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Sammanfattning 
 

Ordet entreprenörskap skrevs in i grundskolans läroplan 2011 och ingår idag i skolans 

uppdrag. Entreprenörskap är i ropet såväl internationellt som nationellt och begreppet har letat 

sig in i styrdokument via Europarådet och regeringskansliet. Syftet med denna studie är att 

undersöka verksamma lågstadielärares attityder till entreprenörskap i skolan för att få en 

uppfattning om det aktuella läget i den svenska grundskolan. Studiens frågeställningar 

fokuserar bland annat på hur viktigt lärare anser att entreprenörskapsarbete är i olika 

årskurser, om de vill arbeta med entreprenörskap samt hur de graderar elevens och 

näringslivets intresse gällande entreprenörskap i skolan.  

 

Det finns flertalet pågående projekt som syftar till att stimulera entreprenörskap i skolan såväl 

nationellt som internationellt genom organisationer som Komtek, Ung företagsamhet och 

Snilleblixtarna för att nämna några. Det forskas friskt på området entreprenörskap i skolan. 

Något som är relativt outforskat är däremot lärares attityder gentemot entreprenörskap i 

skolan. En del av den forskning som finns på området är gjord i  Finland och Malaysia och 

visar i stort att lärare har en positiv inställning till entreprenörskap men upplever bristande 

kompetens inom området.  

 

För att kunna ställa attityder mot varandra och finna eventuella mönster valdes kvantitativ 

metod som grund för studien. Data samlades in via en webbenkät som skickades ut till lärare 

verksamma i årskurs 1-3 i ett eller flera av ämnena svenska, engelska, matematik, SO och 

NO.  

 

I linje med tidigare forskning visar resultaten i denna studie att lärares attityder till 

entreprenörskap överlag är positiv. Attityderna varierar dock och en stor del av 

respondenterna upplever begreppet vara värdeladdat. Resultatet visar att respondenterna 

övervägande anser att entreprenörskapets relevans i utbildning ökar i och med elevers 

stigande ålder. Detta trots att de allra flesta anser sig ha en bred definition av begreppet 

entreprenörskap enligt vilket entreprenörskap i skolan handlar om att utveckla grundläggande 

förmågor som kreativitet, innovationsförmåga och handlingskraft.  
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1. INLEDNING 
Tidigt i vår grundlärarutbildning uppmärksammades vi på att en av de större förändringarna 

av grundskolans läroplan var tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011). Detta väckte ett 

intresse hos oss kring varför och hur begreppet nått Lgr11, samt hur attityderna till 

entreprenörskap i skolan ser ut hos lärare. När ett begrepps definition vidgas i och med att det 

tar plats på nya arenor, i detta fall från en ekonomisk till en pedagogisk, kan det uppstå 

frågetecken kring dess betydelse (Skolverket 2015, s.8). Det är nu fem år sedan begreppet 

entreprenörskap introducerades i Lgr11, och det är därför av intresse att undersöka hur lärares 

attityder till begreppet ser ut idag. Tycker lärare att det är viktigt att arbeta med 

entreprenörskap och i vems intresse anser de att det ligger - näringslivets och/eller elevens? 

Vill lärare arbeta med entreprenörskap och vem anser de bär ansvaret för sådant arbete? 

 

Genom historien har samhället gått från att värdesätta egenskaper som främjar kollektivet till 

en mer individualistisk människosyn; fokus har flyttats från kollektivet till individen. Skolans 

uppdrag har rört sig från fostran och disciplin till att betona individens utveckling. I dagens 

globala samhälle där konkurrens är central är egenskaper som kreativitet, nytänkande och 

företagsamhet tillsammans grundläggande förmågor för ett fortsatt välfärdssamhälle. Att 

dessa tre egenskaper som gynnar entreprenörskap ska utvecklas i skolan och samtidigt 

värdesätts på arbetsmarknaden är inget sammanträffande utan visar på det vi redan vet; skolan 

är ett barn av sin tid (Falk-Lundqvist 2011, ss. 13-21). Entreprenörskap i utbildning är i ropet 

och det forskas på såväl dess fördelar som fallgropar. Även lärarattityder överlag är ett 

beforskat område. Ett relativt outforskat område är dock hur lärares attityder till 

entreprenörskap i utbildning ser ut (Lope Pihie & Bagheri 2011). Attityder är en av de 

faktorer som främst påverkar vårt beteende (Ajzen 2002). Det är därför relevant att undersöka 

lärarattityder; Lgr11 utgör ramen för alla grundskolelärares praktik. 

1.2  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lågstadielärares attityder till entreprenörskap i 

skolan. 

1.2.1  Frågeställningar 

 

 Hur ser lågstadielärares attityder till entreprenörskap i skolan ut? 

 Hur viktigt är entreprenörskap i årskurs 1-3, enligt lågstadielärare? 

 Vill lågstadielärare arbeta med entreprenörskap i skolan? 

 I vilken grad ligger entreprenörskap i elevens respektive näringslivets intresse, enligt 

lågstadielärare? 

 Finns det samband mellan lärares politiska hemvist
1
 och attityder till entreprenörskap? 

 

  

                                                 
1
 Begreppet hemvist används för att beskriva det politiska parti respondenten uppgav att den hade röstat på om 

det var val idag. Hemvist innebär inte att respondenten är medlem i berört parti. 
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2. BAKGRUND 
Nedan presenteras hur det kommer sig att begreppet entreprenörskap har tagit plats i skolans 

styrdokument. Vidare behandlas entreprenörskaps generella aktualitet samt relevans i skolan. 

Begreppet entreprenörskap definieras och tidigare studier kring attityder gentemot 

entreprenörskap i skolan synliggörs. 

2.1  Varför entreprenörskap i skolan? 

2.1.1  Entreprenörskapets väg till Lgr11 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), är en internationell 

organisation, med 34 medlemsländer som verkar för utväxling av information och kunnighet 

inom områden som rör den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med 

demokrati och marknadsekonomi (Wikipedia 2016). 1998 publicerade OECD skriften 

Fostering entrepreneurship (1998) som visade på att entreprenörskap var den mest 

framstående faktorn gällande skapade arbetstillfällen och välstånd i ett samhälle. I kapitel 11 

beskrivs det dåvarande aktuella läget i Sverige rörande förutsättningar för entreprenörskap i 

samhället i stort. OECD menade att den höga välfärd och jämlikhetssträvan som ingår i den 

svenska modellen medför höga skatter som i sin tur med största sannolikhet hämmat 

näringslivets utveckling.  

 

Två år efter OECD:s ovan nämnda skrift publicerats kom Europeiska rådet på ett möte i 

Lissabon fram till att ett europeiskt ramverk skulle utformas som definierar vad som krävs för 

ett livslångt lärande. Resultatet av detta möte blev Lissabonstrategin som var en tioårsstrategi 

med syfte att stärka den europeiska ekonomins utveckling. Ett primärt syfte med strategin var 

att höja skolväsendets resultat och i ökad grad göra arbetsmarknaden tillgänglig för 

ungdomar. Entreprenörskap synliggjordes som en elementär faktor för utbildning och 

livslångt lärande. Europeiska rådet menade att det fanns ett behov av att skapa entreprenörer 

och att det behöver börjas redan i skolans lägre åldrar för att implementeras som en naturlig 

del genom hela grundskolan (Skolverket 2015). En följd av Lissabonstrategin och dess 

reviderade upplaga som kom 2005 är en sammanställning av åtta nyckelkompetenser för 

livslångt lärande där nummer sju lyder: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sjunde nyckelkompetensen legitimerar och motiverar entreprenörskapets relevans i 

utbildning (Skolverket 2010).   

Nutek, Närings- och teknikutvecklingsverket, som numera heter Tillväxtverket, är den 

myndighet som på uppdrag av regeringen varit den drivande kraften i införandet av 

entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet. 2004 fick de av regeringen i uppdrag att 

introducera entreprenörskap i utbildning genom ett treårigt nationellt program. Såväl som att 

arbeta övergripande med det svenska skolväsendet sponsrade Nutek organisationer som 

verkade för att väcka intresse för entreprenörskap i utbildning (Skolverket 2010).  

Initiativförmåga och företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det 

innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att 

uppnå de mål som ställts upp. Detta är ett stöd för de enskilda, inte bara i vardagslivet (både 

hemma och ute i samhället), utan också i arbetslivet och gör arbetstagarna både mer medvetna om 

det sammanhang de verkar i och mer benägna att utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är 

också en grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper som behövs av dem som 

etablerar eller bidrar till social eller kommersiell verksamhet, och bör omfatta medvetenhet om 

etiska värderingar och främja goda styrelseformer (Europaparlamentet, 2006). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/I-land
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsekonomi
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25 maj 2009 utkom Sveriges regeringskansli med Strategi för entreprenörskap 

(Regeringskansliet 2009)                                    E                                   

                                  1                                                             

entreprenörskap som en naturlig del i utbildning genom att stimulera förmågor, kompetenser 

och egenskaper som främjar ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

2009 föreslog regeringen som ny skollag att kunskapsbegreppet gavs en bred betydelse så att 

förmågor som anses centrala för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt ingick. 2011 

då den reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet utkom står 

det inskrivet att,  

 

 

 

 

 

2.1.2  Entreprenörskapets aktualitet, kort- och långsiktiga mål 

Dagens skola är satt under lupp och får hård kritik i media och samhället i stort för att inte stå 

sig i den internationella konkurrensen. Samhället i allmänhet och skolan i synnerhet är 

målinriktade och resultat ska helst vara mätbara. Internationella kunskapsmätningar som 

exempelvis PISA, TIMMS, PIRLS visar att Sverige de senaste decennierna har halkat efter i 

kunskapsinhämtningen i jämförelse med många andra länder. Dessa resultat ligger till grund 

för ändringar i vårt utbildningssystem. Nämnda undersökningar mäter lätt mätbara 

kunskapsaspekter som läsförmåga och matematisk kunskapsnivå vilket lämnar utrymme för 

ofullständiga resultat sett till elevers samlade färdigheter. Elevens kunskap om att lära mäts ej. 

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett demokratiuppdrag som väger minst lika tungt 

gällande relevans för såväl eleven som samhället i stort. Kunskapsuppdraget kan beskrivas 

som ett kortsiktigt mål som med någorlunda enkla medel låter sig mätas. Demokratiuppdraget 

är ett långsiktigt mål som är svårt att mäta och är en av många aspekter som inte mäts i 

internationella kunskapsmätningar (Lelinge & Widén 2014, ss. 7-21).  
 

För att visa på skillnaden i möjlighet att mäta skolans långsiktiga och kortsiktiga mål tar 

Lelinge och Widén (2014, ss. 7-18) som exempel upp skoldebattören Troedssons (2011) 

jämförelse med hur vi kan kvalitetssäkra en klocka i korrelation med ett vaccin. Klockan 

symboliserar kortsiktiga mål som är lätta att mäta här och nu, vaccinet representerar de 

långsiktiga målen som är mer processbetonade. En klocka fungerar, alternativt fungerar inte 

(lätt mätbart), medan det krävs tid för att kunna utvärdera ett vaccins effekter. En intressant 

fråga är vad vi skulle få för resultat om dessa internationella kunskapsmätningar mätte 

förmågor som kreativitet, självtillit och innovationsförmåga; förmågor som Skolverket 

(Lgr11, s.9) menar innefattas i entreprenörskap. I den senaste PISA-undersökningen mättes 

aspekter som kreativitet och estetik och resultatet får vi ta del av i december 2016 

(Skolverket, 2015). Skolans långsiktiga mål handlar i stort om förmågor som ur såväl ett 

individuellt och samhälleligt perspektiv är brukbara och behövliga på längre sikt. Innovation 

Union Scoreboard (IUS), är en internationell mätning som varit återkommande varje år sedan 

2000. Mätningen vänder sig till vuxna och uppskattar olika aspekter av innovationsförmåga. 

Sverige har sedan mätningen först startade årligen placerat sig i toppskiktet (Lelinge & Widén 

2014, ss. 8-16).  
 

1991                                      F                                               

Danmark som fokuserade på att mäta just långsiktiga mål vilket gör den unik (Illeris 1991). 

E                                                                                     

                     ,  y              j                      j                   é            

         E                 j                                                                 

              j                                                                           

eleverna utveckl                                j                   (Lgr11, s. 9). 
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Danmark har en viss tradition av att bedriva skolverksamhet som går i linje med vad vi idag 

skulle kunna säga är utbildning som bidrar till att elever utvecklar ett förhållningssätt som 

främjar entreprenörskap. Undervisningen på dessa försöksskolor har varit projektinriktad, 

verkat ämnesövergripande och haft en nära koppling till samhället i smått och stort. I studien 

söktes 271 elever upp, 10-15 år efter avslutad grundskola och intervjuades om hur de 

upplevde sin skolgång samt vilken påverkan den haft för deras fortsatta liv. Hälften av 

respondenterna var elever som gått på försöksskolor och hälften hade gått i skolor som inte 

haft någon uttalad pedagogisk inriktning. De skillnader som var tydliga mellan 

respondentgrupperna handlade inte om att fler elever från försöksskolorna sökte sig till högre 

utbildningar eller att de hade en stabilare kunskapsgrund inför fortsatta studier. Divergensen 

som framstod i studien var att elever från försöksskolorna hade ett större samhälleligt 

engagemang och var mer intresserade av demokratiska frågor. De var också mer benägna att 

          j                                                    D                       

värderingar och hållningar som divergensen låg.  

2.2  Vad är entreprenörskap i utbildning? 

2.2.1  Definitioner av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

N          y                                                                       

                                                      (Nationalencyklopedin 2016). Nämnda 

aktiviteter delas in i fyra grupper vilka berör entreprenörskapets konsekvenser, 

entreprenöriellt tänkande samt entreprenöriella miljöer och förlopp.  

 

Begreppet entreprenörskap är komplext och definitionen är mångsidig både i och utanför 

utbildningssystemet. Inom utbildning används ofta begreppet entreprenöriellt lärande, vilket 

även det, enligt Leffler och Svedberg (2005) är svårdefinierat. Nedan följer en beskrivning av 

de definitioner av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som återkommer i 

utbildningssammanhang. 

 

När det gäller själva begreppet entreprenörskap menar Johannisson och Madsén (1997, s.19) 

                                                                                      

förmågor (Leffler 2006, s.84). Johannisson och Madsén (1997) beskriver entreprenörskap 

utan fokus på ekonomi och istället helt och hållet begränsat till förmågor som de menar finns 

redan tidigt hos individer. 

 

Verket för näringslivsutveckling (Nutek), numera Tillväxtverket, involverar ekonomi i 

begreppet och            A                                                                 

möjligheter och förändringar samt ha förmåga att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, 

utveckla och skapa värden som kan vara sociala, personliga, kulturella eller ekonomi     

(Nutek 2000, s.78). 

 

Entreprenöriellt lärande är ett begrepp som återkommer när entreprenörskap berörs i 

utbildningssammanhang. Det entreprenöriella lärandet handlar om att arbeta med lärprocesser 

som stimulerar entreprenöriella kompetenser. Falk-Lundqvist (2011) utgår i sin beskrivning 

av entreprenöriellt lärande främst från generella entreprenöriella kompetenser hos elever, 

vilka författaren beskriver är kreativitet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, självförtroende, 

initiativkraft, riskvilja, ansvar och                                 41   D                 

ingår enligt Lgr11 (2011 s.9) i ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.   
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2.2.2  Snäv och bred definition av entreprenörskap 

Inom utbildningsväsendet råder en diskussion kring olika tolkningar av entreprenörskap.  

Lackéus (2015, s.7) menar att det finns två tydligt skilda definitioner för entreprenörskap, där 

den ena benämns som snäv och den andra som bred.  

 

Den snäva tolkningen av entreprenörskap inom utbildning beskriver Lackéus (2015) som 

                                         7 ;                   j        ,                    

åstadkomma tillväxt. I skolkontext handlar det om att elever ska utveckla förmågor som direkt 

gynnar startande och drivande av företag (Stevenson & Lundström 2002, Sagar 2013).  

 

Leffler (2006) beskriver den breda tolkningen av entreprenörskap som fokuserad kring 

                                      80    Lackéus (2015) beskriver det som att det 

                                            7                                         , 

           ,  j         ,                                                   (s.7). Enligt Stevenson 

och Lundström (2002) handlar det om generella förmågor och färdigheter som är användbara i 

både vardag- och yrkesliv. 

 

Den snäva tolkningen av entreprenörskap har således ekonomiska förtecken, medan den breda 

är mer allmän och på så vis rör utbildning på ett generellt plan.  

2.2.3  Utbildning om, för och genom entreprenörskap 

Lackéus (2015, ss.8-9) och Leffler (2006) beskriver att det finns skilda sätt att arbeta med 

entreprenörskap i utbildning. De arbetssätt som berörs nedan är utbildning om, för och genom 

entreprenörskap. De olika arbetssätten är förankrade i antingen en snäv eller bred definition 

av entreprenörskap i utbildning.  

 

Att utbilda om entreprenörskap handlar enligt Leffler (2006) om att skapa förståelse för 

entreprenöriella förlopp, vilket kan komma till nytta i yrkeslivet. Det innebär att en bred 

tolkning av entreprenörskap ligger till grund för arbetssättet. Leffler menar dock att 

undervisning om entreprenörskap sammankopplar entreprenörskap med medfödda förmågor 

och uppfostran vilket gör att utbildning om entreprenörskap egentligen motsätter undervisning 

överlag.  

 

Att utbilda för entreprenörskap handlar enligt Leffler (2006) istället om att på olika sätt få 

individer att starta företag. Enligt Lackéus (2015) innebär ett arbete för entreprenörskap att 

avsiktligt arbeta yrkesförberedande inför rollen som entreprenör eller entreprenöriell 

medarbetare. Fokus ligger på entreprenören men även förmågan att agera entreprenöriellt utan 

koppling till att starta företag. Utbildning för entreprenörskap går i linje med en snäv tolkning 

av entreprenörskap. 

 

Att utbilda genom entreprenörskap beskriver Lackéus (2015) som fokuserat kring process- 

och upplevelsebaserat lärande. Det kan exempelvis handla om att delta i ett verkligt 

entreprenöriellt projekt eller start av företag. Utbildning genom entreprenörskap går i linje 

med en bred tolkning av entreprenörskap och kan ske i samband med olika former av 

undervisning och lärandesyften. Ett sådant arbetssätt är således applicerbart inom all sorts 

utbildning.  

 

Det finns som ovan nämnt olika sätt att arbeta med entreprenörskap i skolan. 
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2.2.4  Värdeskapande – kärnan i entreprenörskap i utbildning  

I Entreprenörskap i utbildning- Vad, varför, när, hur? (Lackéus 2015) som är en 

svensköversättning av en forskningsrapport skapad av Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD), används begreppet entreprenöriell utbildning som 

översättning för engelskans entrepreneurial education. Enligt rapporten varierar betydelsen för 

samma term, beroende på land. Enterprise education är ett begrepp som används i bland annat 

Storbritannien. Ett annat begrepp är entrepreneurial education, vilket Lackéus (2015) 

översätter till entreprenöriell utbildning. Något som förenar de olika begreppen är ett fokus på 

                                  ,                      y                         retagsam 

          Lackéus 2015, s.5). Rapportens utgångspunkt och det som enligt författaren utgör 

entreprenörskapets kärna, är värdeskapande. Oavsett elevers framtida riktning i livet är 

förmåga och vilja att skapa värde för andra människor något de behöver för att delta aktivt i 

samhället idag och i framtiden. Författaren (Lackéus 2015, s.4) beskriver att elever kan och 

bör träna sin förmåga och vilja att skapa värde för andra människor. Att skapa organisationer 

blir ett av många sätt att skapa värde.  

2.2.5  Entreprenörskap i grundskolan  

2009 beskrev Leffler att flera länder i EU verkade ha kommit överens om att entreprenörskap 

i utbildning ska innefatta både en bred och en snäv tolkning av konceptet, även om det i 

övriga världen finns många länder som främst fokuserar på startande och drivande av företag 

när det kommer till entreprenörskapsutbildning (Leffler 2009). Trots delade meningar inom 

och utanför Sverige, gällande uppfattning av entreprenörskap i utbildning, menar Leffler, 

Svedberg och Botha (2010) att det råder konsensus inom svensk grundskola. Denna tolkning 

går i linje med den breda tolkningen, där ekonomi endast utgör en av flera viktiga faktorer, 

däribland sociala och kulturella.  

 

Definitionen av begreppet entreprenörskap spelar en avgörande roll för konceptets 

implementering i skolan, det vill säga didaktikens vad, hur, varför och inte minst för vem. 

Även utvärdering av entreprenörskapsundervisning beror på vilken tolkning som görs av 

begreppet (Mwasalwiba 2010).  

 

Skolverkets skriver att                                                                 

klassrummet lika mycket som det är en kunskap om e                            2016). I 

entreprenörskap i skolan - en kartläggning (Skolverket 2010)                                

lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar, 

och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet 

                         3   

 

Entreprenörskap ligger i skolans uppdrag (Lgr11, s.9) och är inte direkt kopplat till skolämnen 

utan ska löpa som en röd tråd genom undervisningen. I det centrala innehållet för de olika 

skolämnena gällande årskurs 1-3 nämns inte begreppet entreprenörskap. Ekonomi nämns inte 

i skolans uppdrag gällande entreprenörskap.  

2.3  Entreprenörskap i skolan i relation till lärteori 

Förespråkare för entreprenörskap i utbildning tar inte sällan stöd för sina argument kring 

entreprenörskapets förträfflighet i läroteoretikern John Deweys tankar. Några av dessa 

argument presenteras nedan. Deweys tankar om lärande relateras till denna studies resultat, i 

resultatdiskussionen. 

 



 

7 

 

Enligt Falk-Lundqvist (2014 ss.16, 28-29) främjas det entreprenöriella lärandet genom att 

utgå från elevers livsvärld. Dewey menade att skolans värld inte automatiskt ger elever 

tillgång till samhället utan kan bli en värld i sig. En formulering av Dewey är “Y           

     ,          j        ljö 2012, s. 176). Elevens livsvärld bör utgöra undervisningens 

utgångspunkt för att inte skapa klyftor mellan barn och undervisning samt skola och samhälle 

(Säljö 2012. ss. 173-179). En av pedagogens främsta uppgifter är att knyta an undervisningen 

till elevens erfarenheter. På så vis kan elever utveckla väsentliga förmågor som krävs för att 

agera aktiva samhällsmedborgare (Säljö 2012, ss.178-179).  

 

D w y  1999                                     ,                                 (s. 45). 

Dewey menade att den väsentliga kunskapen är förståelsen för utvecklandet av kunskaper, det 

vill säga lärandets process och förmågan att behärska den. En undervisning där elever själva 

äger kunskapandet rustar eleven med känsla för ansvar och tilltro till sin egen förmåga vilka 

är framträdande förmågor som ligger i linje med det entreprenöriella lärandet (Lelinge & 

Widén 2014). Entreprenörskap i utbildning i bred bemärkelse, frångår en traditionell, 

instrumentell undervisning där kunskap förmedlas som en produkt. Processen är i fokus 

(Falk-Lundqvist 2014, s.46).  

 

Enligt Dewey var den enda lämpliga utbildningen för specifika yrken utbildning genom 

yrkesutövning. Detta var inte grundskolans uppgift. Dewey menade istället att den allmänna 

skolans uppgift är att upptäcka individens förmåga och fallenhet, inte att förbereda för ett 

framtida yrke. Skolan som specifik yrkesförberedelse kan liknas vid den snäva tolkningen av 

entreprenörskap i skolan där elever lär sig att starta och driva företag (Stevenson & 

Lundström 2002). Dewey menade att utbildning ska vara indirekt snarare än direkt och utgå 

från elevens aktuella livsvärld, behov och intresse (1999, ss. 361-363). Deweys teorier 

rörande indirekt och direkt utbildning kan liknas vid Lefflers (2006) beskrivning av hur 

undervisning kan bedrivas för eller genom entreprenörskap. Den snäva tolkningen av 

entreprenörskap där elever lär sig för företagande kan liknas vid direkt utbildning medan 

indirekt utbildning snarare handlar om att lära sig genom entreprenörskap, där generella 

förmågor utvecklas.   

 

De röster som ställer sig negativa till att skolan ska stå till marknadens tjänst (Johannisson, 

Madsén & Wallentin 2000) kan tänkas gå i linje med Deweys (1999) åsikter. Dewey skrev 

 U                                                                            ,             y  j  

industriella faktorer för att göra livet i skolan mer aktivt, mer fyllt av omedelbar mening och 

                                                   1999, s. 368). Skolan ska samspela med 

samhället och elevers livsvärldar för att skapa värde och känsla av sammanhang. Gustavsson, 

Larsson och Ellström (1996) beskriver att uttrycket livslångt lärande från början användes 

med humanistiska intentioner då fokus låg på individers möjlighet till självförverkligande och 

frigörelse, vilka skulle leda till minskade utbildningsklyftor och förhoppningsvis även till 

ökad jämlikhet. Synen på begreppet förändrades emellertid under slutet av 1980-talet, till att 

tolkas som en del i ett tillvägagångssätt för att nå teknisk och ekonomisk utveckling 

(Gustavsson, Larsson & Ellström 1996). Frågan är hur Dewey skulle ställa sig till att livslångt 

lärande och entreprenörskap i skolan kopplas samman. Deweys tanke var snarare att samhället 

skulle stå till skolans tjänst, än vice versa (Dewey 1999).  

 

Aspekter som kommer att lyftas i relation till denna studies resultat är Deweys tankar kring 

elevers livsvärldar och förståelse för lärandets process samt skolans roll i att förbereda elever 

för aktivt samhällsdeltagande.  
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2.4  Kritik mot entreprenörskap i skolan 

Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) beskriver att England och Australien har satsat 

stort på att bli så kallade enterprising nations, vilket har kritiserats av forskare som anser att 

                                                                        ,                      

                                                                             y     (ss. 9-10). 

Forskare ansåg att den diskussion kring entreprenörskap som fördes i samband med ansatsen 

att bli enterprising nations gjorde att ansvaret riskerade att flyttas från samhälle till individ, 

där individen bär det största (eller hela) ansvaret för hur denne lyckas i yrkeslivet. 

 

Kritisk pedagogik är en utbildningsfilosofi och social rörelse där utbildning och kritisk teori 

kombineras, med syftet att bland annat ifrågasätta utbildningars intentioner och påverkan på 

individen (Nationalencyklopedin 2016). Jones (2015 s.316) beskriver att kritisk pedagogik 

ifrågasätter konceptet entreprenörskap i skolan, eftersom det är sprunget ur en neoliberal 

diskurs som fokuserar kring gruppers olika värde på arbetsmarknaden eller lämplighet för 

entreprenörskap. Något som Jones (2015) menar kan påverka elever negativt, framförallt om 

de själva tillhör grupper som ses som mindre lämpade för entreprenörskap.   

 

Enligt Aha! Företagsamt lärande: en skola för förnyelse (Johannisson, Madsén & Wallentin, 

2000) kan lärare och skolledare ta avstånd från begreppet entreprenörskap på grund av att det 

under lång tid förknippats med högerriktade politiska intressen. Även Leffler (2012) beskriver 

begreppet entreprenörskaps kontroversiella ådra som grundar sig i ideologiska och politiska 

associationer. På 1970-talet sågs entreprenören av vissa                                   

      (Johannisson, Admundsson & Kivimäki 2010, vår översättning), men idag förknippas 

entreprenörskap mer med utveckling av välfärd och samhällelig tillväxt. 

2.5  Attityder till entreprenörskap i skolan 

Både tolkningen av och attityden till entreprenörskap styrs av individens tillhörighet och 

bakgrund gällande kultur, historia och ideologi och är inte alltid vetenskapligt stärkta. Det 

finns flertalet godtyckliga antaganden om vad en entreprenör är. Lärare är, som alla, 

subjektiva varelser och påverkas av sin sociala kontext och ser på saker och ting genom sitt 

individuella raster (Rönkkö & Lepistö 2015). I en entreprenöriell kontext så definieras 

attityden av i vilken utsträckning individen upplever entreprenöriellt beteende och dess 

konsekvenser som något önskvärt (Ajzen 2002).  

 

Länsstyrelsen Östergötland genomförde 2012 en Kartläggning av attityder till 

entreprenörskap i skolan , i samband med EU-projektet Youth Entreprenurship Strategies 

(YES). Lärare, skolledare, gymnasieelever, opinionsbildare, och beslutsfattare i Östergötland 

deltog i undersökningen. Men anledning av vår studies syfte berörs nedan 

enkätundersökningen som riktades till lärare och skolledare, vilken besvarades av 108 

respondenter. Kartläggningen berörde lärare och skolledare inom grundskola, gymnasium och 

eftergymnasial utbildning.  

 

Av de 108 lärare och skolledare som svarade på enkäten, ansåg endast fem procent att 

entreprenörskap handlar om att starta och driva företag. Drygt 60 procent ansåg att 

entreprenörskap i skolan till största handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, 

risktagande, problemlösning, lagarbete och andra personliga förmågor i skolan. Resterande 

ansåg att entreprenörskap handlar om en kombination av förhållningssättet och 

företagsdrivande (Länsstyrelsen Östergötland, 2012). 
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Drygt 90 procent av respondenterna ansåg att entreprenörskap i skolan är viktigt. 83 procent 

ansåg att arbete med entreprenörskap ska börja redan i grundskolan, medan 15 procent ansåg 

att sådant arbete bör inledas först i gymnasiet. Resterande två procent ansåg att arbete med 

entreprenörskap bör inledas i eftergymnasial utbildning (Länsstyrelsen, 2012).  

 

I kartläggningen framkom att flera respondenter såg en snäv tolkning av begreppet 

entreprenörskap som ett hinder för arbete med entreprenörskap i skolan. Författarna till 

kartläggningen menar att en negativ attityd till begreppet skulle kunna kopplas samman med 

en snäv tolkning av begreppet. En negativ inställning till begreppet var något som en del 

respondenter upplevde som ett hinder för arbete med entreprenörskap i skolan. Det vanligaste 

svaret på frågan om vad som skapar hinder för arbete med entreprenörskap var dock tidsbrist, 

vilket drygt 65 procent angav (Länsstyrelsen Östergötland 2012, s.8).   

 

En fråga i enkäten till lärare och skolledare rörde hur ofta arbete med entreprenörskap ägde 

     D                                                                               Hur ofta 

deltar din skola i aktiviteter som syftar till att främja entreprenörskap bland elevern ?  

(Länsstyrelsen Östergötland 2012, s. 8) vilket kan signalera att entreprenörskap är något som 

sker som en särskild aktivitet utöver den vanliga undervisningen och kan ha påverkat svaren 

som berörs nedan. De mest frekventa svaren på den öppna frågan  O           ,         

           ?  (Länsstyrelsen Östergötland 2012, s. 9) var att man deltog genom 

mässor/marknader, Ung Företagsamhet, FramtidsFrön, studiebesök, studiedagar/kurser, andra 

aktiviteter särställda från den vanliga undervisningen såsom NTA (Naturvetenskap och 

Teknik för Alla) eller temaarbeten, samt slutligen att man deltar genom att ha ett 

entreprenöriellt arbetssätt som genomsyrar verksamheten. Endast sju av 94 svarande beskrev 

att de deltog i arbete med entreprenörskap genom ett entreprenöriellt arbetssätt som 

genomsyrar verksamheten. Det går här att urskilja en tendens i respondenternas svar att 

begränsa entreprenörskap i skolan till enskilda aktiviteter ofta kopplade till samverkan skola-

närsamhälle, vilket liknar en snäv tolkning mer än en bred.  

 

Gällande vem respondenterna ansåg bär det största ansvaret för arbete med entreprenörskap i 

skolan, svarade 20 procent lärare, 17 procent skolledare, 8 procent politiker och 55 procent 

                    Ä                                             I                ,     

                                               (Länsstyrelsen Östergötland 2012, s.7).   

2.6  Forskningsöversikt 

Nedan redogörs för det aktuella forskningsläget gällande lärare- och lärarstudenters attityder 

till entreprenörskap i skolan. Studierna som beskrivs är gjorda i Malaysia, Finland och 

Storbritannien.  

 

Lärares attityd gentemot ett ämne påverkar inte enbart i vilken utsträckning ämnet undervisas 

utan även dess kvalité (Harlen & Holroy 1997). Attityder och dess påverkan på undervisning 

är ett beforskat område. Men, gällande lärares attityder till entreprenörskap i utbildning så är 

detta något av en outforskad arena; den forskning som har gjorts på området har främst 

fokuserat på elevers attityder (Bayraktar 2011, Harris & Gibbson 2008). I en 

enkätundersökning undersöks Malaysiska lärares attityder gentemot entreprenörskap (Lope  

Pihie & Bagheri 2011). Studien fokuserar även på lärares självupplevda förmåga att undervisa 

entreprenörskap. Resultatet visar att lärarna har en positiv attityd gentemot entreprenörskap 

vilket enligt författarna är en viktig aspekt för en framgångsrik undervisning. I de fall där den 

självupplevda förmågan är låg är även undervisningens kvalitet och kvantitet låg. Även 
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Peltonen (2008) menar att för att kunna lära ut entreprenörskap så bör lärare ha en positiv 

attityd gentemot entreprenörskap.  

 

En annan studie som undersöker attityder till entreprenörskap i utbildning, genomfördes i 

Finland 2010 – 2013 (Rönkkö & Lepistö 2015). I studien fick 257 finska lärarstudenter i en 

essä beskriva sin uppfattning av och attityd till entreprenörskapsutbildning. Studien visade att 

många av lärarstudenterna var positivt inställda till entreprenörskap i utbildning. Trots det 

ansåg en stor andel av dem att entreprenörskap inte nödvändigtvis bör finnas med i 

grundskolans styrdokument (Rönkkö & Lepistö 2015). Majoriteten tyckte att entreprenöriell 

pedagogik var användbar i läraryrket, och att grundskoleutbildning gynnas av entreprenöriella 

inslag även om de inte ansåg att det var avgörande för undervisningens kvalitet. I studien 

delades studenterna in i tre kategorier beroende på deras uppfattning av 

entreprenörskapsutbildning. De två första kategorierna bestod av studenter som var positiva 

till konceptet och till största del hade en bred tolkning av entreprenörskapsutbildning. 

Studenter i den tredje kategorin var negativt inställda till entreprenörskapsutbildning och dess 

mål, och såg den främst som något särställt från den vanliga undervisningen såsom 

arrangemang för att samla in pengar till exempelvis skolresor (Rönkkö och Lepistö 2015).   

 

Studien (Rönkkö och Lepistö 2015) utgick från en tolkning av entreprenörskapsutbildning 

som något som bidrar till individers helhetsutveckling och förmåga att hantera olika 

levnadsaspekter. Rönkkö och Lepistö (2015) menar att entreprenörskap kan ses som en del av 

att vara medborgare och kan ingå i så kallad citizenship ecudation. Flera studenter menade, i 

linje med det, att entreprenörskapsutbildning borde kallas medborgarutbildning. Majoriteten 

(90%) accepterade och ansåg det vara positivt att entreprenörskap ingick i allmän utbildning 

samt lärarutbildning. Dessa studenter hade en bred förståelse för entreprenörskap och 

tenderade att visa entusiasm inför konceptet och vilja att implementera det i sin undervisning. 

Flera av studenterna med en negativ inställning till begreppet, menade istället att 

entreprenörskapsutbildning är ett politiskt färgat koncept med neo-liberala intentioner och 

ifrågasätter varför det fått stor plats utbildningssystemet (i Finland ingår entreprenörskap i 

flera av landets lärarutbildningar). De upplevde att målet med sådan utbildning är att skapa 

entreprenörer, och kapitalism nämndes i en del av studenternas utsagor. 

 

Rönkkö och Lepistö (2015) diskuterar sammanfattningsvis att begreppet 

entreprenörskapsutbildning kan begränsa tolkningen av fenomenet. Pepin (2012) beskriver att 

lärares uppfattning av ett ämnesområde påverkar undervisningen av detta. En stor del av 

studenterna i studien visade positiv inställning till konceptet och ville undervisa 

entreprenöriellt, men motsatte sig begreppet entreprenörskap. De upplevde att begreppet 

kunde begränsa dess implementering i skolan, eftersom konceptet enligt dem egentligen är en 

form av medborgarskapsträning. Det är således ett värdeladdat begrepp. Rönkkö och Lepistö 

(2015) menar dock att entreprenörskapsutbildning riktad till skolans tidiga år inte har som 

syfte att utbilda entreprenörer, utan att främja elevers företagsamhet och samarbetsförmågor 

på ett ämnesintegrerat sätt, vilket kan bidra till att ge elever en känsla av sammanhang. 

 

En tredje studie som fokuserat på attityder gentemot entreprenörskap i utbildning i 

Storbritannien     You would expect the successfull person to be the man” (Jones 2015). 

Författaren belyser i studien problematiken kring att entreprenörskap är en manlig arena vilket 

påverkar hur entreprenörskap i utbildning tas emot och undervisas av elever och lärare. I 

enlighet med kulturantropologen Pierre Bourdieus teorier om habitus (Nationalencyklopedin 

2016), som menar att vi fungerar som vi förväntas utifrån grupptillhörighet, skulle 

förutfattade meningar om entreprenörskap påverka såväl undervisningen som lärandet 
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beroende på undervisaren och den undervisade; bland annat sett ur ett genusperspektiv. Såväl 

kvinnliga som manliga pedagogers attityd till entreprenörskap i skolan påverkas av deras 

självupplevda relation till begreppet. Lärarens auktoritet belyses utifrån sina antaganden och 

uppfattningar kring entreprenörskapets natur. Studien belyser även vad lärarens roll som 

ointresserad expert har för påverkan på undervisningen och menar att ett ointresse hos läraren 

                                     y     hur lärares attityder och uppfattningar kring 

undervisning och lärande påverkar just undervisning och lärande. 
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3. METOD 
Att arbeta med kvantitativ metod innebär att systematiskt insamla empirisk och kvantifierbar 

data för att vidare analysera resultatet utifrån hypoteser (Nationalencyklopedin 2016). 

Kvantitativ metod handlar om att hitta mätbara aspekter av ett fenomen. Närmare bestämt rör 

det sig om att överblicka och uppskatta mängd eller frekvens av något vilket oftast sker 

genom enkätundersökning eller observation. Enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 192-193) är en 

undersökning kvantitativ när den undersöker kvantitativa egenskaper hos ett fenomen. Valt 

verktyg för denna studie är enkätundersökning. Att inom kvantitativ metod använda sig av 

enkät som verktyg gynnar kvantifieringen av insamlad data som ska vara generaliserbar. Att 

sätta hur vanligt förekommande något är, exempelvis åsikter eller inställningar, i relation till 

personers bakgrund är något Björkdahl Ordell (2007, ss.192-197) beskriver som en form av 

kvantitativ metod. 

3.1  Varför enkät? 

Vår studie ämnade undersöka lärares attityder till entreprenörskap i utbildning, samt 

eventuella mönster inom dessa attityder relaterade till respondenters bakgrund rörande kön 

och politisk hemvist. Enkät lämpar sig enligt Björkdahl Ordell (2007) väl som 

undersökningsverktyg när syftet med en studie är att undersöka attityder till olika företeelser.  

 

För att urskönja eventuella mönster rörande attityder i relation till bakgrundsfaktorer var det 

önskvärt att få minst 100 svarande. Enkät är ett verktyg som kan nå många respondenter på 

relativt kort tid (Björkdahl Ordell 2007), vilket samspelade väl med ramfaktorerna för vår 

studie. För att öka chansen att uppnå 100 fullständigt besvarade enkäter, kontaktades cirka 

450 lärare. Webbenkäter användes för att på ett smidigt sätt nå så många som möjligt. 

 

En annan aspekt som stödjer valet av undersökningsverktyg för denna studie är att den 

innefattar frågor av känslig natur rörande politiska ställningstaganden. Sådana frågor kan vara 

lättare att svara sanningsenligt på i enkätform då de vid korrekt hantering kan göras anonyma 

Känsliga frågor bör formuleras och placeras med omsorg (Björkdahl Ordell 2007, s.85). 

Frågan i enkäten rörande politisk tillhörighet placerades sist i enkäten. Vi ville undvika att 

avskräcka respondenter med ett potentiellt känsligt ställningstagande tidigt i enkäten och för 

                                                                                

attitydsfrågorna. Gällande formulering av frågan om politisk hemvist fick vi feedback från vår 

                              j                :  O                  ,                    ?   

Detta för att fastslå att frågan gällde nutid eftersom respondenten kunde ha ändrat åsikt sedan 

senaste valet. Vi valde att ha fasta svarsalternativ för de partier som sitter i riksdagen, samt ett 

                A            j                                 Ä                  V     j 

                 ,                                                                   j          y   

deltagandet helt. 

3.2  Reliabilitet och validitet  

Nedan följer en beskrivning av begreppen reliabilitet och validitet inom kvantitativ metod 

samt hur vi utformat enkäten för att eftersträva hög reliabilitet och validitet i vår studie. 

 

Reliabilitet syftar till en studies grad av tillförlitlighet. Detta innebär att en undersökning ska 

ge samma resultat om den genomförs igen vilket exempelvis underlättas av likvärdiga 

förutsättningar för respondenter vid svarstillfället (Trost 2012, ss. 61-63). 
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Språkbruk är en viktig aspekt vid användandet av enkät som verktyg för datainsamling. 

Används svåra ord och negationer i en enkät är sannolikheten stor att frågor missuppfattas och 

reliabiliteten räknas då som låg (Trost 2012, ss. 61-63). I enlighet med det uteslöts negationer 

helt i vår enkät. Frågorna formulerades med ett språk ämnat att lämna så lite rum för tolkning 

som möjligt. Gällande grammatiska aspekter lades fokus på att skapa tydlighet i 

formuleringar, exempelvis genom att inte använda komplicerade placeringar av bisatser, för 

att öka enkätens reliabilitet. Frågorna ska enligt Trost (2012, ss. 61-63) även fokusera på en 

sak i taget; två eller fler frågor i en bäddar för låg strukturering. 

 

En undersöknings validitet syftar till om den mäter det som är syftet att mäta (Trost 2012, ss. 

61-63). För att öka studiens validitet sorterades flertalet frågor bort som irrelevanta i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Enkäten i studien bestod slutligen av tio 

frågor. Ett exempel på denna sortering är att frågor rörande vad som enligt respondenten ingår 

i entreprenörskap begränsades till en fråga rörande bred eller snäv definition av begreppet, för 

att gå i linje med syftet att undersöka attityder men samtidigt ha möjlighet att upptäcka 

eventuella korrelationer mellan definition och attityd.  

3.2.1  Kongruens 

Ett sätt att öka reliabiliteten i en undersökning är att skapa kongruens, vilket görs genom att 

ställa flera liknande frågor kring samma sak. Vid användning av enkät som verktyg är 

kongruens mellan frågor en god idé då svaren kan synliggöra flera aspekter av en företeelse 

och nyanser kan urskiljas (Trost 2012, ss. 61-63). För att exempelvis urskilja nyanser i 

attityder till hur viktigt entreprenörskap är i grundskolan, eftersträvades kongruens genom att 

låta respondenter gradera hur viktigt entreprenörskap är i lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet. Genom att separera tre olika stadier ämnade vi att urskilja eventuella skillnader i 

attityden till entreprenörskap i grundskolans tidiga respektive senare år.  

 

Ett annat exempel på hur vi eftersträvat kongruens i vår enkät är att beröra huruvida lärare 

anser att entreprenörskap i skolan ligger i elevers och/eller näringslivets intresse genom att 

  y                             E                                                        

                                                                                              

gradering gällande till vilken grad respondenten instämde. Vi eftersträvade att kunna urskilja 

skillnader i attityder genom att låta respondenter ta ställning till påståendet om båda parter 

istället för att fokusera endast på en part, endast fråga om generell inställning till 

entreprenörskap i skolan eller ställa näringslivets och elevens intresse mot varandra. På så vis 

kunde vi vid analysen ställa parterna mot varandra i det sammanställda resultatet utan att 

respondenten tvingades göra det.  

 

Ett ytterligare exempel på hur vi eftersträvade kongruens är att vi ställde frågor både rörande 

hur viktigt respondenten ansåg att entreprenörskap i skolan är i låg-, mellan- och högstadium 

samt en fråga rörande huruvida införandet av begreppet entreprenörskap i Lgr11 innebär en 

förbättring av styrdokumentet. Frågorna ämnade på så vis belysa nyanser i respondenters 

attityder.  

3.2.2  Standardisering och strukturering 

Standardisering och strukturering handlar om att en undersökning ska te sig lika för alla 

svaranden. I standardiseringsaspekter innefattas att förutsättningarna att svara på frågor ska 

vara lika; temperatur, tillgång till skrivdon och tidsramar är några exempel. Svarssituationen i 

stort ska vara densamma för samtliga svarande (Trost 2012, ss. 57-59). Hög standardisering 
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innebär att datainsamlingen, oavsett valt verktyg, ska vara likvärdig för alla respondenter 

(Trost 2012, ss. 61-63). 

 

Eftersom studiens datainsamling skedde i form av webbenkät, kunde vi endast påverka 

respondenterna med själva enkätens innehåll, form, tillgänglighet samt tillhörande missivbrev. 

Vi valde att skicka enkäten till respondenterna via deras arbetsmail, antingen direkt eller 

vidarebefordrat via rektor. Därtill eftersträvades en enkät som krävde endast en kort stund att 

besvara, för att minimera risken att en del skulle svara under tidspress eller undvika 

deltagande helt. Sett till denna aspekt begränsades enkäten till tio frågor med fasta 

svarsalternativ. En annan anledning till användandet av fasta svarsalternativ var att undvika 

internt bortfall, det vill säga att respondenter väljer att lämna vissa frågor obesvarade för att 

de upplever dem som allt för tidskrävande (Björkdahl Ordell, 2007). 

 

Vad gäller strukturering ska frågor vara utformade så att de inte kan tolkas på olika sätt; en 

fråga ska fokusera på en sak och inte innehålla värdeladdade ord som tolkas utifrån den 

individuella relationen till dessa. Hög strukturering innebär exempelvis att frågor i en enkät 

ska vara stängda och svarsalternativen är fasta. Frågorna ska även ha hög standardisering för 

att klassas som strukturerade (Trost 2012, ss. 57-59). 

 

Vår enkät berörde främst lärares attityder. Trost (2012, s.69) beskriver två sätt att ställa 

attitydsfrågor, varav det ena handlar om att låta respondenter ta ställning till olika påståenden 

genom att gradera i vilken grad de instämmer. Alternativet går ut på att ställa frågor som 

besvaras ja- eller nej. Gällande enkäten i denna studie eftersträvades en hög strukturering 

genom att större delen av attitydsfrågorna bestod av påståenden som besvarades med hjälp av 

                                           I                          I                  y   

    ,      V    j        t femte steg. För att kunna göra en trovärdig analys av insamlad data 

gick skalan från extrem till extrem, där varje steg hade en exakt motsvarighet i motsatt ände 

av skalan. En jämnvikt i skalan skapades således, för att öka undersökningens reliabilitet 

(Trost 2012). Två av frågorna                             Ö                              

tillägga kommentar om så önskades. Detta för att synliggöra eventuella nyanser i svaren. 

3.3  Urval 

De som kontaktades för deltagande i studien, var lärare i årskurs 1-3 verksamma i ett eller 

flera av ämnena svenska, matematik, engelska, SO och NO. 450 lärare erbjöds delta. 50 

personer besvarade enkäten, 48 kvinnor och 2 män. Det externa bortfallet bestog av 400 

personer. Samtliga rektorer i två kommuner i västra Sverige kontaktades, för att nå dessa 

lärare. På så vis kunde rektorerna meddela hur många lärare i vår målgrupp som fanns på 

varje skola, samt bifoga lärarnas mejladresser eller vidarebefordra enkäten direkt till lärarna. 

3.4  Genomförande 

Goda kunskaper inom undersökningsområdet är en förutsättning för att kunna ställa relevanta 

frågor vid datainsamling (Trost 2012, ss. 61-63). Arbetet inleddes därför med en fördjupning i 

litteratur och forskning kring undersökningsområdet samt kvantitativ forskningsansats och 

metod. Därefter byggdes enkäten upp. Frågor skapades, bearbetades och sorterades för att gå i 

linje med studiens syfte.  

 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie. Enkäten skickades då ut till fem 

testpersoner som fick pröva enkätens utformning, innehåll och tillgänglighet. Efter feedback 

från pilotstudiens deltagare gjordes en del förändringar i enkäten, som slutligen skickades ut 

till de verkliga respondenterna via e-post tillsammans med en länk till missivbrevet (se bilaga 
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1). Den feedback som gavs i pilotstudien berörde främst en fråga om politisk hemvist, som 

                                                                                        

               F                                                       ,       ll säga vad 

                                                       A                   j                   

till, för att undvika internt bortfall eller avbrutet deltagande; frågan kan upplevas vara av 

privat natur. 

 

När data samlats in sammanställdes resultaten i Excel. Statistik fördes över de övergripande 

resultaten och de underliggande sambanden som kunde urskiljas. Eftersom antalet svar inte 

blev så högt som önskat, beskrevs resultaten främst i antal respondenter istället för 

procentform. Diagram skapades till de resultat som var av värde i relation studiens syfte. 

Aktuellt forskningsläge, tillsammans med en kartläggning av attityder till entreprenörskap och 

Deweys tankar om lärande utgjorde ramen för vad som diskuterades i resultatdiskussionen. 

3.4.1  Hur få svar? 

I ett inledande meddelande i enkäten informerades respondenterna om att de i och med sitt 

deltagande hade möjligheten att vara delaktiga i en utlottning av en brunch på Varbergs 

Stadshotell. Vi valde att använda en morot trots en medvetenhet om att användning av 

belöning för att få svar av respondenter kan medföra ett deltagande som inte är sprunget ur ett 

genuint intresse, vilket i sin tur kan leda till lägre kvalitet på svaren (Trost 2012, s.120). 

Tidsramen var en bidragande faktor; vi var oroliga för att inte få in tillräckligt många svar för 

att undersökningen skulle uppnå mätbara och jämförbara resultat. Då enkäten helt och hållet 

var anonym gavs respondenterna i ett eget avsnitt i enkäten möjligheten att skriva in sin 

mailadress för att delta i utlottningen. 

  

För att öka chanserna att få in tillräckligt många besvarade enkäter skickades en påminnelse 

ut knappt en vecka efter första utskicket. Trost (2012, s.120) menar att en påminnelse som 

skickas ut till samtliga deltagare bör innehålla ett tack för hjälpen till de respondenter som 

eventuellt redan svarat. Påminnelsen bör vara uppmuntrande istället för uppmanande, 

eftersom en negativ ton kan besvära läsaren som därför väljer att avstå helt från att svara. Med 

det i åtanke inledde vi vår påminnelse, som skickades ut via mejl, med att tacka dem som 

redan deltagit och förklara att chansen fortfarande fanns att delta i vår undersökning för den 

som önskade. 

3.5  Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.7-14) finns det fyra olika individskyddskrav inom forskning: 

 

 Informationskravet innebär att eventuella deltagare ska informeras om 

undersökningens syfte och om de individskyddskrav som finns. I informationen ska 

det tydligt framgå att personen när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

 Samtyckeskravet innebär att deltagande i en studie ska vara frivilligt. Om barn under 

femton års ålder ska delta, måste vårdnadshavare ge sitt medgivande. Både vuxna och 

barn kan välja att avböja eller avbryta sitt deltagande före, under och efter en 

undersökning. 
 

 Konfidentialitetskravet innebär att garanti måste finnas för att deltagarna i en 

undersökning är anonyma. Deras identitet ska inte gå att spåra genom att ta del av 

insamla data.  
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 Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in rörande deltagarna, inte får 

användas för något annat än forskning. Det är exempelvis inte tillåtet att använda 

insamlad data i kommersiellt syfte.  
 

För att leva upp till informationskravet bifogades ett missivbrev (se bilaga 1) med enkäten, 

vilket informerade om studiens syfte och individskyddskraven samt hur dessa tagits hänsyn 

till. Missivbrevet innehöll även kontaktinformation som deltagarna uppmuntrades att använda 

vid eventuella frågor gällande studien eller enkäten. Enkäten var anonym då den besvarades 

utan namn och andra bakgrundsfaktorer som skulle kunna avslöja respondenters identitet. Då 

enkäten innehöll frågor av privat natur var denna aspekt av extra vikt. Genom sin anonymitet 

levde studien upp till konfidentialitetskravet.  Gällande samtyckeskravet avsåg vi att radera all 

data som rörde  eventuella deltagare som väljer att avbryta sin medverkan. Inga deltagare 

valde dock att avbryta. Insamlad data användes i enlighet med nyttjandekravet uteslutande för 

denna studies forskningssyfte, och sparades väl skyddad från obehöriga genom att endast 

kunna tas del av digitalt med lösenord. Rådatan finns sparad för att kunna granskas i 

efterhand, och kommer slutligen att raderas helt och hållet.  
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4. RESULTAT 

4.1  Presentation av insamlad data 

De resultat som redovisas nedan ämnar visa deltagarnas attityder till entreprenörskap i skolan, 

samt de nyanser som finns inom dessa attityder. Samband såväl inom som mellan 

respondenters svar synliggörs. Resultatet presenteras under olika rubriker där beskrivningar 

görs kring vad respondenterna svarat samt hur deras attityder varierar sinsemellan. Det totala 

antalet svaranden är 50 lärare verksamma i årskurs 1-3, i ett eller flera av ämnena svenska, 

matematik, engelska, NO och SO. Det finns inget internt bortfall; samtliga deltagare har 

svarat på samtliga frågor. 48 respondenter var kvinnor och resterande två var män (se figur 1). 

Alla frågor berör respondenters arbete i årskurs 1-3, bortsett från den där andra årskurser 

benämns. 
  

 
Figur 1. Könsfördelning av respondenter . 50 svarande. 

 

 
Figur 2. Fördelning partipolitisk hemvist. 50 svarande. 
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30 personer (60%) valde att uppge vilket parti de hade röstat på om det var val idag (se figur 

2). 16 respondenter valde att inte uppge vilket parti de skulle rösta på om det var val idag och 

4             j   A     30                         9 M                         

Socialdemokraterna valdes av 5 deltagare och Miljöpartiet valdes av 4 deltagare. Centerpartiet 

valdes av 3, Liberalerna av 2 och Vänsterpartiet samt Kristdemokraterna av 1 respondent 

vardera. Av de 8 respondenter som svarat  övrigt  valde två Feministiskt Initiativ och 3 angav 

att de hade röstat blankt om det var val idag. Fortsättningsvis används partiernas förkortning 

när resultat rörande politisk hemvist berörs.  

4.1.1  Definition av entreprenörskap 

Största andelen respondenter (33 av 50) ansåg att entreprenörskap är ett förhållningsätt till 

kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning, lagarbete och andra personliga förmågor (se 

figur 3). 2 respondenter ansåg att entreprenörskap till största delen handlar om att starta och 

driva företag, medan 15 ansåg att det är en kombination av ett förhållningssätt och att starta 

och driva företag.  

 
Figur 3. Definiering av entreprenörskap, av samtliga respondenter. 50 svarande. 

4.1.2  Vikten av arbete med entreprenörskap i skolan 

I respondenternas åsikter kring hur viktigt det är att arbeta med entreprenörskap i årskurserna 

1-3, 4-6 och 7-9 syns en tendens att entreprenörskaps upplevda relevans ökar med stigande 

årskurser (se figur 4). Mer än hälften av respondenterna instämmer helt eller i hög grad med 

att entreprenörskapsarbete är viktigt, med en stigande andel medhåll ju äldre eleverna är. 31 

respondenter instämde helt eller i hög grad med entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-

3. För årskurs 4-6 är motsvarande siffra 39 och för årskurs 7-9 är siffran 44. 3 respondenter 

instämde inte alls med att det är viktigt att arbeta med entreprenörskap i årskurs 1-3, dessa 

svar återfinns ej i årskurs 4-6 eller 7-9. Det är således få som anser att entreprenörskap är helt 

oviktigt, men förhållandevis många som anser att sådant arbete är mindre viktigt. Framförallt 

gäller detta lågstadiet, där en tredjedel av respondenterna (17 av 50) svarade att de instämmer 

i låg grad eller inte alls med att entreprenörskapsarbete är viktigt.  
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Figur 4. Vikten  av entreprenörskapsarbete, enligt samtliga respondenter. 50 svarande. 

 

Ett samband som framkommer är att de 2 respondenter som ansåg att entreprenörskap i skolan 

till största delen handlar om att starta om driva företag, även ansåg att entreprenörskap är 

mindre viktigt att arbeta med i både årskurs 1-3 och 4-6. Båda nämnda respondenter instämde 

dock helt eller i hög grad, i att arbete med entreprenörskap är viktigt i årskurs 7-9.  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Entreprenörskap är viktigt att arbeta med i... 

Instämmer inte alls

Instämmer i låg grad

Instämmer i hög grad

Instämmer helt

Vet ej / obestämd



 

20 

 

4.1.3  Viljan att arbeta med entreprenörskap i skolan 

Majoriteten (66%                                                          j                   

                         ; 33                                          5 nedan). 15 

respondenter instämde i låg grad och 1 instämde inte alls. Det är således fler deltagare i 

studien som vill arbeta med entreprenörskap i skolan än som inte vill. 

 
Figur 5. Viljan att arbeta med entreprenörskap. 50 svarande. 

 

 
 

Figur 6. Viljan att arbeta med entreprenörskap, bland de 17 som ansåg entreprenörskapsarbete mindre viktigt 

eller oviktigt i årskurs 1-3.  

 

Av de 17 som ansåg att entreprenörskap är oviktigt eller mindre viktigt i årskurs 1-3 var det 5 

som instämde i hög g                               jag vill arbeta med entreprenörskap i 

        (se figur 6 ovan). 12 svarade att de instämmer i låg grad. En stor andel av de som 

ansåg att entreprenörskap är mindre viktigt eller oviktigt i årskurs 1-3 uppvisade alltså 

samtidigt en lägre vilja att arbeta med entreprenörskap i årskurs 1-3. 4 respondenter svarade 

att entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3, men uppvisade låg vilja att arbeta med det. 

4.1.4  Vem bär ansvar för arbete med entreprenörskap i skolan? 

Det är en relativt låg andel lärare som anser att de själva bär mest ansvar för arbete med 

entreprenörskap i skolan. 28 respondenter ansåg att huvudansvaret för arbete med 

entreprenörskap i skolan ligger hos politiker, skolledare och lärare tillsammans (se figur 7 
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nedan). 14 (28%) ansåg att huvudansvaret ligger hos skolledare medan 8 ansåg att det största 

ansvaret ligger hos lärare.  

  
Figur 7 (ovan). Ansvar för entreprenörskapsarbete. 50 svarande. 

 

 
Figur 8 (ovan). Ansvar för entreprenörskapsarbete, enligt de 31 som ansåg att entreprenörskapsarbete är viktigt i 

årskurs 1-3.  
 

Av de 31 respondenter som i hög grad eller helt instämde med att det är viktigt att arbeta med 

entreprenörskap i årskurs 1-3 ansåg 19 att huvudansvaret ligger hos såväl politiker, skolledare 

och lärare (se figur 8 ovan). 5 av 31 ansåg att ansvaret ligger hos skolledaren och 7 av 31 

anser att läraren bär huvudansvaret. Majoriteten av de som anser att lärare bär mest ansvar för 

entreprenörskapsarbetet är respondenter som instämmer helt eller i hög grad om att 

entreprenörskap är viktigt att arbeta med i årskurs 1-3.  

4.1.5  I vilken grad ligger entreprenörskap i elevens respektive näringslivets 
intresse? 

Majoriteten, 45 respondenter (90%), instämde i hög grad eller helt med att entreprenörskap i 

skolan ligger i näringslivets intresse (se figur 9 nedan). 40 respondenter (80%), instämde i hög 

grad eller helt med att det ligger i elevens intresse. Av samtliga respondenter är det 14 som 

graderat näringslivets egenintresse högre än elevens. 3 respondenter ansåg tvärtemot att det i 

högre grad låg i elevens intresse än näringslivets. Övriga ansåg att det i lika stor utsträckning 
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låg i elevers som näringslivets intresse, förutom en respondent som i hög grad instämde med 

                                                 j/                                                
 

 
 

Figur 9. Entreprenörskap i elevens respektive näringslivets intresse, enligt samtliga respondenter. 50 svarande. 

 

Gällande samband mellan vems intresse entreprenörskap anses ligga i och viljan att arbeta 

med entreprenörskap syns följande resultat. Av de 9 som i låg grad instämde med att 

entreprenörskap i skolan ligger i elevens intresse            7                           “j   

                                           D                                              

elevens intresse vill överlag inte heller arbeta med det.  

 

Övriga samband som framkommer är att 2 respondenter instämde i hög grad med att 

entreprenörskap är viktigt i årskurs 1-3 såväl som att det ligger i elevens intresse. De vill 

däremot inte arbeta med entreprenörskap och anser att det övervägande ansvaret inte vilar på 

lärare.  
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4.1.6 Tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Lgr11 - en förbättring av 
styrdokumentet? 

Drygt hälften, 27 respondenter, ansåg att tillkomsten av entreprenörskap i Lgr11 innebär en 

förbättring av styrdokumentet (se figur 10 nedan).  
 

 
Figur 10. Åsikter gällande begreppet entreprenörskap i Lgr11, enligt samtliga respondenter. 50 svarande. 

 

Nedan följer de samband som framkommit gällande åsikt om begreppet entreprenörskap i 

Lgr11 och vikten av entreprenörskapsarbete samt viljan att arbeta med entreprenörskap. 

 

23 av de som svarat ja på påståendet, är respondenter som svarade att de instämmer i hög grad 

eller helt med att entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3. 23 av de ja-sägande uppgav 

även att de i hög grad eller helt instämmer med att de vill arbeta med entreprenörskap i 

skolan.  

 

Av de 16 som svarade nej till ovanstående påstående instämde 9 inte alls eller i låg grad med 

 j                                              10    16                                        

inte alls med påståendet att entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3.  

 

Skaran som är positiva till tillkomsten av begreppet entreprenörskap  i Lgr11 utgörs således 

främst av personer som överlag är positiva till entreprenörskap i skolan, och skaran som är 

negativ av personer som överlag är mer negativa till konceptet. 

 

Gällande de 17 respondenter som ansåg att entreprenörskapsarbete är mindre viktigt eller 

oviktigt i årskurs 1-3 (se figur 4) är det relevant att undersöka huruvida de anser att 

tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Lgr11 innebär en förbättring av styrdokumentet. 

14  av dessa 17 tog jakande eller nekande ställning till påståendet. 10 av dem ansåg inte att 

                                                                 3                     rken 

                   j                                                                             

förbättring och försämring av Lgr11, vilket innebär att de inte anser att det är en förbättring. 

Med dessa två räknade som nekande, blir andelen nekande istället 12 av 17.  
  
  

27 (54%) 
16 (32%) 
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Lgr11 innebär en förbättring av styrdokumentet 
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Övrigt: Vet ej (4), varken eller
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även utan begreppet (1)
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4.1.7  Entreprenörskap - ett värdeladdat begrepp? 

Det råder delade meningar om huruvida entreprenörskap är ett värdeladdat begrepp (se figur 

11 nedan). 22 respondenter instämde inte alls eller i låg grad med påståendet. 21 av de 43 som 

tog ställning instämde helt eller i hög grad.  

 

 
Figur 11. Entreprenörskap – ett värdeladdat begrepp? 50 svarande. 

 

Satt i relation till viljan att arbeta med entreprenörskap, instämde 14 av de som ansåg att 

begreppet är värdeladdat i                         “j                                     

       ,       7                                                          p. Majoriteten av de 

som ser begreppet som värdeladdat vill arbeta med entreprenörskap. 

4.1.8  Samband mellan politisk hemvist och attityder 

T                                                                    1-3              31 av 50 

svaranden medhållande i hög grad eller helt. 4 av dessa uppgav M som aktuell politisk 

hemvist, 4 uppgav S, 3 uppgav MP, 3 uppgav C, en uppgav L och en FI. 

 

Majoriteten av de som uppgav S (4 av 5) eller MP (3 av 4) som politisk hemvist instämde i 

hög grad eller helt med att entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3. Gällande M 

instämde 5 av 9 i låg grad eller inte alls med att entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-

3. Det är således fler som ser partiet (M) som sin politiska hemvist som inte anser att 

entreprenörskap är viktigt i lågstadiet än tvärtom.  
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Figur 12. Partipolitisk hemvist och vilja att arbeta med entreprenörskap. Totalt antal respondenter som uppgivit 

parti som hemvist inom parentes.  34 svarande. 
 

A     33                                                    j               med 

                          svarade 4 att de hade röstat på S om det var val idag (se figur 12). 4 

uppgav MP, 2 uppgav M, 2 uppgav C, en V och en KD. De politiska partier inom vars 

respondenter uppgav störst vilja att arbeta med entreprenörskap är MP (4 av 4) och S (4 av 5). 

De respondenter som uppgav lägst vilja att arbeta med entreprenörskap i skolan, sett till vilket 

parti de uppgivit att de skulle rösta på om det var val idag, är M (7 av 9) och FI (2 av 2). 14 av 

de 33 som vill arbeta med entreprenörskap ville inte uppge politisk hemvist och en svarade 

      j    

 

Av de 27 som ansåg att tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Lgr11 innebär en 

förbättring av styrdokumentet uppgav 5 personer M som partipolitisk hemvist. Samtliga 5 

respondenter som uppgav S ansåg att det innebär en förbättring, 3 uppgav MP. 4 av 9 

respondenter som uppgav M som partipolitisk hemvist var negativa till tillkomsten av 

begreppet i läroplanen. Av de 16 som ställde sig negativa till begreppets tillkomst, utgör M en 

fjärdedel. Resterande negativa är relativt jämnt fördelade med en respondent från alla partier 

utom S och MP, varav 7 är personer som inte vill uppge partipolitisk hemvist. 

4.1.9  De som inte vill uppge politisk hemvist  

9 av de 16 som inte ville uppge politiskt parti tyckte att tillkomsten av begreppet 

entreprenörskap innebär en förbättring av styrdokumentet, 7 svarade istället nej. 13 av de 16 

som inte vill uppge politisk hemvist, svarade att de i hög grad eller helt instämmer med 

           “j                                              G                   

“                                                    1-3           10    16                  

helt. Resterande 6 instämde i låg grad eller inte alls. Denna grupp är, i likhet med studiens 

samtliga respondenter, överlag positivt inställda till entreprenörskapsarbete. Fler anser det 

viktigt i årskurs 1-3, vill arbeta med det och anser att tillkomsten av begreppet i läroplanen 

innebär en förbättring, snarare än tvärtom. De som anser motsatsen är emellertid av betydande 

antal, då de utgör en femtedel till en tredjedel av respondenterna som inte tog partipolitisk 

ställning. 

4.2  Sammanfattning 

Överlag är inställningen till entreprenörskap i skolan positiv bland respondenterna. De som 

tycker att entreprenörskap är viktigt i årskurs 1-3 tenderar att vilja arbeta med 
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entreprenörskap. De tenderar även att se tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Lgr11 

som en förbättring av läroplanen. En trend som märks är att en positiv inställning till 

entreprenörskapsarbete i årskurs 1-3 går hand i hand med en vilja att arbeta med 

entreprenörskap och åsikten att begreppets tillkomst till läroplanen innebär en förbättring. 

Samtidigt tenderar en stor andel av de som anser att entreprenörskapsarbete är mindre viktigt 

eller oviktigt i årskurs 1-3 ha en större ovilja att arbeta med det. Majoriteten av de som inte 

vill arbeta med entreprenörskap anser inte att läraren enskilt bär mest ansvar för 

entreprenörskapsarbete.  

 

I respondenternas åsikter kring hur viktigt det är att arbeta med entreprenörskap i grundskolan 

syns en tendens att dess upplevda relevans ökar med stigande årskurser. Bland de som 

uppgivit partipolitisk hemvist är de som uppgett S eller MP de som ställer sig mest postitiva 

till entreprenörskap, medan de som uppgivit M överlag inte vill arbeta med entreprenörskap. 
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5. DISKUSSION 

5.1  Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen nedan diskuteras denna studies resultat i relation till Deweys lärteori,  

det aktuella forskningsläget och en tidigare kartläggning som gjorts kring attityder till 

entreprenörskap i skolan. Syftet med denna studie var att undersöka lågstadielärares attityder 

till entreprenörskap i skolan. Undersökningens frågeställningar presenteras och besvaras 

nedan.  

5.1.1 Definition av och attityd till entreprenörskap  

Endast två personer uppgav ett svar som tyder på att respondenterna har en snäv definition av 

entreprenörskap, likt den Lackéus (2015) och Stevensson och Lundström (2002) beskriver 

som främst fokuserad kring startande och drivande av företag. Enligt YES-projektets 

kartläggning av attityder (Länsstyrelsen Östergötland 2012) ansåg 6,5 procent av lärare och 

skolledare att entreprenörskap främst handlade om att starta och driva företag. Andelen 

personer med en snäv definition av entreprenörskap är således låg såväl bland lärare och 

skolledare i Östergötland som hos lågstadielärarna som deltagit i vår studie. Det är i vår studie 

för få som uppgivit en snäv definition, för att kunna påvisa signifikanta korrelationer mellan 

definition av och attityd till entreprenörskap i skolan. Det som emellertid framgick var att 

dessa två respondenter båda svarade att de i låg grad instämmer med att 

entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3 samt 4-6, samtidigt som de svarade att sådant 

arbete är viktigt i årskurs 7-9.  

 

Majoriteten respondenter svarade i linje med en bred definition av begreppet, som beskriver 

entreprenörskap som ett förhållningssätt till generella förmågor som kreativitet, 

ansvarstagande, problemlösning och lagarbete. Denna förståelse av entreprenörskap i skolan 

kan ta stöd i Deweys (1999) tankar om att den väsentliga kunskapen för eleven är förståelsen 

för utvecklandet av kunskaper; lärandets process och förmågan att behärska den. Satt i  

relation till Lefflers (2006) och Lackéus (2015) beskrivning av hur 

entreprenörskapsutbildning kan utformas, kopplas Deweys syn på lärande till  utbildning 

genom entreprenörskap, där generella förmågor utvecklas genom ett processbaserat lärande. 

Utbildning genom entreprenörskap går i linje med en bred definition av begreppet. 

 

YES-projektet (Länsstyrelsen Östergötland 2012) beskriver att en snäv tolkning av 

entreprenörskap kan försvåra implementering av det i undervisning eftersom det kan höra 

samman med en negativ attityd gentemot konceptet.  Sådana tendenser kan även skönjas i 

våra resultat.  Rönkkö och Lepistös (2015) studie visar att lärarstudenter med en positiv 

inställning till och vilja att arbeta med entreprenörskap i skolan oftast hade en bred definition 

av entreprenörskap medan de som var negativt inställda och mindre villiga till sådant arbete 

tenderade ha en snäv definition av begreppet. Det är relevant att betona att flera respondenter i 

vår studie som svarar i linje med en bred definition av entreprenörskap (Lackéus 2015,  

Stevenson & Lundström 2002), inte ansåg att entreprenörskapsarbete är särskilt viktigt i 

årskurs 1-3. Det är inte enbart definitionen av begreppet som avgör attityden, den utgör en av 

flera faktorer som påverkar attityder. 15 respondenter svarade att entreprenörskap är en 

kombination av ett förhållningssätt och direkt företagande. Att den snäva definitionen enligt 

dessa respondenter är lika framstående som den breda skulle kunna bidra till den låga andelen 

respondenter som anser att entreprenörskapsarbetet är viktigt i årskurs 1-3 (Rönkkö & Lepistö 

2015). I våra resultat syns inga sådana samband.   
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Skolverket (2015, s.8) beskriver att när ett begrepps definition vidgas i och med att det tar 

plats på nya arenor, i detta fall från en ekonomisk till en pedagogisk, kan det uppstå 

frågetecken kring dess betydelse. Trots att begreppet entreprenörskap funnits med i läroplanen 

(Lgr11, s.9) i fem år syns tendenser till att denna övergångsperiod är pågående; definitioner 

av och attityder till entreprenörskap varierar. 

5.1.2  Vikten av arbete med entreprenörskap i skolan  

En frågeställning i denna studie var hur viktigt entreprenörskap är i årskurs 1-3, enligt 

lågstadielärare. 

 

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela grundskolan (Lgr11, s.9). Trots det 

finns en nämnvärd skara verksamma lågstadielärare som anser att arbete med entreprenörskap 

är mindre viktigt eller rentav oviktigt i årskurs 1-3. Även i årskurs 4-6 och 7-9 uppgav en del 

av respondenterna att sådant arbete är mindre viktigt. I Kartläggning av attityder till 

entreprenörskap i skolan (Länsstyrelsen Östergötland 2012) uppgav endast två personer att de 

inte ansåg entreprenörskapsarbete som viktigt i skolan. Andelen som anser sådant arbete 

oviktigt är alltså mindre än den i vår studie. I kartläggningen (Länsstyrelsen Östergötland 

2012) fanns ingen möjlighet för respondenter att gradera hur viktigt de ansåg att 

entreprenörskapsarbete är, vilket gör att resultaten inte visar hur stor andel som ansåg det mer 

eller mindre viktigt. Det framkom även att nästan 85 procent av deltagarna ansåg att 

entreprenörskapsarbete ska inledas i grundskolan. Resterande ansåg att sådant arbete är 

relevant först på gymnasienivå eller rentav ännu senare.  

 

Vad som inte framkom i kartläggningen (Länsstyrelsen Östergötland 2012) var när i 

grundskolan deltagarna ansåg att entreprenörskapsarbete bör inledas. Sett till deltagarna i vår 

studie, lärare i årskurs 1-3, anser de flesta att sådant arbete är viktigare ju äldre eleverna är. 

Det syns tydliga tendenser att entreprenörskap anses som viktigast i grundskolans senare år, 

trots att Skolverket (2015) och läroplanen (Lgr11, s.9) beskriver entreprenörskap som ett 

förhållningssätt som innefattar förmågor som nyfikenhet, kreativitet och självtillit; förmågor 

som bör ingå i undervisning av elever i årskurs 1-3 eftersom de står inskrivna i skolans 

övergripande uppdrag (Lgr11, ss.7-12).  

5.1.3  Viljan att arbeta med entreprenörskap i skolan  

Nedan berörs studiens frågeställning gällande lågstadielärares vilja att arbeta med 

entreprenörskap i skolan. 

 

Resultaten visar att 17 av 50 respondenter uppvisar en låg vilja att arbeta med entreprenörskap 

i skolan. En stor del av dessa är personer som svarade att entreprenörskapsarbete är mindre 

viktigt eller oviktigt i årskurs 1-3. Viljan att arbeta med entreprenörskap tenderar ha ett 

samband med upplevelsen av hur viktigt sådant arbete är. Det går i linje med resultatet från 

Rönkkö och Lepistös (2015) studie där samband fanns mellan attityder till entreprenörskap i 

skolan och viljan att arbeta med det. De som ansåg att entreprenörskap hade en självklar plats 

i skolan, tenderade också att visa entusiasm och vilja att arbeta med det.   

 

Jones (2015) menar att lärares grad av entusiasm för ett ämne smittar av sig på elever. I denna 

studies resultat framkommer att en nämnvärd skara lärare anser att entreprenörskapsarbete är 

mindre viktigt eller rentav oviktigt i årskurs 1-3. Därtill finns lärare som inte vill arbeta med 

entreprenörskap i skolan. Dessa respondenter kan ha en annan påverkan på elever och deras 

entreprenöriella lärande, jämfört med de elever som har en lärare som vill arbeta med 

entreprenörskap och ser sådant arbete som viktigt. 



 

29 

 

 

Konsekvenser av entreprenörskapsarbete i skolan är inte enkelt utvärderade eller mätbara 

(Lelinge & Widén 2014). Vi ställer oss här frågan om det kan vara så att lärare, en överlag 

tidspressad arbetsgrupp, av den anledningen inte prioriterar entreprenörskapsarbete i skolan. 

Här berörs främst de respondenter som överlag var positivt inställda till entreprenörskap i 

skolan men själva inte ville arbeta med det. 

5.1.4  Vem bär ansvar för arbete med entreprenörskap i skolan?  

Resultaten i vår studie visar att de flesta respondenter anser att skolledare, lärare och politiker 

tillsammans bär det största ansvaret för arbete med entreprenörskap i skolan. 8 personer av 50 

svarade att lärare bär mest ansvar för sådant arbete. 7 av de 8 som lägger störst ansvar på 

lärare är personer som ser entreprenörskapsarbete som viktigt i årskurs 1-3. Av de 

respondenter som anser att det är viktigt med entreprenörskap i årskurs 1-3 är det 24 som inte 

anser att de enskilt bär det största ansvaret för arbete med entreprenörskap. Andelen 

respondenter som anser att lärare bär mest ansvar är större bland de som anser att 

entreprenörskapsarbete är viktigt i årskurs 1-3, än sett till hela gruppen (se figur 7 & 8). I 

YES-projektets kartläggning (Länsstyrelsen Östergötland 2012) ansåg 20 procent att lärare 

bär mest ansvar, vilket liknar andelen i vår studie (16%). Enligt Skolverket (2016) handlar 

entreprenörskap om ett förhållningssätt i klassrummen. Det är intressant att en minoritet av 

lärarna i vår studie såväl som i kartläggningen (Länsstyrelsen Östergötland 2012) lägger 

huvudansvaret på sig själva, sett till Skolverkets (2016) beskrivning av hur entreprenörskap i 

skolan ska ta sig uttryck.  

5.1.5  Entreprenörskap i elevers respektive näringslivets intresse  

En frågeställning studien syftade att besvara rörde i vilken grad entreprenörskap ligger i 

elevens respektive näringslivets intresse, enligt lågstadielärare.  

 

Majoriteten respondenter ansåg att entreprenörskap ligger i både näringslivets och elevens 

intresse. 45 respondenter svarade att de instämmer i hög grad eller helt, med att 

entreprenörskap ligger i näringslivets intresse. För samma påstående gällande elevens 

intresse, svarade 40 respondenter att de instämmer i hög grad eller helt. Här märks en skillnad 

där respondenterna som grupp anser att entreprenörskap ligger mer i näringslivets intresse än i 

elevens. Skillnaden är inte markant, men visar att sådana attityder till entreprenörskap i skolan 

existerar. Av de 14 respondenter som graderade näringslivets intresse som högre än 

näringslivet, ville 8 i låg grad eller inte alls arbeta med entreprenörskap. Dessa 8 kan tänkas 

instämma med de som ställer sig ifrågasättande till om skolan ska stå till marknadens tjänst 

(Johannisson, Madsén & Wallentin 2000). 

 

De respondenter som ansåg att entreprenörskap ligger mer i näringslivets intresse än elevens 

och samtidigt inte ville arbeta med entreprenörskap kan tänkas gå i linje med Deweys (1999) 

tankar. Han menade att undervisningen ska utgå från elevers livsvärldar för att skapa värde 

och känsla av sammanhang. Samma antagande kan göras om de respondenter som ville arbeta 

med entreprenörskap och samtidigt ansåg att det ligger i elevens intresse. 

 

2 av de personer som ansåg att entreprenörskap ligger i elevens intresse och anser att sådant 

arbete är viktigt i årskurs 1-3 vill själva inte arbeta med entreprenörskap. Här väcks frågan hur 

detta kommer sig. Med utgångspunkt i Lope Pihie och Bagheris (2011) studie skulle oviljan 

att arbeta med entreprenörskap i dessa respondenters fall kunna bero på en upplevt låg 

förmåga att inkludera entreprenörskap i sin undervisning (Lope Pihie & Bagheri 2011).  
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5.1.6  Entreprenörskap i Lgr11 - en förbättring?  

43 av 50 tog ställning till om begreppet innebar en förbättring av läroplanen. Av dessa 

instämde 27 med att det var en förbättring, medan 16 inte instämde. Många lärarstudenter i 

Rönkkö och Lepistös (2015) studie såg entreprenöriell pedagogik som något positivt men 

ansåg inte att begreppet entreprenörskap nödvändigtvis behöver stå med i styrdokument för 

allmän utbildning. Flera deltagare i Rönkkö och Lepistös (2015) studie menade att begreppet 

medborgarutbildning vore mer passande eftersom entreprenörskapsundervisning syftar till att 

bidra till individers helhetsutveckling.  

 

Även om större delen respondenter i vår studie ställde sig positiva till begreppets tillkomst i 

läroplanen, ställde sig 16 negativa till påståendet. Med detta inte sagt att de inte vill arbeta 

med entreprenörskap. En av respondenterna svarade att hon hade arbetat likadant oavsett om 

begreppet tillkommit eller ej. Det indikerar att det finns de som arbetade med entreprenörskap 

redan innan det skrevs in i Lgr11. Nämnd respondent definierar entreprenörskap som ett 

förhållningssätt vilket kan ha ett samband med att hon ansåg att begreppets tillkomst i Lgr11 

inte påverkar hennes undervisning. Delade meningar kring huruvida begreppet innebär en 

förbättring av läroplanen tyder på att attityder till begreppet varierar. Det är alltså inte bara 

attityder till entreprenörskap som koncept som varierar. Dewey (1999) menade att skolan ska 

utveckla elevers förmåga att agera aktiva samhällsmedborgare. De som inte ansåg att 

tillkomsten av begreppet i Lgr11 innebar en förbättring, ställer sig inte automatiskt negativa 

till Deweys tankar. Det kan vara så att det är begreppet entreprenörskap de ställer sig frågande 

till, likt deltagarna i Rönkkö och Lepistös (2015) studie. 

 

Sett till andelen inom partipolitisk hemvist som är positiva till tillkomsten av begreppet 

entreprenörskap, hamnar S i topp då alla som uppgivit dessa som partipolitisk hemvist svarat 

ja på påståendet. Större delen av de som uppgav MP som partipolitisk hemvist är även de 

positiva till begreppets tillkomst. Sett till Pierre Bourdieus teorier om habitus, som menar att 

vi agerar som vi förväntas utifrån grupptillhörighet (Jones, 2015), så torde de respondenter 

som uppgav M som partipolitisk hemvist tendera vara övervägande positivt inställda till 

entreprenörskap överlag. Att så inte är fallet i vår studie pekar mot att entreprenörskap inte 

längre främst associeras med högerriktade politiska intressen (Johannisson, Madsén & 

Wallentin 2000) och att övergångsperioden för begreppet är pågående (Skolverket 2015). 

5.1.7  Politisk hemvist och attityd till entreprenörskap  

En frågeställning studien ämnade att besvara var om det finns samband mellan lärares 

politiska hemvist och attityder till entreprenörskap.  

 

Entreprenörskap har över tid associerats  med högerriktade politiska intressen. Det kan vara 

en bidragande faktor till att lärare tar avstånd från begreppet (Jones, 2015, Leffler 2012, 

Johannisson m.fl. 2010). Resultaten i vår studie uppvisar inga signifikanta resultat som stödjer 

att så är fallet för de lärare som deltog. På grund av den låga svarsfrekvensen kan sådana 

korrelationer inte heller uteslutas. Av de personer som uppgav politisk hemvist syns snarare 

en tendens hos de som uppgav MP eller S att betona vikten av och viljan att arbeta med 

entreprenörskap i årskurs 1-3. Större delen av de som uppgav M uppvisade tvärtom liten vilja 

och lågt medhåll kring vikten av entreprenörskapsarbete i årskurs 1-3. Dessa resultat motsätter 

sig att entreprenörskap skulle förknippas med högerriktade politiska intressen, åtminstone 

gällande de politiska intressen som respondenter själva har. Det kan, som tidigare nämnt, vara 

en indikation på att entreprenörskap idag i lägre grad associeras med högerriktade politiska 

intressen än det tidigare gjort (Jones 2015, Leffler 2012, Johannisson m.fl. 2010).  
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Det faktum att många respondenter ansåg att entreprenörskap är ett värdeladdat begrepp kan 

ha ett samband med begreppets politiska konnotationer (Leffler 2012, Johannisson, Madsen & 

Wallentin , 2000). Att begreppet är värdeladdat skulle kunna påverka viljan av att arbeta med 

det. I vår studie ansåg 21 att begreppet är värdeladdat. 14 av dem vill arbeta med det medan 7 

av dem inte vill arbeta med entreprenörskap. Det syns tendenser bland respondenter i vår 

studie, att se entreprenörskap som värdeladdat och inte vilja arbeta med det, men gruppen som 

vill arbeta med entreprenörskap trots upplevd värdeladdning, är större. 

5.2  Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka lågstadielärares attityder till entreprenörskap i 

skolan. Respondenterna är överlag positivt inställda till entreprenörskap i skolan, vilket går i 

linje med resultat från tidigare studier (Rönkkö & Lepistö 2015, Lope Pihie & Bagheri 2011) 

och en kartläggning (Länsstyrelsen Östergötland 2012) kring lärares, rektorers och 

lärarstudenters attityder till konceptet. Det råder emellertid varierade attityder till 

entreprenörskap. Den skara som är negativt inställd till arbete med entreprenörskap i skolan är 

trots allt av betydande storlek, tillsammans med den som inte anser att sådant arbete är viktigt 

i årskurs 1-3. Dessa kan tänkas vara eniga med Dewey (1999) som ansåg att undervisning ska 

utgå från eleven.  

 

En tendens som kan uttydas är att även om lärare överlag är positiva till entreprenörskap och 

vill arbeta med det, så anser de inte sig själva vara mest ansvariga för sådant arbete. De anser 

överlag att skolledare eller politiker, skolledare och lärare tillsammans bär mest ansvar. 

Frågan är då hur politiker, skolledare och lärare gemensamt ska införliva entreprenörskap i 

skolan. Är lärare i behov av riktlinjer och fortbildning för att främja entreprenörskapsarbete i 

den egna praktiken? Eller är det en fråga om tidsbrist, vilket i sig även det är en fråga för 

politiker och skolledare. 

 

Attityd är en av de mest betydande faktorerna för människans beteende (Ajzen, 2000), och 

resultaten i studien visar att attityder till entreprenörskap i skolan varierar förhållandevis 

mycket mellan verksamma lågstadielärare. Slutsatsen kan dras att detta påverkar i vilken 

utsträckning och hur entreprenörskap inkluderas i undervisning. 

5.3  Metoddiskussion 

Valet av metod har överlag verkat fördelaktigt i relation till studiens syfte. Nedan beskrivs de 

delar av datainsamlingen som enligt oss kunde förbättrats och på så vis öka studiens 

reliabilitet och validitet.  

 

Inledningsvis fanns intentionen att undersöka eventuella korrelationer mellan kön och 

attityder till entreprenörskap. Allt för få män besvarade vår enkät, för att kunna urskilja 

korrelationer mellan genus och attityd. Den låga andel män som deltog i vår studie (4%) 

liknar verkligheten gällande könsfördelning bland lågstadielärare i landet, som visar att 2002 

var andelen 2 procent (Skolverket 2002 se Thors Hugosson 2003). Siffran kan ha förändrats 

sedan 2002. Aktuell statistik gällande könsfördelning bland lågstadielärare finns ej 2
. De två 

männen hade inga gemensamma ståndpunkter utan svarade näst intill tvärtemot varandra. Det 

vi ser är att variationen är större inom gruppen som helhet än mellan grupperna män – 

kvinnor. Eventuella korrelationer mellan kön och attityder har därför inte undersökts vidare i 

denna studie. 

 

                                                 
2
 Statistiska Centralbyrån, mailväxling den 17 maj 2016.  
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450 lärare erbjöds att delta. 50 av dessa besvarade enkäten. Det externa bortfallet var 400 

personer. Gällande antalet respondenter, är det svårt att avgöra vad som bidragit till att önskat 

antal svar inte uppnåtts. En orsak till det låga deltagandet skulle kunna vara att 

entreprenörskap är ett värdeladdat begrepp och att respondenter därför undvek att besvara 

enkäten. Det är även värt att notera att  de som valde att delta kan ha gjort det på grund av en 

positiv inställning till entreprenörskap i skolan, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet och 

därför även studiens trovärdighet. Resultatet tyder dock på att även negativt inställda lärare 

har valt att delta.  

 

En annan bidragande faktor till den låga andelen deltagare kan vara att alla frågor var 

obligatoriska. Det innebär att om respondenter väl inne i enkäten insett att de inte vill svara på 

någon av frågorna kunde de inte välja bort den/dessa och kan då istället ha valt att avbryta 

deltagandet helt och hållet. Därtill kan det vara så att enkäten upplevdes oprofessionell på 

grund av mindre väl utformade frågor, vilka berörs nedan.  

 

Fråga 2 (se bilaga 2) exkluderades i resultatpresentationen eftersom den ansågs irrelevant i 

relation till syftet med studien. Den fanns främst med för att kontrollera att samtliga valda 

undervisningsämnen fanns representerade bland respondenterna. Om den hade visat 

avsevärda skillnader gällande ämnesfördelning vore det nämnvärt, men uppdelningen mellan 

ämnena var förhållandevis jämn. De flesta respondenter undervisade i flera ämnen och inga 

tydliga korrelationer kunde urskiljas gällande undervisningsämne och attityder till 

entreprenörskap i utbildning.  
 

50 personer besvarade enkäten. Av dessa tog 30 personer politisk ställning (varav 3 svarade 

att de hade röstat blankt om det var val idag). Det innebär att korrelationer mellan politisk 

hemvist och attityder till entreprenörskap i skolan är svåra att påvisa, och eventuella tendenser 

inte blir särskilt talande med tanke på den låga svarsfrekvensen. 

 

3 personer uppgav att om det varit val idag hade de r            ,              j   Ö       

och skriva en kommentar (se bilaga 2). I efterhand inser vi att  J                       borde 

funnits som svarsalternativ, då även det är ett ställningstagande.   

 

F     7  V                                                                     borde varit 

flerval. I enkäten kunde respondenten inte välja ut exempelvis lärare och skolledare och på så 

vis utesluta politiker. Det gjorde att svaren inte nödvändigtvis gav hela sanningen. Eftersom 

inga respondenter valde politiker som huvudansvarig väcks frågan om de borde ha inkluderats 

                                    

 

Gällande fråga 9,  Jag anser att tillkomsten av begreppet entreprenörskap i Lgr11 innebär en 

förbättring a    y                            kring om en förklaring borde ha inkluderats. 

T                                                                       D    y              

tolkat påståendet som en fråga kring huruvida det innebar en förbättring eller försämring. 

För att urskilja attityd valdes ett påstående som respondenten kunde ställa sig medhållande 

eller ej till.  

 

Fråga 3 (se bilaga 2) gällande definition av begreppet entreprenörskap, kan ha uppfattats som 

ledande, vilket kan ha påverkat resultaten. I Lgr11 beskrivs entreprenörskap som ett 

övergripande förhållningssätt till olika förmågor vilket går i linje med ett av svarsalternativen. 

Vi valde att använda formuleringen från Kartläggning av attityder till entreprenörskap 

(Länsstyrelsen Östergötland 2012). Dels för att kunna jämföra våra resultat med studien och 
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dels för att kunna begränsa definitionen till en fråga, som sedan kunde korreleras med 

attitydfrågornas svar. Det faktum att två personer ändå valde alternativet som ligger längst 

ifrån Lgr11:s beskrivning av entreprenörskap är relevant att synliggöra. Hade den formulerats 

annorlunda kunde eventuellt gruppen som uppvisade en snäv definition av entreprenörskap 

visat sig vara större. 

 

1 respondent instämde helt med att entreprenörskap ligger i såväl elevers som näringslivets 

intresse. Samme respondent instämmer inte alls med att det är viktigt att arbeta med 

entreprenörskap i årskurs 1-3 och vill själv i låg grad arbeta med entreprenörskap. Kan det 

bero på frågans formulering  j   vill                               . Bara för att jag inte vill 

arbeta med något innebär ju inte att jag inte gör det. Det säger dock något om attityden.  

5.4  Didaktiska konsekvenser 

Studiens resultat, som visar att definitioner och attityder varierar, pekar mot att en 

övergångsperiod är pågående. Därför är det av vikt att föra en dialog kring definitioner av och 

attityder till entreprenörskap i skolan, samt hur dessa påverkar entreprenörskapets 

implementering i grundskolan. Vidare forskning kring lärares attityder till entreprenörskap 

vore intressant att ta del av, då det är ett relativt outforskat område.    

 

Många lärare anser sig ha en positiv inställning till entreprenörskap i skolan och tycker att det 

ligger i elevens intresse. Trots detta så vill många lärare själva inte arbeta med 

entreprenörskap i skolan. Det kan vara en god idé att titta mer på vad detta kan bero på. Med 

stöd i tidigare studier (Bayraktar 2011) så kan en orsak vara att lärare inte känner att de 

besitter tillräcklig kompetens på området och då kan det vara viktigt att som lärare efterfråga 

fortbildning sker på ett eller annat sätt. Många respondenter i denna studie anser att det 

främsta ansvaret ligger hos politiker, skolledare och lärare tillsammans, vilket innebär att 

samtliga parter bör vara medvetna om att dessa tendenser finns och att ansvarsområdet bör 

förtydligas i skolverksamheten. Detta för att undvika att entreprenörskapsarbetet faller mellan 

stolarna. Att föra en dialog på arbetsplatsen kan vara en god början; kollegialt lärande ska inte 

underskattas. 

 

Knappt hälften av de som tog ställning till om entreprenörskap är ett värdeladdat begrepp 

ansåg att så var fallet vilket kan påverka att attityder varierar. Lärare är själva medvetna om 

detta, vilket är en fördel när entreprenörskap diskuteras i skolan.  

 

För vår del är det relevant att vara medveten om och ifrågasätta sin egen attityd till 

entreprenörskap eftersom det kan påverka hur och hur mycket vi kommer att undervisa 

entreprenörskap. Det är även viktigt att inte glömma att den egna attityden kan färga av sig på 

såväl kollegor som elever, såväl den positiva som den negativa.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

 

 
 

Informationsbrev 
2016-04-12                                                                                                  

 

Till deltagare i vår enkätundersökning. 

 

Vi heter Sanna Neimark och Martina Friberg och studerar vår sjunde termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås. Under denna termin ska vi genomföra ett 

examensarbete där ett valt område undersöks. Vi har valt att fokusera på entreprenörskap i 

grundskolan. För att samla in data kommer vi att skicka ut enkäter till lärare i årskurs 1-3. 

I vår undersökning utgår vi från de forskningsetiska principerna. Alla uppgifter i 

undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del 

av dem. De uppgifter som framkommer i undersökningen används enbart i 

undersökningssyfte. Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen, tveka inte att kontakta oss. 

 

Martina Friberg  xxxx@student.hb.se 

Sanna Neimark  xxxx@student.hb.se 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Sanna Neimark och Martina Friberg 

 

 

 

 

  



 

39 

 

Bilaga 2. Enkät 
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