 
inflytande  och vara delaktiga i det de ska lära. I detta ingår fullständiga läroprocesser där eleven är  
med under planering och utvärdering; de är delaktiga i att precisera mål, komma på arbetsmetoder 
och utforma arbetet, anser Johannisson, Madsén och Wallentin.

Tidigare projekt i skolan med betoning på entreprenörskap

Leffler (2006) har studerat tre skolor vilka har haft projekt med entreprenörskapsmål. Hon menar att 
begreppet entreprenörskap inte är entydigt i de här skolorna. De skolor Leffler har studerat har valt 
att lyfta fram företagande eller företagsamt beteende. Leffler har studerat fyra skolor i årskurs 4-6 
som genomfört projekt med betoning på entreprenörskap. Eleverna driver exempelvis café, där 
elever delas in i grupper och sköter skolans fredagscafé. Ett annat projekt hon studerat är ett 
biblioteksarbete som handlar om att eleverna sköter skolans bibliotek. Andra exempel på projekt 
Leffler studerat är ”Skolträdgården” där eleverna sköter en trädgård och säljer det som odlats till  
ortsbefolkningen och ett projekt syftar till att utveckla teknikundervisningen; att utveckla IT som ett  
pedagogiskt verktyg och dessutom samarbeta med närsamhället. Hon ser i de projekt hon studerat 
att den kunskap som eftersträvas bygger på de förväntningar som finns kring entreprenörskap i 
skolan, vilket dels är kunskap om företagande men också kunskap om hur man beter och uppför sig. 
Hon ser också att en del projekt handlar om att säkerställa läroplanens mål; inte om att skapa ny 
kunskap. Eleverna ska få mer inflytande och ta initiativ, detta är mål som ska finnas med i  
projekten, men Leffler visar att eleverna saknar reellt inflytande över undervisningens innehåll och 
att eleverna tar initiativ på lärarens uppmaning; inte själva. Eleverna tycker att projekten är bra och  
de ser dem som ett trevligt avbrott i skolvardagen, enligt Leffler.

Svedberg (2007) har studerat hur två gymnasieskolor, som omfattas av ett entreprenörskapsprojekt, 
arbetar med entreprenörskap i skolan. Den ena skolan har ett program där målet med 
entreprenörskap är att eleverna ska utveckla företagsamhet i betydelsen kreativitet, initiativtagande  
och flexibilitet och där uppmanas eleverna att designa sin egen utbildning. Eleverna får tillsammans  
med sina föräldrar lägga upp en egen studieplan. En del av studierna på programmet innebär 
projektarbete och eleverna utformar själva sina projekt vilka exempelvis kan vara 
”Arbetssökarguide för panka ungdomar”, ”Kokbok för studenter” eller ”Migrän, en 
informationsbroschyr”. I den andra skolan som Svedberg har studerat arbetar eleverna med 
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uppdrag. Det innebär att eleverna har kursmål som innefattar flera ämnen. Uppdragen sträcker sig 
över tre till fyra veckor och läraren handleder under processen. Läraren konstruerar uppdragen 
utifrån de programprofiler eleverna har valt för att fånga in elevernas intressen och eleverna tar 
ansvar för sin planering. Eleverna kan organisera tidsåtgång och lokal på ett fritt sätt och läraren 
handleder eleven. Läraren ger förslag på litteratur och utrustning och beskriver kursmål och 
redovisningssätt. Ett exempel på ett uppdrag kan vara att utifrån gällande lagstiftning göra en 
skalenlig ritning till ett nyrenoverat stall. Svedberg kommer fram till att båda skolors arbeten 
fokuserar på att eleverna ska samarbeta i grupp och lösa, diskutera och lära av varandra och 
entreprenörskap i skolan står för individuell men framförallt gemensamt nyskapande och kreativitet.  
Hon anser att eleverna ibland skjuter upp eller tar sig runt svåra problem, vilket riskerar att  
trivialisera lärandet och hon påpekar att läraren bör finns med i processen för att hjälpa eleverna 
med nya begrepp och att lyfta upp samband. 

Orsaker till entreprenörskap i skolan

Företagande

I ett pressmeddelande från Regeringen den 26 maj 2009 presenterar Utbildningsdepartementet och 
Näringsdepartementet en ny strategi för utbildningsområdet. Där fokuseras på entreprenörskap och 
det finns en önskan om att detta ska genomsyra den svenska skolan. 

Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas att strategin inspirerar 
lärare att utveckla undervisningen. (Jan Björklund, pressmeddelande 26 maj 2009, Utbildningsdepartementet, 

Näringsdepartementet)

Att stärka entreprenörskapet är viktigt för att få fler företagare. Men kreativt tänkande, problemlösning och 
samarbetsförmåga är något som efterfrågas även av arbetsgivare. Därför kan entreprenörskapsstrategin bidra till att  

fler unga får ett jobb. (Maud Olofsson, pressmeddelande 26 maj 2009, Utbildningsdepartementet, 
Näringsdepartementet)

I en skrift från Regeringskansliet (2009) beskrivs hur utbildning inom entreprenörskap kan bidra till 
att fler unga människor väljer att starta egna företag. Syftet är att Sverige ska öka sysselsättningen i  
landet, stärka utvecklingskraften och att Sverige ska stå sig bättre i konkurrensen i en globaliserad 
värld. Skriften beskriver att syftet med entreprenörskap i skolan är att unga ska våga starta företag, 
men syftet är också att stimulera ungas kreativitet och idérikedom. 

Leffler (2006) skriver om att arbetslöshet bland unga och förändrade behov i samhället uppges som 
en anledning till att entreprenörskap har framhävts och nu blir en viktig del av dagens skola. Den 
ekonomiska faktorn påverkar skolan och ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning är syftet med 
införandet av entreprenörskap i skolan. Skolan påverkas alltmer av marknadskrafter i samhället och 
skolan har anpassats efter den ekonomiska sfären. Begrepp som tidigare använts inom näringslivet 
har nu blivit en del av skolans retorik och praktik. Entreprenören anses vara en viktig del av 
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samhällsutvecklingen som nyskapare, risktagare och förändrare; därför är det önskvärt att skolan 
bidrar till att utveckla entreprenörer. Politiska och ekonomiska krafter är tydliga med ett önskvärt  
högre företagande i Sverige, hävdar Leffler. EU förespråkar tidiga kontakter med näringslivet för 
förståelse av företagarnas roll i samhället och EU framhäver även självständiga och aktiva former 
av inlärning, enligt Leffler.

Entreprenörskap i skolan har ofta gestaltats genom olika projekt som syftat till att utveckla 
företagsamhet, beskriver Leffler (2006). Begreppen entreprenörskap och företagsamhet har ökat 
inom skolvärlden och sedan början av 2000-talet finns begreppen i allt fler dokument som handlar 
om skolutveckling, menar hon. 

Svedberg (2007) hävdar att entreprenörskapssatsningen i Sverige genomförs utifrån ett 
näringspolitiskt perspektiv för att förändra attityder och ge långsiktiga effekter och entreprenöriellt  
lärande införs i skolor som ett sätt att komma tillrätta med elevers skoltrötthet och brist på  
motivation. Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) anser att globalisering och snabb teknisk 
utveckling innebär att stora företag inte kommer att kunna sysselsätta alla i framtiden och därför  
behövs nya företag på den svenska marknaden. Arbetsmarknaden kommer att kräva flexibla 
organisationer och handlingskraftiga individer. Entreprenörskap i skolan kan förändra skolans 
läroprocesser och skolan bör låta eleverna lära entreprenöriellt. Enstaka kurser bör också behandla 
hur man startar företag, eftersom att trots att behovet finns i samhället saknas detta i stort sett i  
skolan nu, anser de.

Skolutveckling under 1990-talet och 2000-talet

I och med införandet av läroplanen 1994 blev skolan målstyrd, menar Dovemark 2004. I den 
målstyrda skolan är det pedagoger och rektorers ansvar att målen nås och att skolans resultat blir det 
som förväntas. Pedagoger och elever får större frihet att utforma undervisningen, men målen ska 
nås och detta ska säkerställas genom ökade kontroller som nationella prov och ökade inspektioner 
från skolmyndigheter. Den här utvecklingen kan ses i relation till samhällsutvecklingen som blir  
mer individualistisk; individen är den som bygger samhället, anser Dovemark. Utbildning i Sverige 
har utvecklats från public good till private good, hävdar Englund (1993). Dovemark anser, att 
individen får frihet men måste ansvara för att uppfylla ställda krav och att detta kan sättas i  
samband med en nyliberalistisk utveckling i samhället.

Båth (2006) ser i de styrdokument för skolan som han har analyserat att skolan går mot en alltmer 
marknadsanpassad diskurs. Även han hävdar att en nyliberalistisk diskurs fått genomslag i skolan 
under 1990- och 2000-talet. Individer förväntas ansvara för att utveckla kompetenser som kan 
behövas i ett samhälle som har en kortsiktig och osäker ekonomi vilket får till följd att den bäst  
anpassade individen klarar sig i konkurrensen. Skolans uppgift blir då att låta individer utvecklas på 
för personens bästa sätt där egennyttan går före solidariteten med andra. Införandet av 
entreprenörskap är en del av detta, menar han. Den tidigare diskursen i styrdokumenten var en 
medborgarfostran som skulle utveckla individer som var kritiska och självständiga och som skulle 
kunna utveckla och delta i ett demokratiskt samhälle. Denna idé är inte glömd i skolan nu under 
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2000-talet, men de nyliberalistiska strömningarna har fått ett starkt genomslag, hävdar Båth. 

Den tidigare medborgarfostrans begrepp används nu också men i en ny skepnad, anser Båth (2006), 
då de klassiska folkhemstankarna lever kvar, men de har försvagats. Båth har studerat motivet för 
utbildning under 100 år och anser att det i USA för 100 år sedan, efter industrialismens intåg, gällde 
att utbilda individer för en framtida utveckling och att det var ett fokus på individen som skulle ingå 
i ett kollektiv. Nu, 100 år senare, är det återigen fokus på individen men nu ska individen utvecklas 
som en konkurrensfaktor i en global kamp. Människor ska ta individuellt ansvar och utveckla 
kompetenser för att klara en osäker framtid. Båth konstaterar att utsagor innehållande ordet 
kompetens har ökat i texter från skolmyndigheter sedan 1960-talet. Han menar också att betydelsen 
av kompetens har ändrats från att nu vara personliga istället för, som tidigare, varit knutna till  
möjligheten att utföra en speciell arbetsuppgift; kvalifikationer i formella termer. 

Nyliberalism

Som tidigare nämnts, anser Dovemark (2004) och Båth (2006), att under 1990 och 2000-talet har 
nyliberalistiska tankar och marknadsekonomiska tankar om ökad valfrihet förväntats effektivisera 
skolans arbete. Ord som valfrihet, profileringar, effektivitet, individualism, och konkurrens har varit  
begrepp som framhävts, hävdar Dovemark. Förändringen i det svenska skolsystemet unde 90-talet 
sammanföll med två övergripande förändringar i samhället, påvisar Båth. Det var dels talet om att  
kapitalismen bidrar till effektivitet, dels en förändrad syn på demokrati i samhället där individen har  
egen bestämmanderätt. Det klassiska ”folkhemmet” där staten tog större ansvar för befolkningen 
blev svagare och nyliberalistiska idéer blev de rådande i Sverige, anser han. 

De nyliberalistiska idéerna går ut på att varje individ tar ansvar för sin egen utveckling. Det blir ett  
system där alla ser till sitt eget bästa och där det finns vinnare och förlorare, enligt Båth (2006). I de 
nyliberalistiska idéerna finns det en tanke om individen som självstyrande och lärande. Det finns 
två i huvudsak stora sätt att se individ och samhälle på. I det liberalistiska samhället är det individen  
och individernas samverkan som bygger samhället. Ett annat tankesätt är att individen är en del av 
gruppen, kollektivet och att gruppen formar samhället och individer. Det är det individualistiska 
synsättet som har fått stort genomslag de sista 20 åren i skolan och i samhället, anser Båth. Nilsson 
(2008), menar att, i Foucaults tolkning av liberalismen ges inte individerna större frihet att fritt styra  
över sitt liv, utan det handlar om så effektiv styrning som möjligt. Genom liberalismen styrs 
människan alltmer till frihet; individen ska styra sig själv så att det blir bra för både henne själv och 
för samhället, enligt Nilsson.

Möjliga konsekvenser av ökad valfrihet och betoning på kompetens

Dovemark (2004) drar av sin studie slutsatsen att det som ser ut som en större valfrihet i skolan är 
en social praktik som innebär en förskjutning från resurssvaga till resursstarka grupper eftersom 
elever skiljer på vad som är möjligt och sannolikt utifrån sina erfarenheter. Elever väljer det som 
känns rätt utifrån de erfarenheter de har. Hon visar hur elever från resursstarka hem har 
förväntningar och kunskap om hur skolarbetet ska genomföras och hur de kan göra det på bästa sätt, 
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men att resurssvaga grupper av elever visar frustration över att läraren inte visar vad som förväntas 
av dem. 

Båth (2006) hänvisar till Bernstein som hävdar att det finns en risk för elever med 
arbetarklassbakgrund om kompetenser bedöms, då konsekvensen kan bli att medel- och överklassen 
gynnas eftersom de är mer uppfostrade i den generella och komplexa kunskapen. Ur ett 
utbildningsperspektiv kan en träning i generella och komplexa kompetenser ge möjligheter till alla  
elever och istället verka utjämnande då kompetenserna kan ges i alla klasser, anser Båth. Problemet 
är dock, menar han, att medvetenheten inom skolan om klasstrukturer är begränsad, vilket bidrar till  
att motivet med träningen inte blir utjämnande. Bowden och Marton (1998) menar att det blir  
problematiskt att utvärdera och mäta kunskap i form av generell kompetens och de ifrågasätter även 
utfallet av kompetensbaserat lärande. För att möta framtiden bör lärandet och undervisningen 
utvecklas istället för att fokusera på kompetensbaserat lärande, anser de. 

Förändrade roller

Lärarens roll 

Lärarens roll har de senaste decennierna ändrats, enligt Dovemark (2004). Pedagogerna på skolan 
förväntades i och med läroplanen 1994 själva utforma val av metod och innehåll för att eleverna 
skulle nå de uppsatta målen. Läraren skulle utgå från att eleverna själva ville ta ansvar för sin 
undervisning och läraren förväntades vara handledare där lärarens uppgift blev att hjälpa eleverna i  
elevens eget privata projekt, menar hon. I Lgr 11 finns kunskapskrav och där har även 
lektionsinnehållet till viss del uttalats.

Entreprenörskap i skolan ställer nya krav på läraren eftersom inga färdiga metoder eller läromedel 
bör användas, menar Leffler (2006). Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) anser att lärarens 
förmåga att verka mönsterbrytande och vara en eldsjäl är en nödvändighet för att ha möjlighet att  
vägleda och värna om elevers kreativitet. 

Leffler (2006) påvisar att läraren, i en skola som betonar entreprenörskap, framställs som 
vägledare och läraren ska våga ge eleverna frihet att ta ansvar och läraren bör pröva olika metoder.  
Lärarrollen blir då mer lik en coach eller en reseledare. Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) 
anser att läraren kan styra utan att vara alltför styrande och en auktoritet utan att vara auktoritär.  
Elevernas lärande bör vara självstyrt men det är lärarens roll att underlätta för eleven genom att  
skapa goda förutsättningar, menar de. Lärarens dominans i klassrummet blir svagare när eleverna 
styr alltmer själva. Det kräver att lärarna är väl insatta i flera ämnen och att de har ett starkt  
pedagogikintresse. Läraren har en viktig och aktiv roll genom att kunna utmana, strukturera och 
sammanfatta elevernas tankebanor, påpekar de. 

Elevens roll

Elevrollen i skolan har, liksom lärarrollen, förändrats under 1990-2000-talet, anser Dovemark 
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(2004). Hon beskriver en utveckling som skett i Sverige sedan 1990-talet där individuella val för att 
tillgodose intresse och meningsfullhet skulle erbjudas eleverna. Som tidigare nämnts skriver 
Englund (1993) att det skedde ett systemskifte i början av 1990 från public good till private good, 
vilket innebär att eleverna ska utvecklas till det bästa hon/han kan bli, till skillnad från tidigare då  
skolan hade en uppgift att fostra medborgare för samhällets bästa. Dovemark ser i sin studie att 
flexibilitet, självstyrning, valfrihet och ansvarstagande blev viktiga begrepp under 90-talet då skolan 
omstrukturerades. Eleverna förväntades bli självgående, flexibla, ansvarstagande och ansvarsfulla. 
Valfrihet blev viktigt för att ge effektivitet och resultat. Eleverna skulle erbjudas fler valmöjligheter  
för att undervisningen på det sättet skulle bli meningsfull och intressant, skriver hon.

Båth (2006) beskriver att elever i skolan förväntas utveckla kompetens och många av 
kompetenserna som är önskvärda är av generell karaktär såsom kreativitet, självständighet, 
ansvarstagande och flexibilitet. De kompetenser som skolan ska bidra att eleverna utvecklar, har 
fokus att användas i en ekonomisk värld istället för, som tidigare då fokus i större utsträckning 
fanns på att samhällsmedborgaren skulle utveckla demokratiska värden, menar han. 

Det blir eleven som förväntas vara det kunskapande subjektet, enligt Dovemark (2004). Eleven ses 
som att ha en förmåga att skapa sin egen kunskap och att själv klara av att se vad hon/han behöver. 
Eleven får större frihet men förväntas också ta mer ansvar. Eleverna blir sina egna entreprenörer. 
Dovemark ser i sin studie att skolpersonalen lade stor vikt vid att de skulle skapa en verksamhet där 
elevernas individuella förmågor skulle användas och där elevernas intressen skulle tillvaratas. Hon 
såg också att eleverna uppmanades att söka kunskap även utanför klassrummets väggar. Den 
beskrivning Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) gör av den entreprenöriella eleven stämmer 
väl överens med tidigare begrepp som använts om entreprenörer. Den entreprenöriella eleven tar 
initiativ och ansvar. De ser nya möjligheter, söker kunskap och vill lära nytt. De samarbetar och tar  
kontakt för hitta lösningar på problem och de är kreativa och aktiva. Eleverna ska vara aktiva,  
självstyrande och intresserade, anser de. För att eleven ska kunna ta ansvar och komma i kontakt 
med verkligheten krävs ett mått av frihet, menar Leffler (2006). Eleven ska ha en egen inre disciplin 
istället för en yttre påtvingad. För att detta ska fungera krävs yttre ramar som tydligt visar hur långt 
eleven får röra sig. Eleven som entreprenör betraktas inom forskningen, enligt Leffler, som någon 
som har stor tro på sig själv och förmågan att kontrollera sitt arbete och sin arbetstid.
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4. Teori och analysverktyg
Resultatet i denna undersökning har diskuterats utifrån Foucaults teorier kring diskurs, makt och 
styrning och därför förklaras de här begreppen i detta kapitel. 

Diskurs

Foucault (2008) beskriver att en diskurs är språkliga uttryck som bidrar till att forma en verklighet.  
Diskursen finns dock inte bara i det som sägs utan lika mycket i ett sätt att vara på, i rumsliga 
dispositioner, i sättet som något sägs på och i beteendemönster. En diskurs är något som skulle 
kunna beskrivas som anonyma regler; alltså är de inte tydligt nedskrivna eller uttalade och de finns 
under en viss tid på en viss plats. Det är språkliga utsagor som formats i en praktisk verksamhet. 
Diskurser är ett register av ord och uttryck som är förbundna med kulturella och sociala fält där de 
aktiveras av individer. De som utför praktiken blir därför viktiga för diskursens varande och då blir 
bland andra psykologer, läkare och lärare viktiga diskursbärare, hävdar Foucault. Det som utesluts, 
det som inte sägs och det som då är utanför normen, skapar också diskursen. Diskursen framhäver 
vissa kunskaper och vissa sanningar som de riktiga enligt Foucault (2003). Börjesson menar att:

Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som 

'sant', 'trovärdigt', 'förnuftigt', 'gott' med mera.” (Börjesson 2003 s. 21)

Den som anses vara sanning i ett samhälle uppkommer inte utifrån långvarigt tänkande och 
grubblande utan den produceras här och nu, anser Foucault (2008). Varje samhälle har sin 
sanningsregim; det vill säga den diskurs som det låter vara sanning. Det finns i samhället instanser 
som påverkar diskursen och sprider den; vetenskapens diskurs och de institutioner som producerar 
den, den ekonomiska och politiska världen, utbildningsväsendet, medias verktyg, organisationer 
bakom utgivning av information och debatt och ideologisk kamp, hävdar han.  

Börjesson (2003) beskriver att diskurser formar vår sociala verklighet och att våra praktiker då blir 
diskursiva. Det som sägs och uttrycks inte bara visar verkligheten utan bidrar till att forma den. Det 
som sägs och skrivs blir till en sanning och påverkar människor som lever i praktiken. Diskurser 
bidrar alltså till att både forma den sociala verklighet i vilken vi lever och att producera den. Sociala  
kategorier som exempelvis kön är diskursiva konstruktioner som produceras genom språket och 
genom andra representationer av människan och samhället, därför är diskurser repertoarer som är 
förbundna med sociala och kulturella fält där de aktiveras av individer. Det som sägs inom 
diskursen görs sant och det sätter också gränserna för vad som är tänkbart. Diskurser kan, enligt 
Börjesson, vara begränsande men de skapar också logiker, förståelse och sammanhang genom att 
orientera människors handlande. 

Makt och styrning 

Makt enligt Foucault handlar om relationer mellan människor, menar Nilsson (2008). Makten är 
inte en substans eller egenskap hos en substans. Den går inte att greppa utan existerar endast i 
relationer. Begreppets komplexitet gör att definitionen av makten fortfarande är otydlig. Makt finns  
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alltid, överallt och kan påverka och förändra samhället. Det är relationen mellan makt och kunskap 
Foucault undersöker, enligt Nilsson. Foucault (2003) hävdar att makt och kunskap alltid är 
förbundna med varandra genom att diskursen alltid för med sig sociala effekter då diskursen inte 
befinner sig utanför makten; den som har kunskap om diskursen och har ”sanningen” kan utöva 
makt i en relation. 

Foucault (2003) menar att de former av makt det moderna samhället använder är normalisering; 
anpassning till diskursen. Det finns idag dag en mängd verktyg för att bedöma, mäta och korrigera 
individer för att se om personen passar in i det normerade beteendet. Foucault beskriver att syftet 
med maktutövning är att åstadkomma lydnad genom att diktera lagar och sätta gränser. 

Nilsson (2008) skriver om att Foucault ansåg att det finns olika sätt att disciplinera vilka Foucault 
kategoriserar som disciplin, biomakt, självstyrning. Skillnaden mellan de tre är att disciplinen och 
biomakten är synlig; tillsägelser utdelas eller lagar dikteras m.m. Självstyrningen är däremot osynlig  
eftersom makten i det fallet fungerar automatiskt genom att individen disciplinerar sig själv, hävdar  
Nilsson.

Disciplineringens främsta mål är normaliseringen; anpassning till ”det rätta” beteendet och det finns  
alltså olika sätt att disciplinera, enligt Foucault (2003). Foucault talar inte om disciplin i betydelsen  
att kuva, utan menar att disciplinera innebär att utveckla tekniker för att dressera människors 
beteende så att de blir effektiva, nyttiga och lydiga. Nilsson (2008) beskriver att det, enligt 
Foucault, första sättet att disciplinera på är tydlig lokal disciplinering, tex militärens ovillkorliga  
lydnad där regler och lagar är uttalade och avvikelser bestraffas. Det kan också vara den 
pedagogiska disciplineringen som är den som används i skolor och på institutioner; uppfostran, 
träning och undervisning. Det är en lokal disciplinering som utövas i små sammanhang, skriver han. 

En annan form av disciplinering, Foucault skrivit om, enligt Nilsson (2008) är biomakt som 
används för att styra över människors liv i allmänhet. Biomakten utövas med hjälp av tekniker som 
ska kontrollera och reglera människors liv och beteenden. Det handlar om medel för att kontrollera 
befolkningen som helhet, vilket kan vara försök att främja befolkningens hälsa, öka antalet 
barnafödslar eller effektivisera matproduktionen, menar Nilsson. 

Nilsson (2008) beskriver att Foucault mot slutet av sitt liv instiftade begreppet governmentality.  
Foucault ser governmentality som ett begrepp på de procedurer och tekniker som reglerar, styr och 
påverkar människors handlingar och beteenden. Styrning av individen sker på olika nivåer men det 
finns alltid en förbindelse med den egna styrningen; självstyrningen. Det är relationen mellan makt-  
och självstyrning som Foucault kallar governmentality. Styrningen syftar till att forma människors 
beteende och handlingar, hävdar Nilsson. Styrningen sker på statlig nivå, men med staten menar 
Foucault (2008) en samling institutioner, procedurer och kunskapskällor, vilket kan vara kommuner, 
företag, organisationer eller andra sammanslutningar. Flera forskare har försökt att förstå 
liberalismens uppkomst genom att tolka Foucault. Liberalismen handlar inte om så lite styrning som 
möjligt utan om så effektiv styrning som möjligt. Människor styrs alltmer till frihet; individen ska 
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styra sig själv så att det blir bra för både henne själv och för samhället, skriver Nilsson. Foucault 
(2003) menar att den frihet som getts individerna ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt där 
självdisciplinen är ett viktigt medel för detta ändamål. Individerna är fria så länge de anpassar sig  
efter rådande normer; friheten blir att göra det rätta valet utifrån det som betraktas som normalt. I  
friheten inkluderas, enligt Foucault, att ha en förmåga att kunna styra sig själv. Börjesson och Rehn 
(2009) menar att vi föds in i ett liv omringat av statliga praktiker vilket leder till att människor  
godtar den kontroll som förekommer i samhället. Eftersom vi människor finner oss i de här 
praktikerna gör vi dem till en del av vår egen mentalitet. Vi har vant oss vid styrningen och tar den 
för given, hävdar de. 
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5. Metod 
I det här kapitlet beskrivs val av metod och urval och genomförande. De deltagande rektorerna 
presenteras, de etiska principerna klargörs och databearbetningen beskrivs. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av studiens trovärdighet. 

Val av metod

Syftet med denna studie är att undersöka sju rektorers tankar om vad den ökade betoningen i Lgr 11 
på entreprenörskap i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever. Det är en kvalitativ 
studie, vilket enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär att forskaren försöker förstå det som 
analyseras. En kvalitativ studie genomförs genom att analysera språk från respondenter. Det kan 
vara data från inspelningar av intervjuer, situationer eller vardagligt tal men forskaren kan också 
genomföra observationer och föra anteckningar eller studera texter. I en kvalitativ studie använder 
sig forskare av olika analysmetoder där forskaren tolkar och går på djupet av den insamlade datan, 
menar de. En kvalitativ undersökning valdes som metod i denna studie för att det är en passande 
metod för att få veta mer om människors tolkning av situationer och för att förstå aktörernas 
perspektiv på fenomen; i detta fall rektorers tankar om entreprenörskap i grundskolan. 

Fejes och Thornberg (2009) menar att kvalitativ forskning beskriver verkligheten genom insamlad 
data som består av språkliga utsagor vilket kan vara intervjuer eller observationer. I kvalitativ 
forskning finns en vilja att karaktärisera eller gestalta något, menar Larsson (1986). Han gör en 
jämförelse med kvantitativ metod för att tydliggöra kvalitativ metod där det inom den kvantitativa  
forskningen görs undersökningar för att ta reda på fördelningen av en egenskap eller 
undersökningar som försöker ta reda på orsaken till något, tex genom experiment. I den kvalitativa 
forskningen söker forskaren ta reda på kategorier, beskrivningar eller modeller som beskriver något 
i omvärlden. Inom den kvalitativa forskningen sätts inte hypoteser eller kategorier upp på förhand, 
forskaren tolkar i stället konkreta fenomen och genom det skapar tolkningar, enligt Larsson. 

I denna undersökning valdes intervjun som metod för att få en helhetsbild av rektorernas tankar av 
entreprenörskap i grundskolan där även deras värderingar och intryck av fenomenet innefattas. Den 
kvalitativa intervjun är, menar Kvale (1997), som ett samtal där intervjuaren bestämmer en struktur  
och har ett syfte. Intervjuaren ska få en beskrivning av den intervjuades värld för att kunna tolka hur 
respondenten uppfattar ett fenomen. Den kvalitativa intervjun är ämnesorienterad och det innebär 
att båda parter ska vara intresserade av det behandlade området för att den ska ge resultat, enligt 
Kvale. I denna studie fick rektorerna förhållandevis fritt tala om Lgr 11 i allmänhet och om 
entreprenörskap i synnerhet. Eftersom både jag som intervjuare och de intervjuade, i detta fall  
rektorer, båda kommer från skolans värld och båda är delaktiga i arbetet med att arbeta efter en ny 
läroplan fanns goda förutsättningar för att båda parter var intresserade av ämnesområdet. 

Kvale (1997) menar att forskaren genom intervjun bör samla in gedigna och förutsättningslösa 
beskrivningar av ett visst fenomen; därför bör inga frågor presenteras på förhand. Respondenten bör 
få möjlighet att få tala fritt kring ett visst fenomen och forskaren ska vara lyhörd och kritisk mot 
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sina egna antaganden under intervjun. Forskaren måste vara öppen inför oväntade tolkningar av 
fenomen, betonar han. Rektorerna i denna studie fick inga frågor på förhand; de fick bara 
information om att intervjun skulle handla om Lgr 11 och möjliga konsekvenser av den för skolans 
undervisning. 

Intervjuerna utgick från en intervjumall (bilaga 2) som gjorts på förhand och Kvale (1997) anser att 
sättet att fråga respondenten på kan variera från att vara mycket fritt till helt styrt. Om en 
intervjuguide skrivits innan, som i det här fallet, kan den guiden beskriva vilka ämnen som ska 
behandlas och i vilken ordning de ska tas upp under intervjun och den kan vara detaljerat skriven 
eller endast nämna de områden som ska tas upp. Om frågeställandet är spontant är det stor 
sannolikhet att svaren blir spontana och oväntade. Det kan vara bra om intervjuaren vill ha spontana 
beskrivningar av respondentens värld. Om frågorna är mer styrda och relaterade till de teoretiska 
föreställningar som ligger till grund för undersökningen blir det under analysstadiet lättare att  
strukturera intervjun. Kvale anser att frågorna bör vara korta och lätta att förstå för att bidra till en 
positiv intervju. Samtalet ska kunna hållas flytande och respondenten ska känna sig motiverad att 
berätta. För att förstå hur den intervjuade uppfattar ett visst fenomen som hon/han har erfarenhet av 
kan det vara bra att inleda med en fråga om en konkret situation där intervjuaren sedan kan följa 
upp det som kommer fram i svaret för att få svar på sina frågeställningar, menar han. 

Intervjuerna i den här undersökningen förbereddes med intervjufrågor, (bilaga 2). Det var främst 
ordningen på områden inom vilka frågor skulle ställas som strukturerats där. Frågorna utgick från 
en konkret situation; hur rektorerna arbetade med implementeringen av Lgr 11 och gick sedan 
vidare på detaljfrågor inom läroplanen där entreprenörskap fick mest tid. Frågeställandet var 
strukturerat men lämnade även utrymme för spontana frågor under intervjuns gång. Under intervjun 
fanns tid för rektorerna att tala; och utrymme gavs för forskarens följdfrågor och avstämning av 
rektorernas tankar. 

Intervjuerna i denna studie följde alla ett liknande mönster (bilaga 2). Först fick rektorerna frågor 
om skolans organisation, deras rektorsroll och om skolans profilering. Därpå följde frågor om hur 
implementeringen av läroplanen strukturerats på skolan. Rektorerna fick sedan förhållandevis fritt  
prata om funderingar kring nya läroplanen; hur de såg den i framtiden, hur de kommer arbeta med 
den och vilka förändringar de tror bli resultatet av den nya läroplanen. Därefter gled intervjuerna in 
på de övergripande målen i läroplanen och entreprenörskap behandlades särskilt i intervjuerna. 
Rektorerna fick frågor över sin syn på entreprenörskap i grundskolan. Syftet var att förstå vad det 
innebar för respondenten, hur arbetet med entreprenörskap kunde se ut i undervisning, vad som 
skulle läras ut, lärares och elevers roll i en skola som främjar entreprenörskap och rektorernas 
attityder om entreprenörskap. Avslutningsvis fick rektorerna berätta fritt om de hade något mer att  
tillägga kring Lgr 11. 

Urval och genomförande

Hösten 2011 börjar Lgr 11 att gälla på Sveriges grundskolor. Entreprenörskap är ett begrepp som 
inte funnits med i tidigare läroplaner för grundskolan. Rektorerna är de som, enligt skolverket 
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(2011), tillsammans med personal på skolan, ska implementera Lgr 11 på den skola de arbetar på 
och det är därmed rektorernas ansvar att presentera entreprenörskap för skolans pedagoger. 

Rektorer som ansvarar för årskurs 1-5 valdes ut för studien eftersom då det efter en genomsökning 
av magisteruppsatser, masteruppsatser och avhandlingar på internet hittades studier om 
entreprenörskap i årskurs 7-9 och på gymnasiet men få studier på årskurs 4-6 och inga studier på 
entreprenörskap i år 1-3. Jag, som genomfört undersökningen, har i många år arbetat som lärare i 
årskurs 1-5 och entreprenörskap är aktuellt på den skola jag arbetar på, vilket ytterligare var en 
anledning att välja rektorer i årskurs 1-5 för undersökningen. 

Rektorer valdes ut utifrån vilka skolor de arbetade på. Jag ville i undersökningen ha representanter 
för skolor i en större stad, skolor i ett mindre samhälle och representanter från friskolor. Detta för att 
få en geografisk spridning och en möjlig skillnad på hur långt arbetet med implementeringen av Lgr 
11 hade kommit på skolorna och en möjlig skillnad av vilken förkunskap rektorerna hade om 
entreprenörskap i skolan. 

Studien genomfördes i göteborgsregionen och för att hitta namn på rektorer användes kommuners 
hemsidor där information om kommunernas skolor finns samlat. Sju utvalda rektorer fick ett mail 
(bilaga 1) där de informerades om syftet med undersökningen, de etiska principerna, tidsåtgång och 
var undersökningen skulle äga rum. I mailet beskrevs också varför det kunde vara värdefullt att 
delta i undersökningen. Rektorerna fick i mailet veta att studien handlade om Lgr 11 och 
implementeringen av den. Det framgick inte i förhandsinformationen att studien i synnerhet skulle 
inrikta sig på entreprenörskap i grundskolan. Detta för att det under intervjun skulle vara svårt att få 
en vidare bild av respondenternas tankar om entreprenörskap i grundskolan om endast 
entreprenörskap behandlades under intervjun. Entreprenörskap är en stor del av den förändring som 
gjorts av läroplanen därför var det naturligt att under intervjun tala om hela 
implementeringsprocessen även om fokus låg på entreprenörskap. Det förelåg också en risk att 
rektorerna skulle studera begreppet i förväg och sedan svara det som de trodde var det ”rätta” 
svaret. 

Då det efter första utskicket av mailet visade sig att flera rektorer hade svårt att delta på grund av 
tidsbrist skickades mail ut till rektorer som passade sökkriterierna i fler omgångar. Sammanlagt fick 
14 rektorer en förfrågan, varav sex svarade ja. En rektor bad att få ta med sin kollega under 
intervjun och därför deltog sammanlagt sju rektorer i undersökningen. 

Det var fem kvinnor och två män som deltog i undersökningen. Fyra rektorer arbetar på skolor i 
mindre orter och tre av rektorerna jobbar i en större stad. Två rektorer för friskolor deltar och fem 
rektorer från kommunala skolor deltar. De flesta av rektorerna har arbetat som rektor under flera år 
och alla har bakgrund som lärare eller förskollärare. Ett par rektorer är förhållandevis nya på sin 
tjänst varav en har, vid tiden för intervjun, arbetat som rektor i några månader. Alla rektorer har 
ansvar för pedagoger och elever i årskurs 1-5 men flera har även ansvar för äldre elever; några upp 
till årskurs 6 och en för elever och lärare upp till årskurs 9. Ett par rektorer ansvarar även för ett par 
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förskolor. 

De rektorer som genom mail visat intresse att delta ringdes upp och fick mer information om 
studien. Tid och plats bestämdes under telefonsamtalet med de rektorer som ville delta. I samtliga 
fall ägde intervjun rum på skolan där rektor arbetar och i samtliga fall utom ett hölls intervjun i  
rektors kontor; i ett fall hölls intervjun i ett konferensrum beläget i anslutning till rektors kontor.  
Intervjuerna spelades in och de tog mellan 25 – 60 minuter. I ett fall fungerade inte inspelningen 
och knappt hälften av intervjun blev inspelad. I detta fall gjordes grundliga anteckningar direkt 
efteråt och respondentens tankar om entreprenörskap är med i redovisningen av resultatet men inga 
citat har tagits med.

Etiska principer

Studien utgick från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet beskriver att det grundläggande 
individskyddskravet kan beskrivas i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenten har rätt att veta deras roll i studien och vilka villkor 
som gäller för dem. Det finns fall där förhandsinformationen kan äventyra undersökningens syfte; 
därför kan individuell förhandsinformation övervägas (Vetenskapsrådet 2011). I detta fall var 
studiens huvudsakliga uppgift att lära mer om rektorers förståelse av entreprenörskap i grundskolan 
men detta gjordes genom att låta svaranden samtala om implementeringen av Lgr 11 eftersom 
entreprenörskap är en del av det som är nytt i läroplanen. Under intervjun framhävdes att 
entreprenörskap var extra intressant för studien. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna samtycker om att delta i studien. Deltagarna 
har också rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. De har också när som helst  
rätt att avbryta sitt deltagande. (Vetenskapsrådet 2011). Var och en av rektorerna tillfrågades innan 
deltagandet enskilt först genom ett mail och sedan genom ett telefonsamtal. De fick veta syftet med 
undersökningen, vad som skulle hända, intervjuarens bakgrund, att ingen annan än studenten skulle 
lyssna på inspelningen, att deras identitet inte skulle kunna spåras i resultatet och att de fick avbryta  
när de ville. Vid intervjutillfället upprepades kriterierna. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Detta  
betyder att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna 
(Vetenskapsrådet 2011). Intervjuerna spelades in och sparades på dator där de märktes med fingerat 
namn och siffra. Ingen annan än intervjuaren har tillgång till den dator där intervjuerna sparats. I 
studien syns inga namn och respondenterna kan inte identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att respondenternas deltagande inte får användas för kommersiellt bruk 
eller andra ickevetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2011). Uppgifterna som framkommit i 
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studien används endast i studiens syfte.

Analys och databearbetning

Det jag har velat besvara med den här undersökningen är sju rektorers tankar om vad den ökade 
betoningen i Lgr 11 på entreprenörskap i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever. I 
den första delen av analysen urskiljdes och tematiserades de tankar rektorerna gav uttryck för om 
entreprenörskap. I den andra delen av analysen analyserades tankarna med inspiration av 
diskursanalys för att diskutera resultatet utifrån möjliga diskurser som rektorerna uttrycker. 

Det har inte varit i studiens intresse att undersöka varje persons åsikter, utan av intresse har varit de 
olika tankar som kan finnas bland rektorer i dagens grundskolor gällande entreprenörskap.  

Tematisering av rektorernas tankar

Den första delen av analysen började redan under intervjuerna då följdfrågor ställdes och då de 
första reflektionerna kring rektorernas uppfattning om entreprenörskap gjordes. Efter 
intervjutillfället skrevs de första intrycken om rektorernas tankar om entreprenörskap ner.  I nästa 
moment lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades ordagrant. Intervjuerna spelades upp 
flera gånger och texterna lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild över materialet.  
Några tankar som i det stadiet syntes intressanta för studien skrevs ner. Nästa del av analysen 
gjordes genom att analysera varje rektors utsaga för sig och alla intressanta citat; alla citat som 
kunde härröras till en uppfattning om entreprenörskap markerades i texten. Citaten antecknades 
tillsammans med en tanke som citatet kunde tyda på. Citaten och tankarna bearbetades flera gånger  
för att tankarna skulle vara tydliga och självständiga. Till sist analyserades tankarna som en helhet 
där fyra huvudteman kategoriserades utifrån syftet. De tankarna redovisas i resultatet. I 
redovisningen av resultatet används citat för att belysa tankar som framkommit och för att 
tydliggöra att det är de deltagande rektorerna i studien som uttalat detta skrivs fingerade namn ut  
under citaten.

Analys av diskurser

Foucaults teori om diskurs, makt och styrning ligger till grund för analysen av undersökningens 
resultat. För att kunna förstå och använda teorin till resultatet har diskursanalys studerats. 

Börjesson (2003) menar att språket inte ska ses som ett färdigt system eller som en spegling av 
verkligheten utan det är våra föreställningar om världen som uttrycks med språkets hjälp och på så 
sätt bidrar till diskurser. Diskurserna bidrar till att bygga upp verkligheter för människor som de 
representerar. När diskurserna ska analyseras – diskursanalys – är det av intresse att finna hur 
språket blir verklighet i ett visst sammanhang. Det blir själva frågan om hur diskursen byggts upp 
snarare än att beskriva att språket konstruerar. Genom diskursanalys undersöks hur verkligheten 
framställs i språket och hur den processen går till. När en diskurs studeras görs reflektioner över det 
som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas. I analysen bör också frågan om vem 
som får tala belysas. Diskursen behöver relateras till något. Forskaren måste själv presentera och 
dramatisera empirin inom ramen av en intressant problemlösning. Forskaren kan vid diskursanalys 
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försöka förstå hur verklighet skapas. Vid diskursanalys måste forskaren foga in det som studeras i 
ett större sammanhang och det är forskaren som väljer utifrån vilket perspektiv fenomenet ska 
studeras utifrån för att det ska bli av intresse, menar Börjesson.

Forskarens roll i en diskursanalys är inte att komma ”bakom” diskursen för att hitta den ”sanna 
sanningen” eller för att hitta vad människor ”egentligen” menar med sina utsagor, poängterar 
Börjesson (2003). Forskarens roll i diskursanalysen är att arbeta med det som har sagts för att se 
vilka mönster som finns i utsagorna och att arbeta med att försöka förstå vilka sociala konsekvenser 
framställningen av verkligheten får.  Eftersom forskaren själv ofta är en del av den diskurs som 
analyseras kan det vara svårt att se utsagorna som en diskurs. Forskaren kan själv se det som sägs 
som självklart men det blir forskarens uppgift att avslöja just de här ”självklarheterna”. Det blir i  
forskarens intresse att avslöja vilka utsagor som blir naturligt accepterade och vilka som då också 
inte anses vara accepterade. Det är inte meningen att forskaren ska sortera utsagorna som bra eller 
dåliga, men forskaren kan vid ett senare tillfälle kritiskt förhålla sig till de utsagor som 
kategoriserats, anser Börjesson.

I den här studien har sju rektorers tankar om entreprenörskap studerats och de presenteras i 
resultatet. De uppfattningar, ord och utsagor som uttalats kring fenomenet har vidare studerats för 
att förstå vad som är det önskvärda och det ”rätta” i skolan idag. Rektorernas tal har jämförts med 
tidigare forskning om den diskurs som kan tänkas råda idag och denna analys diskuteras i 
diskussionen. Ett försök görs då att urskilja och hitta mönster i det som sägs. Det innebär att då de 
tankar rektorerna gav uttryck för hade tematiserats lyssnades och lästes återigen intervjuerna 
igenom och redovisningen av resultatet analyserades. Foucaults teori om diskurser, makt och 
styrning användes som redskap för att förstå materialet. Det finns inom diskursanalysen flera 
traditioner, menar Winther Jörgensen och Phillips (2000) men i denna studie används inte någon 
diskursanalytisk modell utan analysen är anpassad utifrån syfte och utifrån tidigare forskning. Till 
hjälp har forskning av Båth (2006) och Dovemark (2004) varit som tidigare gjort studier om 
framväxten av en ny diskurs i den svenska skolan under 1990-talet och 2000-talet. Även tidigare 
studier som skrivits om entreprenörskap i skolan har studerats för att jämföra hur entreprenörskap i 
skolan tidigare har beskrivits. 

Studiens trovärdighet

En intervjustudie bygger på att tolka empirin, skriver Alvesson och Sköldberg (2008). Det innebär 
att forskarens förförståelse spelar stor roll och att ett kritiskt förhållningssätt måste intas, hävdar de.  
Resultatet i denna studie bygger på tolkning av intervjuer. Förförståelsen i detta fall är att jag, som 
forskare, själv i många år arbetat i grundskolan i de årskurser rektorerna representerade. Detta kan 
vara en fördel då empirin ska tolkas eftersom jag är väl insatt i kontexten om vilken rektorerna talar,  
men då jag själv är en del av skolans praktik kan det vara svårt att bortse från ”sanningar” om 
fenomenet som jag själv bär med mig. För att undvika att mina egna förutfattade meningar 
påverkade resultatet i alltför hög grad transkriberades intervjuerna ordagrant och lyssnades igenom 
flera gånger. 
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Det är av vikt att studien öppet redovisar resultat, metod och slutsatser så att underlaget för 
tolkningen är väl synligt, skriver Alvesson och Sköldberg (2008) vidare. Forskaren måste tolka på 
flera nivåer; både genom teoretiska antaganden och genom sin egen förförståelse. Forskaren ska 
också ta hänsyn till de sammanhang hon/han befinner sig i; forskarsamhället, samhället som helhet 
och intellektuella och kulturella traditioner, anser de. I denna process behövde jag stöd av tidigare 
forskning om entreprenörskap i skolan och stöd från studier om skolans diskurs under 1990- och 
2000-talet. Stöd behövdes också av handledare från högskolan som kunde ifrågasätta resultatet och 
ställa utmanade frågor. Under hela arbetet tog jag hjälp av teoretiska verktyg för att tolka empirin. 

För att bedöma forskningens värde bedöms undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet  
handlar, enligt Bergström och Boréus (2005) inom vetenskapliga studier om undersökningens 
tillförlitlighet och intersubjektivitet; resonemanget ska i princip bedömas lika oavsett vem som utför  
undersökningen. Denna studie använder diskursanalys som ett stöd för analysen och då blir det av 
vikt att grundligt förklara hur resultatet är tolkat. Däremot handlar trovärdigheten inte om att jaga  
den sanna tolkningen av verkligheten, menar Börjesson (2003). I denna studie är ambitionen att 
beskriva en social konstruktion, dvs tankar om entreprenörskap, inte att söka svar på en sanning 
eller en verklig verklighet.

Börjesson (2003) menar att validitet i den kvalitativa forskningen bygger på att ge argument för 
tolkningen som gjorts genom att visa hur den är vald och granska resultatet. Det blir forskarens 
hantverksskicklighet som valideringen bygger på. Det blir viktigt att tolkningsprocessen är tydlig 
och väl argumenterad för. Studien ska undersöka det den utgör sig för att undersöka, påpekar han. 
Kvale (1997) menar att; validera är att kontrollera (s. 218). Forskaren ska kritiskt granska analysen som 
gjorts. Forskarens perspektiv ska tydligt framgå och de kontroller som gjorts för att undvika ett 
snedvridet resultat ska redovisas. Kontrollen kan ske på olika sätt där ett sätt är att under hela 
forskningsprocessen ständigt kontrollera resultatets trovärdighet, menar Kvale.  

I den här studien valdes respondenter ut från olika områden för att försöka säkerställa att resultatet 
inte skulle bli snedvridet för att alla till exempel arbetade under samma kommunledning eller hade  
något samröre med varandra i pedagogiska sammanhang. Dock var det viktigt för studiens validitet 
att alla respondenter hade yrkeskunnande och erfarenhet av skolvärlden, vilket var fallet. Under 
analysen lästes de utskrivna intervjuerna igenom flera gånger, även efter rektorernas uttryckta 
tankar om entreprenörskap i grundskolan hade urskilts och nedskrivits. Detta för att minska risken 
för feltolkning av de delar som valts ut under processen. Bergström och Boréus (2005), beskriver att 
studien bör vara så genomskinlig och så välgrundad att läsaren har möjlighet att följa forskarens 
tolkningar och förstå forskarens slutsatser. Det kan till exempel göras med hjälp av citat, menar de. I  
redovisningen av resultatet i den här studien redovisas ett flertal citat av rektorernas utsagor vilket  
underlättar för läsaren att följa tolkningsprocessen. 

Kvale (1997) menar dock att det finns möjlighet till fler tolkningar eftersom tolkningen alltid görs  
efter ett visst perspektiv och en viss frågeställning. Den här studien redovisar öppet ambitionen med 

20 



studien; att den kritiskt ska granska betoningen av entreprenörskap i grundskolan utifrån alla barns 
rätt till likvärdig utbildning, och ett försök har gjorts att göra tolkningsprocessen så genomskinlig 
som möjligt genom att redovisa metod och analys. Kvale menar att det är ett sätt att stärka 
trovärdigheten i studien. Validering är även att ifrågasätta sitt resultat och den analys som gjorts,  
påpekar han. Denna studie bygger på intervjuer och det finns i intervjustudier en risk, menar Kvale, 
att respondenterna ger falska utsagor. Det kan finnas en risk att rektorerna i studien säger det de tror 
att jag som forskare vill höra eftersom jag, som verksam lärare, kommer från samma miljö, men då 
alla rektorer var kunniga inom sitt område och då de fick utrymme att tala om ett område de var  
bekanta med torde denna risk vara liten.
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6. Resultat 
I resultatet presenteras deltagande rektorers tankar om vad den ökade betoningen på 
entreprenörskap i Lgr 11 innebär i grundskolan för lärare och elever. De tankar de gav uttryck för 
har tematiserats under fyra huvudrubriker: Elevinflytande, Kompetensutveckling, 
Individbaserad undervisning och Erbjudande av sammanhang. 

Vid analysen av intervjuerna framkommer att alla rektorer talar om en bred undervisning av 
entreprenörskap som, enligt Leffler (2006) även kan beskrivas som entreprenöriellt lärande. Båda 
begreppen, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, förekom under intervjuerna men ingen 
åtskillnad av innebörden framgår. I resultatet används begreppet entreprenörskap genomgående men 
i betydelsen bred undervisning av entreprenörskap, alltså entreprenöriellt lärande. 

Intervjuerna behandlade implementeringen av Lgr 11 men redovisningen av resultatet är begränsat 
till studiens syfte; att beskriva rektorers tankar om vad den ökade betoningen på entreprenörskap i 
Lgr 11 innebär i grundskolan för lärare och elever. Under intervjuerna förde fem av sju rektorer 
fram begreppet entreprenörskap som en faktor av implementeringen av Lgr 11 och i två av 
intervjuerna tog intervjuaren upp begreppet. De deltagande rektorerna ansvarar för elever och lärare 
i de tidigare årskurserna på grundskolan, 1-5, i ett fall 1-6 och i ett fall 1-9 och rektorerna talar om 
entreprenörskap i den skola och i de årskurser de representerar. Det framkom ingen märkbar 
skillnad i resultatet utifrån de årskurser rektorerna representerade. 

Elevinflytande - eleven väljer utifrån intresse, motivation och lust

I majoriteten av intervjuerna talas om att entreprenörskap i skolan innebär att eleven blir delaktig i  
sitt lärande. Eleven får rätt att välja och lärandet bygger på att eleven känner lust och motivation  
inför det som ska läras. Undervisningen byggs upp tillsammans med eleven utifrån elevens 
intressen, uttrycker rektorerna.

Delaktighet genom valfrihet

I de flesta intervjuer framkommer att entreprenörskap i grundskolan innebär att eleverna får stor 
valfrihet. Rektorerna beskriver att entreprenörskap i skolan innebär att eleverna får utrymme att  
välja vad de ska arbeta med, när de vill jobba med det och hur det ska göras. Entreprenörskap 
innebär att eleverna under lektionspassen ska erbjudas alternativ till olika aktiviteter och att de ska  
ha möjlighet att välja hur, när och var de ska utföra uppgiften. Läraren kan planera undervisningen 
så att alla elever har möjlighet att hitta det som passar eleven bäst, menar rektorerna. Eleverna ska  
ha möjlighet att välja att arbeta med något som de är intresserade av eller med en idé de har, talar  
majoriteten av rektorerna om. En rektor beskriver en del av entreprenörskap så här:

Att få välja själv. Du ska också få möjlighet att; just nu är jag jätteintresserad av det här eller jag har sett att man kan 
göra på det här sättet. Ja, men då ska du få möjlighet, jag ska ju uppmuntra dig att prova, jag ska ju inte bara säga: 
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”Nä, tyvärr vi har bara en kvart kvar så det hinner du inte” Utan vilka möjligheter ger jag dig? ”Jo, men visst stannar  

du inne, så fortsätt du med det”. (Kristin)

Majoriteten av rektorerna anser att det är eleven som vet vad hon/han själv vill, och att  
entreprenörskap i skolan ger eleven möjlighet att vara delaktig i sin egen läroprocess och en 
möjlighet att kunna påverka det hon/han vill lära. En av rektorerna påpekar att det kan innebära att  
hela klassen arbetar med samma sak eftersom klassen tillsammans har bestämt det men det kan 
även innebära att varje elev jobbar med individuella aktiviteter om eleverna väljer detta. En vanlig  
uppfattning, som uttrycks under intervjuerna, är att elevernas medverkan i undervisningen i bästa 
fall ska leda till att eleverna helt styr sin egen undervisning. Rektorerna talar om att eleven till slut  
ska få tillräckligt mycket insikt i vad hon/han behöver lära och vad hon/han vill lära; att eleven själv  
ska kunna lägga upp sin undervisning, både innehåll och metod, för att de ska lära på det som är det 
bästa sättet för varje person.

Sen ska man väl så småningom komma till att eleven styr mestadels av innehållet och hur man arbetar och så är 

läraren bara där och stöttar upp. (Jonas)

Det är lärarens ansvar, anser rektorerna, att följa och stötta eleverna så att de till slut når detta mål.  
Det är flera rektorer som talar om att alla elever troligen inte kommer att klara detta men det är  
lärarens ansvar att finnas i bakgrunden hela tiden och hjälpa till där det behövs. 

Delaktighet som bygger på elevens lust, motivation och intresse

Entreprenörskap i skolan innebär ett förhållningssätt som bygger på elevernas egna idéer, elevernas 
inre motivation, intressen och nyfikenhet och detta förhållningssätt kommer att innebära att  
eleverna blir mer motiverade att lära sig, talar rektorerna om. Eleverna har idéer och intressen som 
de ska få möjlighet att visa och som de ska få en chans att arbeta med. Alla elever är kreativa och 
påhittiga och skolan måste ta tillvara detta, vilket dagens skola inte gör, hävdar de. Det är elevens 
nyfikenhet och kreativitet som blir styrande i undervisningen; inte lärarens gissningar om vad 
eleven troligen vill veta, menar rektorerna. 

Där är ju en arena för att låta barnen och ungdomarnas kreativitet blomstra. Att uppmuntra till ditt egna tänkande till  
det kritiska tänkandet till det... det näsvisa frågandet att därmed hjälpa... att lära eleverna att ställa frågor utifrån den  

egna driften och viljan att veta, inte omvänt, att detta är nog vad hon vill veta. (Thomas)

Det är viktigt att elever är motiverade, känner lust och är intresserade av att lära sig, framhåller  
majoriteten av rektorerna. Under intervjuerna framkommer att alla elever har lust, intressen,  
nyfikenhet och motivation inom sig och att eleverna måste få uttrycka det på något sätt och 
entreprenörskap i skolan kommer att ta tillvara detta. Det talas i intervjuerna om den nuvarande 
skolan som hindrar eller inte tar tillvara elevernas inre motivation. 

Det ökade inflytande över skolarbete som elever förväntas få med entreprenörskap i grundskolan 
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kommer, enligt majoriteten av rektorerna, att innebära att eleverna får, och också får lära sig att  
förstå, att de har möjlighet att påverka vad de ska lära och hur de ska göra det. Detta leder till att  
eleverna kommer att bli mycket mer motiverade till skolarbete än i dagens skola, eftersom eleverna  
får möjlighet att utgå från det de är intresserade av. Dagens skola är för styrd av läraren och många 
elever tycker att det är tråkigt att gå i skolan, uttrycktes under ett flertal intervjuer.  

Majoriteten av rektorerna talar om att elevernas egna drivkraft som kommer från lusten att lära är en 
självklar del för att kunna och för att vilja lära och genom att låta elevens intresse, nyfikenhet och 
inre motivation styra undervisningen kommer elevens drivkraft att tas tillvara, anser de. Det 
framkommer att elevernas inflytande i den nuvarande undervisningen anses vara för svagt och att 
undervisningen i en skola med entreprenörskap kan bli mindre styrd än nu eftersom eleverna kan 
komma att arbeta med olika saker. Några rektorer påpekar att, trots att de är positiva till  
entreprenörskap i skolan, det kan innebära att en del elever får svårigheter då det finns elever som 
”inte har förmågan att hålla sig innanför ramen”, som en rektor uttryckte sig. Det framkommer 
under några intervjuer att det finns en risk för att det blir duktiga elever som gynnas.

Alltså, det får inte bli så att det gynnar bara de som är jätteduktiga; det är ju det jag är lite rädd för nu när vi  

diskuterar. (Harriet)

Under flera intervjuer talar rektorer om att de tror att många elever i dagens skola tröttnar på 
skolarbetet ganska tidigt och att entreprenörskap i skolan kan bidra till att skolan upplevs som 
lustfylld. Eftersom entreprenörskap innebär att eleverna ska lära det som är viktigt för dem 
personligen och för att de kommer att förstå varför de lär och få valmöjligheter kommer eleverna att  
känna att de är meningsfullt att gå till skolan, menar rektorerna.

Jag tror att i dagsläget, de eleverna som tycker att ”Åhhh måste jag skriva detta just nu”. De tror jag kommer vinna 
mycket på detta. (Kristin)

I mer än hälften av intervjuerna görs jämförelsen med små barn vid ett flertal tillfällen. Rektorerna  
talar om att små barn lär sig själva genom att upptäcka, fråga och känna. Små barn behöver ingen 
lärare som tvingar dem att lära; de lär ändå från en inre motivation, hävdar de. I en skola med 
entreprenörskap ska denna upptäckarglädje vara en del av skoldagen, menar rektorerna.

Vi ser ju framför oss en bild där barnen rusar; ”Wow, vi vill mer!”. Pedagogerna rusar efter; ”Ja, vi hänger på”. Så  
kommer vi som rektorer, ja och pushar på hela tiden. Visst är det spännande! (Kristin)

Flera av rektorerna ger uttryck för att alla elever vill lära men att det är något i dagens skolform som 
får dem att tappa intresset för lärandet under skoltid. Med entreprenörskap i skolan hoppas 
rektorerna att elevernas lust att lära väcks och behålls under skoltiden. 

Framförallt ska de bibehålla lusten att lära, glädjen, motivationen som vi tycker att de tappar någonstans. Det är väl 

det att man ska ta initiativ, man ska driva sig själv utifrån en lust och en glädje. (Harriet)
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Majoriteten talar alltså om att lusten är nödvändig för att kunna lära och att elevmedverkan kommer  
att bidra till att lusten för att lära ökar. En rektor säger att med entreprenörskap kan eleven få med 
sig lusten att lära hela livet och en rektor menar att entreprenörskap i skolan speciellt gynnar de 
elever som tidigare inte alla var motiverade att lära sig. Det framkommer en viss ambivalens bland 
rektorerna då flera talar om att alla elever kommer att öka lusten att lära, då entreprenörskap blir en  
del av skolvardagen, och att det finns möjlighet att nå de elever som tidigare tyckte att skolan var  
tråkig, men att det kan komma att drabba de barn som behöver mer styrning.

Kompetensutveckling - utbildning av samhällsmedborgare

I alla intervjuer talas om kompetenser som eleverna behöver lära sig för framtiden och för 
skolarbetet och att entreprenörskap i skolan innebär att eleverna får andra kompetenser än dagens 
skola ger dem.

Samhällsnytta 

I ett par intervjuer framhävs att eleverna behöver lära sig entreprenöriella kompetenser för att det  
behövs i samhället. De rektorerna uttrycker att eleverna ska ut i ett samhälle som förändras och som 
kräver mer av människor än nu. Det framkommer att eleverna kommer att behöva anpassa sig till en 
instabil arbetsmarknad vilken kräver att eleverna lär sig andra kompetenser än vad som lärs ut i  
skolan idag.  Läraren är, menar de, den som ska förbereda eleverna på en föränderlig framtid. 

Vi måste förbereda dem för det oförberedda. Alltså vi måste lära dem att inte bli vanemänniskor, att inte bli  

rutinmänniskor, för de kommer inte att kunna fixa sin framtid om de är vanemänniskor och rutinfetischister som 
faller tillbaka. Det är viktigt. (Thomas)

De lärdomar som eleverna får med sig i en skola som arbetar med entreprenörskap hjälper eleverna 
att utveckla kompetenser som behövs i ett framtida samhälle där, menar rektorerna, den yttre 
styrningen verkar bli svagare. De två rektorerna talar om att det blir lärarnas uppgift att fostra kloka 
samhällsmedborgare som tar ansvar för sig själva och som kan ta rätta moraliska beslut.

Jag tror också, för mig i alla fall, i det entreprenöriella arbetet, där ligger att man måste ta ett eget aktivt  
ställningstagande på något sätt. Alltså de yttre ramarna och därmed styrningen och begränsningarna rasar och i takt  

med att det gör det så måste den inre, den moraliska klockan, den måste fungera bättre. Det blir färre inslag i den  
läroprocessen utav att någon kommer och talar om för dig att du gör fel. Du måste ha det själv. Det är väl mera den 

samhälleliga utvecklingen; det friare samhället ställer allt högre krav på dig och mig som medborgare att fatta rätt  
beslut och att vara moraliskt kloka. (Thomas)

En rektor har uppfattningen att främjande av entreprenörskap i skolan främst handlar om att ha 
kontakt med närsamhället; med företag, museer och föreningar.
 

Vi måste utnyttja närsamhället på ett bättre sätt. På ett sätt så att man känner att det blir ett givande och tagande från 
båda håll. (Malin)

Hon talar om att skolan ska ha ett nära samarbete med lokala aktörer för att eleverna ska lära bättre;  
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få ett sammanhang av det de lär i skolan. Entreprenörskap och kontakt med näringsliv och lokalt 
föreningsliv nämns även i ett par andra intervjuer men beskrivs, av de rektorerna, att vara en mindre 
del av entreprenörskap i skolan.

Kompetenser i skolan

Alla rektorer talar om kompetenser som eleverna har möjlighet att utveckla i en skola med 
entreprenörskap, ett par talar, som tidigare nämnts, om att de här kompetenserna kommer till nytta  
för eleven i ett framtida samhälle med de flesta rektorer talar om att eleven ska få kompetenser de  
kan använda i skolsammanhang. Det är framförallt kompetenserna ”ansvar”, ”kreativitet”, 
”självkännedom”, ”självförtroende”, ”initiativ” och ”metakognition” som är flitigt förekommande 
under intervjuerna. 

Elevernas kreativitet, som flera rektorer talar om att alla elever har inom sig, kommer alltså att få  
utrymme i en skola som betonar entreprenörskap, menar flera rektorer. De talar om att eleverna ska 
kunna tänka nytt utifrån den förståelse de redan har. I en skola med entreprenörskap kommer 
eleverna själva att få pröva olika alternativ och hitta lösningar, hävdar de.

Så att vara entreprenöriell, det handlar ju om att själv hitta nya vägar och får lov att pröva dem. (Kristin)

Eleverna ska erbjudas olika sätt att lära och olika sätt att göra uppgifter på. Läraren ska, menar 
rektorerna, inte styra eleverna för mycket utan uppmuntra dem att pröva sina idéer för att de ska 
utveckla kreativitet. Ett par rektorer talar om att elevernas frågor får utrymme i entreprenörskapets  
skola. Eleverna ska uppmuntras att ställa frågor och söka svaren. Ett flertal rektorer uttrycker att det  
är eleverna som ska producera och skapa kunskap. En rektor uttrycker att eleverna ska uppmuntras 
till ”eget tänk” till skillnad från att läraren ”häller i kunskap i huvudet på eleverna”. 

Ordet ”ansvar” är flitigt förekommande i majoriteten av intervjuerna. Det är en kompetens som det,  
enligt rektorerna, blir mycket viktigt att eleverna utvecklar, både för det fortsatta skolarbetet och för  
att klara sin framtid. ”De yttre ramarna blir svagare” uttrycker en rektor då hon talar om 
konsekvenser av entreprenörskap i en intervju, och denna uppfattning uttrycks i fler intervjuer. 
Ansvarskompetensen kommer inte automatiskt, påpekar rektorerna, men läraren ska stötta eleverna 
i att utveckla den här kompetensen och entreprenörskap i skolan kommer att hjälpa eleverna att  
utveckla den. Det är främst sitt eget lärande som eleverna ska lära sig att ta ansvar för, framkommer 
under intervjuerna. Flera av rektorerna uttryckte en viss oro då det gällde elevens egna ansvar då det 
kan vara svårt för en del elever att själva klara att ta för stort ansvar. De uttryckte att  
entreprenörskap i skolan kan vara en nackdel för elever som behöver mer styrning. 

Så jag tänker att entreprenöriellt lärande kan man ha på olika nivåer och det är där vi också är tvungna att tänka att  
vi kan inte kräva samma sak av alla barn. Vi ska ha höga krav men vi kanske inte kan kräva samma ansvarstagande;  

alltså vi får ha en viss progression i ansvaret. (Marianne)

Flera rektorer talar om att eleven ska lära sig tro på sig själv och få självförtroende så att hon/han 
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klarar mycket själv. Rektorerna beskriver att om eleven får chansen att göra det hon/han är 
intresserad av vilket, som tidigare nämnts förväntas öka elevernas motivation, kommer eleven att  
lyckas och på det sättet ökar elevens självförtroende. I en skola med entreprenörskap lär sig 
eleverna även att ta för sig och att framhäva sig själv, menar en av rektorerna.

Att dom får styra, att de [eleverna] inte är styrda i allt utan att dom får styra lite över sitt eget lärande. Att de klarar  
av det, men samtidigt ska de ha kunskaper så klart. Men att de klarar att ta för sig! ”Detta behöver just jag!” 

(Harriet)

Självkännedom är en del av det eleven lär i en skola med entreprenörskap, talar flera rektorer om. 
Det innebär att eleverna lär känna sig själva och lär sig om vad de har för intressen och vad som 
motiverar dem eftersom de deltar i undervisningen utifrån intresse och inre motivation. 
Självkännedom innebär också att eleverna får kunskap om vad de kan och vad de behöver lära mer 
om och om vilka starka och svaga sidor de har, menar rektorerna. 

De som är medvetna om sig själva som äger självkännedomen. De behöver inte ha jätte... De behöver inte kunna allt  
i alla ämnen, utan att de ska vara medvetna... Självkännedom! De vet vad det är för delar de behöver arbeta med; de  

vet vad de har för delar som de har som styrkor. (Harriet)

Eleverna ska också utveckla förmågan att se andras behov och att se sig själva i ett sammanhang, 
framkommer under flera intervjuer. Ett par rektorer uttrycker att metakognitionen är en kompetens 
eleverna behöver utveckla och kommer kunna utveckla i i en skola med entreprenörskap. 
Metakognitionen, menar de, är förmågan att förstå sina egna tankar; hur man lär och hur man 
bedömer sin egen prestation.

Så det är mer självfokus på hur man själv fungerar i det. (Jonas)

Entreprenörskap i skolan kommer att innebära att eleverna lär sig att ta initiativ till lärande och till  
aktiviteter, menar de flesta av rektorerna. Genom den delaktighet i undervisningen, som tidigare 
beskrivits, är eleven med och bygger upp sin egen undervisning och de har då möjlighet och 
förväntas ta initiativ, uttrycker flera rektorer. Läraren ska, framkommer i flera intervjuer, i en skola  
med entreprenörskap uppmuntra till att eleverna tar initiativ och låta eleverna träna på detta.

Individbaserad undervisning – eleven i centrum

Under intervjuerna framkommer ett tydligt individperspektiv. Elever förväntas lära på olika sätt och 
läraren bör därför anpassa organisationen efter eleverna och coacha dem så att de får de bästa 
förutsättningar att lära. 

Elever lär på olika sätt

Varje elev ska få chansen att välja och att arbeta med det som passar just honom eller henne, menar 
de flesta rektorer. Det framkommer att läraren ska ha kunskap om elevernas olika sätt att lära och 
erbjuda eleverna alternativa sätt för att lära sig. De flesta rektorer talar om att varje elev har sitt sätt  
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att ta till sig kunskap och att varje elev behöver stöttning i att finna sin starka sida och att eleven ska  
få lära sig på det sätt som passar personen bäst. De talar om att det i lärarens roll, i en skola med 
entreprenörskap, ingår att ha kunskap om hur varje elev lär för att kunna stötta eleven på det sätt 
som passar bäst. En rektor uttrycker att läraren ska erbjuda ett smörgåsbord av alternativ under 
lektionerna, för att eleven att ska kunna välja utifrån det som passar honom eller henne bäst. 

Det är också att jag som pedagog när jag hittat min lärstil, så vet jag också vad det innebär och jag ska kunna avläsa 

mina elevers lärstilar och då säger vi idag att vi ger dem ett smörgåsbord; alltså, du planerar din lektionsplanering,  
att den gången har vi svenska, då gör vi så här, och nästa gång gör vi på ett annat sätt, på så vis får ju alla... Men då 

tänker jag att för varje lektionsplanering så måste du ha de här olika möjligheterna till de olika eleverna. (Kristin)

Flera av rektorerna menar att läraren måste lära känna sina elever för att varje elev ska få bästa  
möjliga förutsättningar att lära utifrån sina förutsättningar. Eleverna har individuella behov och de  
behoven måste skolan möta och ta tillvara, framhäver flera rektorer. Det blir särskilt viktigt i en 
skola som betonar entreprenörskap eftersom lärarstyrningen blir svagare, anser ett par rektorer och 
menar att läraren måste stötta en del elever, eftersom det finns en risk att elever kan misslyckas om 
inte läraren är uppmärksam. Ett par av rektorerna uttrycker att arbete med entreprenörskap i skolan 
kommer att kräva mycket av läraren eftersom läraren kommer behöva ha mycket kunskap om varje 
elev. 

Och där kommer ju detta då med elevmedverkan in eller medverkan överhuvudtaget i skolan. Kommer att ställa 

jättestora krav precis som idag på läraren. Läraren måste veta väldigt mycket om varje enskilt barn och det är inte  
alltid så lätt. (Thomas)

Individanpassad organisation

Det är eleverna som är viktiga i skolan och det är runt dem som organisationen ska kretsa, uttrycker 
majoriteten av rektorerna. De säger att varje elev har behov och förutsättningar och detta kan tas 
tillvara i en skola med entreprenörskap. De flesta rektorer menar att eleven ska vara i centrum i 
skolan och läraren ska organisera undervisningen efter person. Jämförelser görs i flera fall med 
”den gamla skolan” som inte anpassats efter elever och där organisationen ”går före” elevernas 
lärande. Schema, lokaler och innehåll måste anpassas efter elevens behov, menar de.   

Det finns, om man tittar på en treåring, så söker han hela tiden efter att lära. Han går från den ena till den andra och  

utforskar och lär och sen så kommer våra lagar och regler och scheman. ”Nu är det samling och nu ska ni gå ut” och  
så vidare, och där tror jag att vi får tänka annorlunda även i skolan. Det är ju någonting som vi gör i vår form som 

begränsar barnen i deras lärande. (Jonas)

Coachande lärare

Läraren i en skola med entreprenörskap beskrivs under några intervjuer med ord som ”lots” och 
”coach” och ”handledare”. Rektorerna talar om att läraren måste vara uppmärksam på varje elev 
och stötta denne i sin utveckling. Varje elev ska få stöttning för att nå målen på det sätt som passar 
personen bäst. Det är läraren som stöttar och har uppsikt över eleven. Det gäller för läraren att 
”släppa kontrollen” men att ”behålla kollen”, utrycker en rektor. Så här beskriver en av rektorerna 
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lärarens roll i en skola med entreprenörskap:

Alltså lotsens uppgift är ju inte att föra fartyget, utan det är ju att stå bakom rorsman och kunna hjälpa rorsman att  

korrigera kursen, om lotsen med sin erfarenhet och kunnande märker att nu är vi på väg på grund. Men inte för  
tidigt, och där är en fingertoppskänsla i det hela och man kan säga att skolan är en arkipelag av kunskaper som 

ungarna ska navigera genom och det finns många grund att gå på genom vägen där. (Thomas)

Erbjudande om sammanhang – integration av ämnen

En del av entreprenörskap i skolan är att undervisningen blir sammanhängande och erbjuder 
eleverna helheter, ger alla rektorer uttryck för. Det blir av vikt, uttrycker alla rektorer, att ämnen  
integreras i varandra. I flera intervjuer framkommer att ”den gamla” skolan inte lyckas få eleverna 
att förstå vad de lär. Det är lärarens roll att erbjuda eleven en ”röd tråd” i undervisningen, säger flera 
rektorer och de uttrycker att undervisningen inte ska vara ”snuttifierad”, vilket den är idag, menar 
de. Ämnesuppdelningen blir alltså inte viktig utan ämnen ska integreras i varandra för att eleverna 
ska få en helhetsbild inom olika områden. Det är därför viktigt att läraren erbjuder tematiska 
aktiviteter och att lärare samarbetar för att tillsammans kunna erbjuda kunskap inom olika områden,  
hävdar alla rektorer. Det talas i detta sammanhang om att eleverna ska få kunskap om omvärlden 
och att det inom ett undervisningsområde bör ingå både teoretiska och praktiska ämnen. Under en 
intervju framkommer att läraren måste vara bildad och kunna berätta om sin kunskap för eleverna.

En rektor har uppfattningen att entreprenörskap i skolan främst handlar om att ha kontakt med 
närsamhället; med företag, museer och föreningar. Hon menar att skolan ska ha ett nära samarbete 
med lokala aktörer för att eleverna ska lära bättre; få ett sammanhang av det de lär i skolan.  
Eleverna kan då arbeta tematiskt eftersom de då har möjlighet att integrera flera ämnen samtidigt  
och kunskap från aktörer utanför skolan tas tillvara.

I ett par intervjuer hävdas att läraren behöver ha mycket ämneskunskap, kunskap om 
styrdokumenten och skollagarna eftersom de måste ha överblick över arbetet så att alla ämnen och 
delar kommer med i undervisningen. Det är av vikt att den undervisande läraren vet vilka mål som 
ska nås och vad eleven ska kunna när hon/han slutar skolan eftersom ämnesuppdelningen kommer 
att bli otydligare då skolan betonar entreprenörskap. Det blir lärarens uppgift att hitta det som 
gagnar kunskapsmålen i det eleven arbetar med, menar de.

Så lärarrollen tror jag också kommer att bli att du måste ha en oerhörd trygghet inom ditt ämnesområde, men i och 
med den nya skollagen, enligt skolverket, ska vi ha full behörighet i det vi undervisar i. Så jag tror... Det kommer att 

bli... Säg 2015, då du ska ha legitimation för din behörighet, så kommer vi i mer utsträckning undervisa i det ämne 
du är behörig i, så då känner du större trygghet. Så då tror jag nog att det bara blir häftigt. (Kristin)

Sammanfattning 

Alla rektorer talar om positiva effekter av en skola som betonar entreprenörskap eftersom 
rektorerna anser att eleven i denna skola kommer att lära sig mer, få lust att lära och se mening med 
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lärandet. Det finns dock en viss oro över elever som har svårt att ta ansvar eller som behöver mer 
yttre styrning. 

Eleven beskrivs vara den styrande i sitt lärande genom att vara den som väljer väg. Elevens lust blir 
viktig vilken eleven förväntas driva sig själv ifrån. Eleven ska få självkännedom, kunna ta initiativ  
och välja ansvarsfullt. Ett ”smörgåsbord” av alternativ bör finnas tillgängligt att välja utifrån.  
Rektorerna talar om att det ställs stora krav på eleven och att det finns en risk att elever misslyckas,  
men under intervjuerna framkommer att rektorerna har tilltro till att betoningen av entreprenörskap i  
skolan leder till att eleverna blir mer motiverade till lärande och att de kommer att tycka att skolan  
är roligare än nu. De kompetenser som entreprenörskap i undervisningen förväntas ge talas om som 
nödvändiga i skolan och i ett framtida samhälle.

Läraren beskrivs vara ”lotsen” och den som ger eleven möjligheter, organiserar för den enskilde 
eleven, förbereder material och uppgifter och ”coachar” eleven i hans/hennes utveckling. 
Entreprenörskap i skolan förväntas ställa stora krav på lärarna som behöver vara väl insatta i 
styrdokument för att veta vad eleven ska kunna och lärarna bör ha stor ämneskunskap.

Inga större variationer av rektorernas tankar om entreprenörskap framkommer under intervjuerna. 
Rektorerna uttrycker liknande tankar om vad den ökade betoningen på entreprenörskap innebär i 
grundskolan. En rektor fokuserade dels på skolans samarbete med näringsliv och föreningar och 
dels på ämnesintegration och nämnde inte de andra temaområdena i samband med entreprenörskap. 
De andra sex talade alla på ett eller annat sätt om alla de fyra temaområdena. 

Rektorerna nämner väldigt lite om sin egen roll i en skola med entreprenörskap. Det som 
framkommer i några intervjuer är att de ska ”pusha på” utveckling och erbjuda fortbildning för att  
deras skola, i framtiden, mer ska betona entreprenörskap.
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7. Diskussion
I det föregående kapitlet beskrevs fyra teman utifrån vilka rektorernas tankar om entreprenörskap 
kategoriserats. Avsikten var att undersöka sju rektorers tankar om vad den ökade betoningen på 
entreprenörskap i Lgr 11 i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever. I det här kapitlet 
diskuteras resultaten mot bakgrund av de teoretiska perspektiv som ligger som grund för denna 
studie, det vill säga Foucaults perspektiv på diskurs, makt och styrning, och resultatet jämförs även 
med den tidigare forskning som har beskrivits. 

Utveckling av skolan

Resultatet visar att rektorerna engagerat talar om att skolan behöver utvecklas och att skolan idag 
inte tillgodoser de behov eleverna har. Rektorerna visar att skolan bör förbättras och att 
entreprenörskap kan vara en del av den positiva utveckling skolan behöver. Alla rektorer talar om 
positiva effekter för undervisning och för elevernas lust att lära. Johannisson, Madsén och Wallentin 
(2000) förespråkar entreprenörskap i skolan för att elever ska utveckla kritiskt tänkande och 
kreativitet och för att det finns möjlighet, med entreprenörskap, att skolan öppnar upp för 
omvärlden.  Leffler (2006) visar att lärare och elever som deltagit i entreprenöriella projekt har  
stimulerats, de har deltagit med glädje och arbetet har haft positiva effekter för dem som har 
deltagit. Elever har stärkts och de har känt sig betydelsefulla då de har fått uppmärksamhet i media,  
visar Leffler.  Entreprenörskap kan komma att vara en del av en skolutveckling som leder till en 
skola där undervisningen genomsyras av lust, glädje och meningsfullhet. Resultatet visar att det 
finns möjlighet, med införandet av entreprenörskap, att på skolor, föra dialog över undervisning och 
fokusera på hur, varför och vad eleverna lär, vilket i förlängningen kan komma att utveckla 
undervisningen i skolan.

Den bild av entreprenörskap som rektorerna förmedlar stämmer överens med det som tidigare är 
skrivet om entreprenörskap även då de studierna har riktats mot elever i årskurs 7-9 eller  mot 
gymnasiet. Bilden av entreprenörskap verkar vara homogen; både i denna studie och i tidigare 
studier framförs liknande tankar om vad entreprenörskap innebär. Rektorerna i årskurs 1-5 bör vara 
uppmärksamma på att många studier riktats till äldre elever och diskussion kan i skolorna föras över 
om eleverna i den aktuella skolans årskurser har samma behov och förutsättningar som de äldre 
eleverna. 

Diskurser

Den här studien har belyst hur några rektorer talar om entreprenörskap i grundskolan. Genom talet 
skapas en viss sanning, en diskurs, menar Foucault (2008) och utifrån diskursen definieras det som 
är tänkbart men också det som är otänkbart. En intressant aspekt av resultatet är att rektorernas 
tankar om vad entreprenörskap i grundskolan innebär ger uttryck för en homogen diskurs där få 
faktorer skiljde åt i beskrivningarna. En gemensam ståndpunkt alla rektorer utgick ifrån är att  
entreprenörskap innebär något annat, något bättre, än det som erbjuds i den nuvarande skolan. 
Under rubrikerna nedan förs diskussion över det som är ”sanning” genom att även belysa det som i 
diskurserna är otänkbart. Ambitionen med denna diskussion är inte att berätta vad som är ”rätt eller  
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”fel” utan att fundera över det, som genom rektorerna, uttrycks som en önskvärd skola och vad som 
kanske då är otänkbart i skolan i nuläget. Diskussionen nedan ska ses som en grund för dialog på 
grundskolor då betoning på att arbeta med entreprenörskap har ökat i och med införandet av Lgr 11. 

Önskvärda kompetenser

Under intervjuerna framkom att det finns kompetenser som elever bör utveckla under sin skoltid 
och att entreprenörskap är ett förhållningssätt som bidrar till att eleverna lyckas med detta. De 
kompetenser eleverna bör utveckla är samma i de flesta intervjuer och de är: ”ansvar”, ”kreativitet”,  
”initiativ”, ”självkännedom”, ”självförtroende” och ”metakognition”. Enligt Foucault (2008) kan 
talet om ett fenomen, i det här fallet kompetenser, beskrivas som språkliga utsagor; det är inte några 
tydligt nedskrivna regler eller någon lag, men i talet har det formats en sanning; en diskurs som 
råder i samhället idag och som har påverkat skolan. Det blir i den här studien tydligt vilka 
kompetenser som är önskvärda då rektorerna alla talar om liknande kompetenser som de önskvärda. 
De kompetenser som rektorerna talar om, anser de komma att behövas i ett framtida samhälle där 
den yttre styrningen förväntas avta, men rektorerna talar också om dem som nödvändiga för eleven i 
skolarbetet. 

I tolkningen av hur rektorerna talar om elever framkommer att lyckade elever är bärare av 
kompetenser, men den nuvarande skolan framställs som styrd och låter inte eleverna lära det de 
behöver eller använda det de har. I tolkningen av rektorernas tal framkommer att eleverna alltid har  
haft, eller har behövt ha de här kompetenserna men att den nuvarande skolan inte låter dem komma 
till sin rätt. Rektorerna talar om att elever blir, i en skola med entreprenörskap, aktiva till skillnad då  
de i den nuvarande skolan är tvungna att vara passiva; läraren styr och eleverna utvecklar då inte de 
önskvärda kompetenserna. 

Det som är inom diskursen blir, enligt Foucault (2003), det normala och eleverna kommer att bli 
bedömda utifrån den diskurs som råder. Pedagoger på skolan har, i och med att de är bärare av 
diskursen, också makten att korrigera och tillrättavisa beteenden som faller utanför normen. 
Resultatet i den här studien visar att betoningen på entreprenörskap kan bidra till att eleverna 
uppfostras och tränas till de kompetenser som anses vara de rätta; skolans personal kommer 
disciplinera till normalisering. 

Då betoningen av entreprenörskap innebär fokus på kompetenser blir det också intressant att 
fundera över vilka kompetenser som framhävs och som anses vara ”de rätta” och vilka kompetenser 
som utesluts i talet om entreprenörskap. I resultatet framgick vilka kompetenser som rektorerna 
ansåg skulle kunna utvecklas med entreprenörskap såsom ansvar, initiativtagande, kreativitet osv. 
Under intervjuerna nämns däremot exempelvis inte empati, omhändertagande eller solidaritet.  
Dovemark (2004) beskriver att, i hennes studie, elever uppfattar skolan som ett privat projekt för 
egennyttan, där solidaritet med andra blir mindre viktigt. Båth (2006) anser att  betoningen av att  
utveckla vissa kompetenser tyder på att eleverna anpassas till en värld av konkurrens där den bäst 
anpassade eller där den starkaste klarar sig. Resultatet i den här studien visar på kompetenser som 
kan vara en indikation på en skola med stark marknadsanpassning där eleverna förväntas behöva 
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klara sig på en föränderlig arbetsmarknad i konkurrens. I resultatet framkommer att rektorerna anser 
att framtiden är oviss och konsekvensen blir att eleven behöver komma att klara att leva i ett  
samhälle där den yttre styrningen blir svag och där personens inre styrning behöver vara stark. I 
tolkningen av rektorernas tankar framkommer att människor både i samhällskulturen och i den 
ekonomiska kulturen i framtiden förväntas kunna anpassa sig och ändra sig utefter de rådande 
förutsättningarna och att betoningen av entreprenörskap i grundskolan kommer att förbereda 
eleverna för detta samhälle. Denna ”sanning” behöver ventileras på skolorna. Är det så? De elever 
som nu går i skolan är människor som i framtiden kommer att befinna sig på arbetsmarknaden men 
hur kommer deras liv att se ut? Vet vi att den yttre styrningen kommer att bli svagare? 

En annan aspekt av betoningen av vissa önskvärda kompetenser är att elever kan komma att bli 
bedömda utifrån hur de lever upp till de önskvärda kompetenserna. Båth (2006) skriver om att 
Bernstein varnar för att elever från medel- och överklass under sitt liv har fått mer träning i 
komplexa och generella kompetenser och därför har ett försprång i skolan då de här kompetenserna 
ses som en del av en önskvärd elev. Resultatet visar att flera rektorer uttrycker en oro över elever 
som av olika själ inte utvecklar eller har utvecklat kompetenserna som önskas, kan riskera att  
misslyckas i skolan. En konsekvens bör därför vara att rektorer och pedagoger på skolan samtalar 
om vilka kompetenser som uppmuntras, varför de är viktiga, hur alla elever ska få möjlighet till  
träning i dem och hur de bedöms. 

Utvecklande av kompetens blir en huvudingrediens i en skola med entreprenörskap, enligt 
rektorerna, men Bowden och Marton (1998) menar att det är svårt att utvärdera och mäta 
kompetenser och det är inte tydligt om fokus på kompetenser i undervisning ger resultat. De hävdar 
att skolan istället bör utveckla undervisning och lärande vilket också är en fråga som bör få 
utrymme på skolor. 

Varje individs rätt till det bästa genom valfrihet och lust

Det framkommer i resultatet att varje individ har rätt att få alla tänkbara möjligheter till det bästa.  
Det ska inte finnas några hinder för varje elevs personliga utveckling. Det är den enskilda eleven 
som är viktig i klassrummet och varje individ ska få de bästa förutsättningarna för sitt lärande. I  
resultatet syns vidare att läraren ska anpassa undervisningen efter varje elevs behov och elevens 
valfrihet ställs i centrum. De ord som används i intervjuerna kan ge en indikation på den diskurs 
som råder. Som tidigare nämnts menar Foucault (2008) att man för att förstå en diskurs också måste 
fundera över de ord som utesluts i talet om ett fenomen. I talet om entreprenörskap i den här studien 
används ofta ord som ”varje elev”, ”enskilda eleven” och ”olika elever”. Ord som grupp, 
gemenskap, solidaritet och demokrati nämns inte alls vilket kan ge en indikation på att i diskursen 
är det individens utveckling som är i centrum; inte kollektivets. Detta resultat stämmer överens med 
Båth (2006) som beskriver att skolans uppgift förändrats de senare åren från att utbilda individer 
som ska ingå i ett kollektiv till att människor nu ska ta ett individuellt ansvar för att klara en osäker  
framtid. 
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Nyliberalistiska idéer - Valfrihet under ansvar

De kompetenser som rektorerna framhåller som önskvärda, och som entreprenörskap förväntas 
bidra till att eleverna utvecklar såsom ansvar, självkännedom och initiativtagande, tyder på styrning 
till självstyrning vilken, enligt Foucault, är en effektiv styrning för att få människor att styra sig 
själva, så att det blir bra både för individen och för samhället. Det blir individens ansvar att ta 
ansvar för såväl sitt lyckande som misslyckande. Lyckade och önskvärda elever beskrivs av 
rektorerna som ansvarstagande, nyfikna och sökande efter nytt. Resultatet visar att eleverna 
förväntas behöva klara av att ta ansvar och planera för sitt liv genom att göra rätt val och detta ska 
läras redan i skolan.

Den här studien visar en fortsättning av de nyliberalistiska idéer som Dovemark (2004) och Båth 
(2006) menar har fått fäste i den svenska skolan sedan 1990-talet och framåt. Skolan har tidigare 
lagt vikt vid kompensatoriska åtgärder för att få en jämställd skola men under 1990-talet framhävs 
individens bästa före samhällets bästa, menar Dovemark. Resultatet visar att eleverna i en skola som 
betonar entreprenörskap ska få frihet att styra sig själva så mycket som möjligt. Rektorerna 
uttrycker en viss tvekan om att det kommer att passa alla elever; en del elever behöver mer styrning,  
menar de, men rektorerna talar också om att eleverna kommer att lära mer genom att de blir mer  
motiverade. Rektorer och pedagoger inom skolan är viktiga bärare av diskurser och studien visar att 
rektorerna har påverkats av den diskurs som råder i samhället där nyliberalismens retorik har stort 
inflytande. 

I spåren av den nyliberalistiska diskursen, som framkommer i resultatet, följer att elever får stor 
valfrihet och inflytande över sitt skolarbete. Det är eleven, inte läraren, som ska göra valen. 
Rektorerna visar stor tilltro till att varje individ anses veta sitt eget bästa och ska ha rätt att göra val  
utifrån det, men under intervjuerna framkommer att några rektorer anser att det kan finnas elever 
som kanske inte klarar att göra ansvarsfulla val. En konsekvens av betoningen av entreprenörskap i 
skolan kan bli att eleverna får stor frihet att välja men att de kan bli osäkra på vad de förväntas 
välja. Dovemark (2004) visar att elever väljer utifrån sin erfarenhet och att en konsekvens med en 
skola med stark betoning på valfrihet kan bli att elever väljer snävt och att klass och könsroller  
cementeras eller förstärks. 

Det blir i ljuset av elevens valfrihet intressant att studera Foucaults teori om makt och styrning.  
Resultatet visar alltså att eleverna i en skola med entreprenörskap får ett stort ansvar för sitt lärande.  
Läraren förväntas lotsa eleven mot rätt mål eftersom läraren har kunskap om styrdokumenten men 
det blir elevens ansvar att välja väg. Läraren ska tillhandahålla material och det blir läraren som 
bedömer slutresultatet utifrån det mål som ska nås. Läraren förväntas alltså styra eleven mot rätt  
mål även om det uttrycks att eleven väljer utifrån individuellt intresse. Rektorerna ger uttryck för att  
en del elever har svårt att ”hålla sig innanför ramarna” och det blir då lärarens uppgift att stötta  
eleven så att hon/han hamnar rätt igen. Det intressanta blir då att oavsett vilken väg eleven väljer  
förväntas läraren ha kunskap om vart eleven bör hamna och vad som är ”rätt”. Det blir i 
förlängningen eleven som måste lära sig vilken som är ”den rätta” utstakade vägen. Foucault (2003) 
menar att denna typ av disciplinering, styrning till självstyrning, är osynlig . Eleven måste själv lära  
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sig hur hon/han ska styra sig för att hamna rätt även om det inte är synligt och tydligt uttalat.  
Eleverna anses, av rektorerna, som medskapare och delaktiga i sin undervisning men det går inte att 
bortse ifrån att det är en styrteknik som leder eleven mot det önskvärda eller det som anses normalt. 

De tankar rektorernas uttrycker om entreprenörskap i skolan verkar peka på en önskad skiftning i 
lärares styrning. Rektorernas bild av den nuvarande skolan är att den är för styrd. Det tyder på att 
rektorerna anser att skolan är disciplinär, att det finns en synlig disciplin, där läraren bestämmer 
lektionsinnehåll och uttalar skolans regler, men den skolan är inte längre önskvärd. Resultatet visar 
att eleven förväntas disciplinera sig själv och att skolans pedagoger bör styra eleverna till  
självstyrning. Dovemark (2004) beskriver hur hon i sin studie ser att flera elever vill att läraren ska 
berätta vad som förväntas eftersom de inte själva förstår det. Båth (2006) skriver om att det blir  
elevens ansvar att nå målen men att betoning ökat på kontroller för att se om målen verkligen nås.  
Följden blir att eleven ska ta ansvar för att lyckas men att pedagogen står för kontrollen.  

Resultatet visar rektorernas önskan om att eleven får frihet att välja och att utgå från sin inre 
motivation men frågan är hur fritt eleven får röra sig? Det är troligen lärarna som genom kunskap 
om styrdokumenten, legitimitet att bedöma och genom att vara bärare av diskursen styr hur 
skolarbetet bör utföras, vilket eleverna får lära sig att anpassa sig efter.

Rektorerna talar om en framtid där eleven ska kunna styra sig själv till att lyckas i livet och i  
samhället. Det finns inget tvivel i resultatet om att rektorerna inte önskar ge alla elever de bästa  
förutsättningar att lyckas i skolan, men som tidigare nämnts visar tidigare forskning på att alltför  
stor tonvikt på självstyrning kan missgynna resurssvaga grupper av elever och därför bör rektorer 
föra dialog med pedagogerna på skolan om hur undervisning genomförs och vilka elever som kan 
tänkas gynnas. 

I rektorernas tal syns vad som är möjligt; att elever ska ha rätt att välja utifrån sitt behov och sitt  
intresse och om eleverna fråntas detta val blir konsekvensen att eleverna tappar intresse och 
motivation för att lära. Eleven ska i en skola med entreprenörskap leda och läraren ska gå efter och 
stötta. Det blir då intressant att fråga sig vad det innebär om elever inte får välja? Vad händer om 
läraren leder, styr innehåll och visar hur arbetet ska utföras? Finns då möjlighet att utmana och 
stötta elever att lära sig det de tidigare trott var omöjligt eller ointressant och att de då kan nå längre  
än vad de gjort på egen hand, eller tappar de intresset för skolan? Pedagoger och rektorer som 
arbetar med elever i de tidiga årskurserna 1-5 bör ställa sig frågan om hur deras elever klarar valen 
och hur de väljer.

Resultatet i den här studien visar att rektorer bör diskutera undervisning med pedagoger och att 
frågan om vad eleverna väljer, hur de väljer och varför de väljer bör belysas. Lärarens ansvar bör 
också föras dialog över då rektorerna talar om att entreprenörskap i skolan ställer stora krav på 
läraren och lärarens ansvar blir viktig i dialogen om hur arbetet med entreprenörskap ska 
genomföras på skolan. 
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Lust, intresse och motivation

Majoriteten av rektorerna talar om att lusten, motivationen och det egna intresset är av stor vikt vid 
inlärning. I rektorernas tal framkommer att eleven bär med sig en lust att lära som de har haft sedan 
de var små och att denna lust finns kvar inom dem, men att dagens skola misslyckas med att låta 
den få utlopp. 

I diskursen talas alltså om lusten som en förutsättning för att lära. Om lusten är en förutsättning för 
att lära, som framkommer i resultatet, blir det intressant att fråga sig var lusten kommer ifrån och 
om det ändå är möjligt att lära även om eleven inte känner lust inför det som ska läras? Resultatet  
visar en stark tro på att undervisningen ska bygga på lust och intresse, men tidigare forskning visar 
att det kan leda till att resurssvaga grupper kan missgynnas. Dovemark (2004) beskriver att elever 
har med sig kulturella och sociala erfarenheter till skolan och att de ser olika ut. Hon menar att  
alltför stor vikt vid elevens egna val och intressen kan bidra till reproduktion av klass. Därför bör 
rektorer och pedagoger fundera över det som idag anses vara ”sanning”. Måste undervisning bygga 
på det som antas finnas inom eleven eller kan undervisning bidra till att eleven får nya erfarenheter  
och intressen? Är det möjligt att eleven kan lära om något som tidigare varit okänt och ointressant  
för eleven? 

Mycket av den tidigare forskning som har bedrivits om entreprenörskap riktar sig till gymnasiet 
eller till årskurs 7-9. I den här studien studien deltar rektorer som representerar årskurs 1-5. Det 
finns bland rektorerna ett antagande om att elever i dagens skola är omotiverade men är de det? Hur 
är det i de tidigare årskurserna på grundskolan? Är de eleverna också omotiverade, varför i så fall 
och hur tar det sig i uttryck? Hur ska undervisning bedrivas för att elever ska bli eller fortsätta vara 
motiverade och samtidigt få nya lärdomar? Detta är frågor som pedagoger och rektorer bör föra 
dialog över då de startar arbetet med entreprenörskap på den skola de representerar. 

Helheter, elevens privata intressen och samarbete

I resultatet syns en intressant möjlig motsägelse då en del av entreprenörskap, enligt rektorerna, är 
att läraren ska erbjuda helheter inom ämnesområden och hjälpa elever att se ”en röd tråd” i det de  
lär, vilket också, enligt rektorerna, bidrar till att elevernas motivation och lust för att lära ökar. Det  
baseras på att eleven kommer att bli motiverad då hon/han ser meningen med att lära och det är  
också den gång under intervjuerna som kunskap om omvärlden nämns som en faktor i en skola med 
entreprenörskap. Samtidigt uttrycks, under intervjuerna, att eleverna ska arbeta med sina egna 
intressen och utgå från sin inre motivation. 

En annan intressant aspekt är att eleverna ska erbjudas ämneskunskap från olika ämnen för att lära 
om ett område och i resultatet verkar det vara en förutsättning för att lära om omvärlden. Frågan blir  
då om det går att erbjuda eleverna ”helheter” och en ”röd tråd” om eleverna får fördjupa sig inom 
endast ett ämne i taget, vilket inom diskursen verkar vara otänkbart. Rektorer och pedagoger bör 
föra dialog även kring den här frågan och framhäva den den didaktiska frågan om hur, varför och 
vad eleverna ska lära sig. 
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Nya frågor

Resultatet visar en intressant möjlig motsägelse genom att eleverna var för sig ska arbeta med sina 
personliga projekt, men undervisningen ska samtidigt vara tematisk och ge helheter; erbjuda 
eleverna ett sammanhang och ”en röd tråd”. Detta kan vara en intressant fråga att studera vidare; 
hur undervisningen kommer att fungera i praktiken i en skola som betonar entreprenörskap. Av 
intresse är även att studera hur arbetet med entreprenörskap kommer att sammanfogas med de allt  
hårdare krav på kontroll som råder i skolan; Lgr 11 har till exempel ett tydligare krav på vad skolan 
ska undervisa om genom att skriva ut varje ämnes centrala innehåll, betyg ska ges i årskurs sex och 
nationella prov har införts från årskurs tre. Elevers motivation anses vara en viktig faktor för 
entreprenörskap eftersom det anses att elever i den nuvarande skolan inte är tillräckligt motiverade.  
Det vore intressant att studera denna frågeställning vidare. Är elever idag omotiverade, varför i så 
fall, hur tar det sig då uttryck och hur påverkar det deras förmåga att lära? En stor fråga att studera 
vidare är hur en starkare betoning på entreprenörskap påverkar elevers möjlighet att lära, framförallt  
möjliga konsekvenser för elever utifrån klass, kön och etnicitet.  

Konklusion

Min ambition med den här uppsatsen har varit att kritiskt studera ett fenomen i ett större perspektiv 
innan jag anammar det och arbetar med det, eftersom jag tidigare alltid engagerat tagit del och  
anammat nya idéer i skolan. Den stora fråga som engagerar mig är om dagens skola är till för alla 
barn eller om det finns en risk att en del elever får sämre förutsättningar. Genom att genomföra den 
här studien har jag lärt mig mycket om entreprenörskap i ett större perspektiv. Jag har kritiskt 
granskat fenomenet och försökt att göra en analys av hur rektorer idag talar om entreprenörskap och 
har på så sätt belyst den diskurs som råder i bilden av entreprenörskap. Den diskurs som framträder 
är en fortsättning på den diskurs som enligt Båth (2006) och Dovemark (2004) redan råder inom 
skolan och resultatet visar att entreprenörskap inte bidrar till en kursändring i skolan utan troligen 
en förstärkning av den rådande diskursen. Införande av begreppet entreprenörskap är därför mer en 
fortsättning på den skola som utvecklats de senaste 20 åren än något nytt. Jag kan inte med den här 
studien hävda om betoningen av entreprenörskap gynnar alla elever eller om elever riskerar att få 
sämre förutsättningar men Tallberg Broman, Rubinstein Reich och Hägerström (2003) visar i sin 
översikt över forskning på den svenska skolan att den svenska skolan är en ”medelklassens skola” 
där arbetarklassbarn betraktas som avvikare och har det svårare. De påvisar att segrationen mellan 
elever som får höga betyg och väljer teoretiska inriktningar på gymnasiet och elever som får sämre 
betyg och väljer praktiska inriktningar på gymnasiet har ökat de senare åren. Tallberg Broman, 
Rubinstein Reich och Hägerström konstaterar att både klass, kön och etnicitet spelar in på val och 
möjligheter. Rektorerna har en positiv bild av av entreprenörskap i skolan och de verkar ha en 
ambition att gynna alla elever, men tidigare forskning visar att alltför mycket självstyrning kan 
gynna de resursstarka eleverna, vilket även flera av rektorerna talar om. Den här studien kan därför 
ge en indikation på att entreprenörskap bidrar till försämrade möjligheter för en del elever. Eleven 
får frihet att välja, men frågan är hur fritt valet blir och hur mycket elevens bakgrund spelar in i  
valet? Rektorerna visar stort engagemang både för att alla elever ska gynnas och för att skolan 
behöver utvecklas; därför kan införandet av entreprenörskap bidra till att pedagoger och rektorer i 
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grundskolan börjar föra dialog över undervisningens utförande och dess innehåll. Rektorerna talar 
om att entreprenörskap ställer stora krav på lärarna och att eleverna får större frihet och en viktig 
slutsats av den här studien är att införandet av entreprenörskap innebär att pedagogerna måste ta 
större ansvar; inte avsäga sig sitt ansvar. Den här studien visar att rektorer bör ta frågor om klass, 
kön och etnicitet i beaktande, då de inför entreprenörskap, och de bör föra dialog med pedagoger 
över hur undervisning bedrivs på deras skola; vilken kunskap de anser vara värdefull och hur de ska 
arbeta för att gynna alla barn.

Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att undersöka sju rektorers tankar om vad den ökade betoningen i Lgr 
11 på entreprenörskap i grundskolan kommer att innebära för lärare och elever och för det syftet var 
intervju en fungerande metod. Under intervjuerna strävade jag efter att vara lyhörd och att inte låta  
mina egna kunskaper i ämnet ta över, vilket under analysprocessen ser ut att ha fungerat på ett 
tillfredsställande sätt. Min ambition att låta respondenterna tala förhållandevis fritt utifrån sin  
erfarenhet har varit lite för stor, speciellt i de första intervjuerna, då det saknas en del fördjupningar 
inom det ämnet som undersöktes. Under transkriberingsfasen och analysen upptäcktes att fler 
uttalanden borde följts upp med fler frågor och frågorna hade kunnat utmana respondenterna mer. 
Under intervjuerna förekom en viss begreppsförvirring då jag själv både använde begreppet 
entreprenörskap och begreppet entreprenöriellt lärande. Under analysfasen gick det dock att förstå 
vad begreppen innebar för rektorerna. Det är tydligt att min intervjuteknik blir bättre under de sista 
intervjuerna. Det är också tydligt att den intervju där två respondenter deltog gav mer detaljerade 
och längre svar eftersom de båda även responderade på varandra. Min egen bakgrund som lärare var 
en tillgång under intervjuerna då intervjuerna hölls i en för mig trygg och känd miljö och jag hade 
tillgång till den kontext vari rektorerna befann sig. Inramningen av intervjuerna fungerade bra; 
rektorerna verkade ha avsatt tid för intervjun och de var alla välkomnande. Jag upplevde att 
intervjuerna blev ett positivt samtal där både jag som forskare fick värdefull data till min studie,  
men där även rektorerna lärde sig något om sin egen syn på entreprenörskap under intervjun, vilket 
några påpekade efteråt.

En svaghet i studien är begränsningen av litteratur gällande teori och skoldiskurs. Då tiden inte 
räckte till var denna begränsning nödvändig, men studien hade varit starkare om fler forskare hade 
lästs och synliggjorts i studien.
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Bilaga 1

Hej!
Jag går en masterutbildning i pedagogiskt arbete på Borås högskola. Den här terminen genomför 
jag en magisterstudie där jag undersöker skolors pedagogiska arbete inför införandet av Lgr 11. I 
undersökningen kommer jag att intervjua rektorer på olika skolor i Göteborgsområdet och jag 
undrar om du har möjlighet att delta? Intervjun kommer att ta ca 40 minuter och jag träffar dig på 
skolan eller på annan plats du tycker är lämplig. Intervjun kommer att spelas in men du kommer 
naturligtvis att ha full anonymitet i resultatet. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst  
avbryta intervjun. 

Jag kommer inom ett par veckor att kontakta dig på telefon för att berätta mer om undersökningen. 
Om du då är intresserad av att delta bestämmer vi tid för att träffas. Jag hoppas att detta intresserar 
dig och att ditt deltagande kan vara till nytta för den vidare pedagogiska utvecklingen på din skola.

Mvh Åsa Ekström, masterstudent på Borås högskola 

0705 - 971630
asa.ekstrom@utbildning.lerum.se
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Bilaga 2

Frågeställningar:

Berätta om dig själv!

Berätta om skolan!
Organisation, elevantal, skolformer, personal, inriktning...

Någon speciell profil eller pedagogik ni jobbar efter i nuläget?

Hur har ni arbetat hittills med implementeringen av Lgr 11?

Vem/vilka driver implementeringen?

Vilka förändringar tror du att den nya läroplanen leder till? (Jämför med nuläget.) 

Hur ser det ut i höst om du har en vision om hur du skulle vilja skolan såg ut utifrån Lgr 11?

Vilka övergripande mål i Lgr 11 har ni tagit fasta på?
Följdfrågor.. Varför de? Hur jobbar ni med dem? Vad innebär de?

Ett nytt ord är entreprenörskap; ett mål som skolverket och regeringen trycker på. Vad har du för 
tankar kring det här begreppet?

Vad lär eleverna sig?

Hur lär eleverna sig det de lär sig med entreprenörskap?

Vilka elever kan entreprenörskap gynna tror du?

Vad är det eleverna ska ha med sig när de slutar skolan som entreprenörskap kan ge?

Vilka tidigare erfarenheter finns runt entreprenörskap på skolan?

Hur stor eller liten plats får detta arbetssätt i ert pedagogiska arbete till hösten?

Hur ställer du dig och hur tror du att personalen ställer sig till entreprenörskap?

Elevrollen, hur kommer den se ut till hösten när entreprenörskap införs?

Lärarrollen, hur kommer den se ut till hösten när entreprenörskap införs?
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