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Abstract 
Globalization and transition from an industrial society to an information society have 

contributed to change the labour market. This means that other skills are required from 

employees and citizens, more than ever before, which explains the challenge that upper 

secondary school teachers are facing, trying to define what skills and abilities students with 

intellectual disability will need in the future. 

Entrepreneurship in education has been displayed by several participants in the education 

system, in response to how students can be prepared to match the demands of globalization 

and a changeable environment. However, it seems complicated to get a consensus about the 

concept and even the teaching methods, as entrepreneurship in education can be interpreted in 

different ways. 

The overall aim of the study is to explore the meanings of the concepts of entrepreneurship 

and entrepreneurial competences, based on some teachers' perspectives, in upper secondary 

education for pupils with intellectual disability.  A further aim is to illustrate what 

opportunities and challenges that upper secondary school teachers describe, that work with 

entrepreneurship in education for pupils with intellectual disability, can imply. 

The study is qualitative, with didactics and entrepreneurship as theoretical starting points. 

Data has been collected through semi structured interviews and analyzed using content 

analysis. 

The result shows that the teachers mainly work on the basis of a broad definition of 

entrepreneurship, and confirm that there seems to be a confusion, about what entrepreneurship 

in education can mean. 

Entrepreneurship in education for pupils with intellectual disability appears as a relatively 

unexplored phenomenon, which highlights a need, as entrepreneurship is one of five 

perspectives that education in upper secondary school will be penetrated by.  My study 

increases the knowledge, of how some teachers, perceive entrepreneurship in upper secondary 

education for pupils with intellectual disability and can be seen as a contribution of 

knowledge, to participants in the same area of context.  
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Sammanfattning 
Globalisering och övergången från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, har 

bidragit till att arbetsmarknaden har förändras. Detta innebär att det krävs andra kompetenser, 

av arbetstagare och samhällsmedborgare nu, än det gjorde förr. Föregående aktualiserar den 

utmaning, som speciallärare/lärare på gymnasiesärskolan, ställs inför med hänsyn till att 

definiera vilka kunskaper och förmågor elever kommer att behöva i framtiden.  

Entreprenörskap i utbildning lyfts fram, av flera aktörer inom utbildningsväsendet, som svaret 

på hur elever kan förberedas för att matcha de krav som globalisering och en ombytlig miljö 

innebär. Dock, så verkar det komplicerat att få en samsyn kring begreppet och tillika då 

undervisningsmetoder, eftersom entreprenörskap i utbildning går att tolka på olika sätt.  

Det övergripande syftet med studien är att utforska innebörder av begreppen entreprenörskap 

och entreprenöriella kompetenser utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärskolans 

nationella program. Ytterligare ett syfte är att åskådliggöra de möjligheter och utmaningar, 

som gymnasiesärskolelärarna beskriver att arbete med entreprenörskap i utbildning kan 

innebära.   

Studien är kvalitativ, med didaktik och entreprenörskap som teoretiska utgångspunkter. Data 

har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och analyserats med hjälp av 

innehållsanalys.  

Resultatet visar, att lärarna främst arbetar utifrån en bred definition av entreprenörskap, samt 

bekräftar att det verkar råda en begreppsförvirring kring vad entreprenörskap i utbildning kan 

innebära.  

Entreprenörskap i utbildning, utifrån kontexten gymnasiesärskola, framstår som ett relativt 

obeforskat fenomen, vilket aktualiserar ett behov, eftersom entreprenörskap är ett av fem 

perspektiv som utbildningen i gymnasiesärskolan ska genomsyras av. Studien bidrar med 

kunskap, utifrån hur några lärare i gymnasiesärskolan, uppfattar entreprenörskap i utbildning, 

vilket kan ses som ett kunskapsbidrag till aktörer inom kontexten gymnasiesärskola. 
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Inledning  

Samhället idag karakteriseras av ständiga förändringar, till följd av globalisering, samt den 

övergång som sker från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Detta bidrar även 

till att arbetsmarknaden förändras och det krävs andra kompetenser och förmågor av 

arbetstagare nu, än det gjorde förr. 

Centralt i professionen, som speciallärare/lärare på en gymnasiesärskola, är att förbereda 

elever för yrkeslivet och samhället utanför och ovanstående process aktualiserar den 

utmaning, som speciallärare/lärare, ställs inför med hänsyn till att definiera vilka kunskaper 

och förmågor elever kommer att behöva i framtiden. 

Gibb (2003) lyfter hur entreprenörskap i utbildning, kan förbereda elever för framtiden och 

den tillvaro, han menar, kommer att präglas av ett högt tempo och osäkerhet. Detta för att han 

anser att entreprenöriella kompetenser utvecklas med detta synsätt på utbildning. Även 

Skolverket (2015, s.13) diskuterar kring entreprenöriella kompetenser och skriver:  
Entreprenöriella kompetenser, så som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i handling anses 

värdefulla för individen och samhället i vid bemärkelse. Kompetenserna ökar individens möjligheter att 

starta företag och efterfrågas av arbetsgivare. Andra entreprenöriella kompetenser, så som att lära sig att 

lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra kan bidra till att unga mer framgångsrikt 

genomför sina studier.  

 

Dock komplicerar Moberg (2014) begreppen entreprenörskap och entreprenöriella 

kompetenser genom att diskutera kring olika inriktningar, vilket enligt honom leder till en 

begreppsförvirring kring hur det ska arbetas med entreprenörskap i skolan. Också Diehl 

(2016) uppmärksammar olikheter, angående hur lärare uppfattar entreprenörskap i utbildning, 

vilket hon menar får konsekvenser för de undervisningsmetoder som lärare använder sig av. 

Även Lackeus (2016) betonar att entreprenörskap kan uppfattas på flera olika sätt och menar 

att detta genererar i flera utmaningar, med hänsyn till att implementera entreprenörskap i 

utbildning. Trots de utmaningar och den begreppsförvirring som verkar råda, så är det inte 

längre valbart om en speciallärare/lärare i gymnasiesärskolan ska arbeta med entreprenörskap 

eller inte. Detta eftersom det i läroplanen (Skolverket, 2013a, s.7) går att läsa: 

”Gymnasiesärskolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som 

främjar entreprenörskap och företagande. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för 

arbetslivet, samhällslivet och vidare studier”. 

Ovanstående aktualiserar hur alla som arbetar som speciallärare/lärare i gymnasiesärskolan 

behöver vara insatta och uppdaterade kring begreppet entreprenörskap, vilket i sin tur har 

bidragit till att ringa in fokus för denna studie. Detta eftersom det kan finnas ett behov av att 

synliggöra vad entreprenörskap i utbildning kan innebära, utifrån kontexten 

gymnasiesärskola. För att lyckas med föregående vill studien ta reda på hur några lärare på 

gymnasiesärskolans nationella program, beskriver att de uppfattar entreprenörskap och 

entreprenöriella förmågor i en utbildningskontext. Studien är även intresserad av att beskriva 

vilka möjligheter och utmaningar lärarna delar med sig av, med hänsyn till att arbeta med 

entreprenörskap i utbildning. Ambitionen med studien är att tillföra det specialpedagogiska 

forskningsfältet kunskaper inom två fält, dels har studien möjlighet att styrka eller motsätta 

sig den begreppsförvirring kring entreprenörskap som verkar råda. Dels kan den bidra med 

hur lärare beskriver att de uppfattar och arbetar med entreprenörskap i utbildning, utifrån 
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kontexten gymnasiesärskola.  Det faktum att ingen aktuell forskning, som behandlar 

entreprenörskap i gymnasiesärskolan har hittats, visar hur studien berör ett ämne och 

forskningsfält, som hittills är relativt obeforskat.  

 

Syfte 
 

Det övergripande syftet, är att utforska innebörder av begreppen entreprenörskap och 

entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärskolans 

nationella program. Ytterligare ett syfte är att åskådliggöra de möjligheter och utmaningar, 

som gymnasiesärskolelärarna beskriver att arbete med entreprenörskap i utbildning kan 

innebära.   

Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor har valts ut för att fördjupa syftet.  
Hur beskriver lärarna begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser? 

Hur beskriver lärarna sin undervisning? 

Vilka utmaningar beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i utbildning ger? 

Vilka möjligheter beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i utbildning ger?  
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Bakgrund 
 

Elever i gymnasiesärskolan kan benämnas som att de har en utvecklingsstörning, eller en in-

tellektuell funktionsnedsättning. Båda begreppen nyttjas och studien har inte som avsikt att 

definiera vilket som borde vara gällande. Däremot blir det viktigt att inledningsvis tydliggöra 

hur denna studie främst kommer att använda sig av begreppet utvecklingsstörning. Detta för 

att utvecklingsstörning är det begrepp, som lyfts fram i de dokument som styr gymnasie-

särskolan och därför blir relevant för studien. Undantagsvis kommer även intellektuell funkt-

ionsnedsättning att användas, men då handlar det om citeringar. 

Bakgrundsavsnitt ämnar fortsättningsvis ge läsaren en överblick över begreppen entreprenör-

skap och entreprenöriella kompetenser. Detta sker genom att internationella och nationella 

rapporter som behandlar entreprenörskap i utbildning beskrivs, samt att en forskningsöversikt 

redovisas. Forskningsöversikten avser att beskriva hur entreprenörskap inom utbildning kan 

definieras. Översikten kommer också att belysa de utmaningar och möjligheter som aktuell 

forskning lyfter fram, med hänsyn till att arbeta med entreprenörskap i utbildning. Både 

forskning utifrån svensk och internationell kontext kommer att belysas i forskningsöversikten. 

Vidare ges även läsaren en överblick över gymnasiesärskolan som skolform och de dokument 

som styr gymnasiesärskolans nationella program. Utvecklingsstörning kommer också att defi-

nieras samt problematiseras, utifrån begreppet entreprenörskap. 

 

Rapporter 

EU kommissionen 
EU kommissionens (2004, s.12) definition av entreprenörskap innehåller två delar, som de 

själva uttrycker det. De skriver: 
Ett bredare begrepp avseende undervisning för att utveckla företagaranda och företagarkompetens, vilket 

innefattar utveckling av vissa personliga egenskaper och inte har direkt inriktning på ett skapande av nya 

företag. Ett mer specifikt begrepp avseende utbildning i hur man skapar ett företag. 

 

Vidare diskuterar de kring hur undervisning inom entreprenörskap bör utföras på alla nivåer i 

skolsystemet och menar att utbildningen bör främja elevens utveckling av personliga egen-

skaper som kreativitet, initiativförmåga, risktagande och ansvarstagande. Utbildningen ska 

även arbeta för att elever får kunskaper om kontakter med näringslivet och utvecklar en för-

ståelse för företagarnas roll i samhället, samt vilka kunskaper som krävs för att kunna bli en 

egen företagare. Det betonas även hur undervisningen ska bestå av aktiviteter, som är base-

rade på begreppet learning by doing, vilket innebär att elever ska arbeta praktiskt med de kun-

skaper det är tänkt att de ska förvärva.  

Regeringskansliet 
I publikationen Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (2009, förord) betonar 

regeringskansliet att de vill att utbildning inom entreprenörskap ska ha en självklar plats i det 

svenska utbildningssystemet. De skriver: 
Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet 

fylla en viktig funktion genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på kunskaper, 

kompetenser och förhållningssätt som behövs. Mycket av det som utmärker en bra entreprenör- förmågan 

att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra- är också egenskaper 
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som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i 

vuxenlivet.      

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
Entreprenörskap i utbildning- Vad, varför, när, hur? (Lackéus, 2015) är en forskningsrapport, 

som ämnar förklara några huvudsakliga infallsvinklar kring entreprenörskap i utbildning, ex-

empelvis vad det är och varför det är viktigt för vårt samhälle. Rapporten listar även utma-

ningar och möjligheter med att arbeta med entreprenörskap i utbildning.  

Främst menar Lackèus, (2015) att det finns två inriktningar inom entreprenörskap som har fått 

fäste i det svenska utbildningssystemet och benämner dem som en bred och smal definition av 

entreprenörskap. Den smala definitionen handlar om att bli egen företagare och hur man ska 

gå tillväga för att kunna starta ett företag. Den breda definitionen handlar istället om personlig 

utveckling och hur skolan kan arbeta för att elever ska känna självtillit, ta fler egna initiativ, 

samt utveckla entreprenöriella förmågor som kreativitet och lösningsförmåga. 

 Lackéus lyfter även i sin rapport fram möjligheter med att arbeta med entreprenörskap i sko-

lan och menar att den breda definitionen på entreprenörskap, vilken han benämner som entre-

prenöriellt lärande, bidrar till att elever känner glädje, meningsfullhet, motivation och enga-

gemang för sin utbildning, samt utvecklar ett självförtroende som de har nytta av i livet i all-

mänhet. Utmaningar listar han också, med hänsyn till att arbeta med entreprenörskap i skolan, 

och menar att det råder en begreppsförvirring kring vad entreprenörskap i utbildning ska inne-

fatta, vilket får konskevenser för lärare och skolledare när det kommer till att implantera ent-

reprenörskap i utbildning med hänsyn till undervisningsmetoder, bedömning och vidare sats-

ningar inom fortbildning och dylikt.  

 

Forskningsöversikt 

Definitioner av entreprenörskap i utbildning 
Aktuell forskning behandlar fyra olika inriktningar inom entreprenörskap, vilka Hoppe, Wes-

terberg och Leffler (2017) diskuterar kring, utifrån en svensk kontext, och benämner som For, 

In, About och Through entreprenörskap. Även Johansen och Schanke (2013) lyfter For, About 

och Through entreprenörskap, fast då utifrån ett norskt perspektiv. Sammanfattningsvis menar 

Hoppe m.fl., (2017) samt Johansen och Schanke (2013) att For står för en smal definition, där 

det handlar om att utbilda entreprenörer som ska starta företag. About framställer entreprenör-

skap som ett fenomen och ställer frågan hur det går att tänka och reflektera kring begreppet. 

Through kopplas samman med en bred definition av entreprenörskap och betonar vilka kom-

petenser och sociala förmågor som utvecklas genom att agera entreprenöriellt. Det spelar ing-

en roll om man är ett barn i förskolan eller en högskolestudent. In menar Hoppe m.fl. (2017) 

och Robinson, Neergaard, Tangaard och Krueger (2016) fokuserar på att låta elever agera som 

entreprenörer i utbildningen, exempelvis genom att de arbetar med olika projekt.  

Även Moberg (2014)  skriver om Through och For och menar att det är grenar av entreprenör-

skap, som har etablerat sig inom det danska utbildningssystemet. Moberg menar att utbildas 

elever For entreprenörskap, så ska eleven lära sig kognitiva färdigheter, exempelvis hur man 

rent konkret ska gå tillväga för att starta ett företag och överliggande fokus är att eleven ska 

bli egen företagare. Används istället perspektivet Through, så koncentreras utbildningen uti-

från elevens intresse och det arbetas för att eleven ska utveckla olika non kognitiva färdighet-

er, som exempelvis kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga. Ambitionen är inte att fostra 

egna företagare, utan att eleverna ska utveckla förmågor, som de har nytta av i livet 
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Utav ovanstående (For, Through, In och About) inriktningar så har särskilt For och Through 

entreprenörskap etablerat sig inom utbildning, där de benämns som en smal respektive bred 

definition av entreprenörskap.  Lindster Norberg (2015) och Leffler (2009) diskuterar med 

utgångspunkt i en svensk utbildningskontext, utifrån den smala och breda definitionen av ent-

reprenörskap. De menar, att den smala definitionen, handlar om att utbilda elever för att bli 

egna företagare, vilket exempelvis innebär att elever ges utbildning i att skriva affärsplaner 

och hur man går tillväga för att starta upp ett företag. De menar också, att den bredare definit-

ionen fokuserar på att eleven ska utveckla entreprenöriella kompetenser, vilka eleven har 

nytta av i livet, oberoende av karriärval. Lindster Norberg (2015) benämner entreprenöriella 

kompetenser som kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, problemlösningsförmåga, initiativ-

förmåga, samarbetsförmåga och förmågan att kunna ta ansvar. Även Leffler och Näsström 

(2014) diskutera kring entreprenöriella kompetenser och lyfter fram risktagande, nyfikenhet, 

kreativitet, problemlösningsförmåga och självförtroende. Utifrån en internationell och brittisk 

kontext verkar de olika definitionerna av entreprenörskap uppfattas på liknade sätt. Jones och 

Iredale (2010) anser att den smala definitionen av entreprenörskap koncentrerar sig på hur 

man går tillväga för att starta ett eget företag, samt hur det ska skötas för att växa och utveck-

las. Färdigheter och förmågor som anses behövas för att klara av att sköta ett företag tränas. 

Den breda definitionen fokuserar istället, enligt Jones och Iredale, på att elever ska fostras för 

att klara av livet utanför skolan oberoende om de är hemma, på jobbet eller ute i samhället 

privat.  

Med hänsyn till vad som karaktäriserar undervisningen, utifrån de båda definitionerna av ent-

reprenörskap, så menar Leffler och Näsström (2014) att den breda definitionen av entrepre-

nörskap i Sverige benämns som entreprenöriellt lärande och kan förklaras som ett förhåll-

ningssätt, som ska löpa som en röd tråd genom undervisning. Fokus ligger på att eleverna ska 

utveckla vissa kompetenser och att lärsituationerna ska vara autentiska, det vill säga ta av-

stamp i elevernas intresse och innefatta lärmiljöer som är verklighetsförankrade, exempelvis 

genom ett nära samarbete med det närliggande samhället. Lärmiljöerna ute i samhället, ska 

matcha de behov som elever har och därför betonas även vikten av att involvera elever i pla-

nering och utförandet av undervisningen. Även Diehl (2016) skriver, utifrån en svensk kon-

text, och lyfter entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt, där läraren ska tänka på att 

inte ge eleverna allt serverat i form av lektioner och lösningar på problem. Istället ska lärmil-

jön uppmuntra eleverna att komma med egna idéer och initiativ, för att lösa de utmaningar 

som de ställs inför.  Kontakt med det närliggande samhället betonas, eftersom entreprenöriellt 

lärande bygger på att lärsituationerna ska vara autentiska och konkreta. Lackéus, Lundqvist 

och Middleton (2016) lyfter fram en ytterligare en variant av entreprenöriellt lärande och be-

nämner den som värdeskapande lärande. I enlighet med Diehl, (2016) samt Leffler och Näs-

ström (2014) anser de att undervisningen ska ta avstamp i elevens intresse, samt att eleven ska 

få arbeta ämnesövergripande ute i samhället. Dock menar Lackéus m.fl. (2016) att ett övergri-

pande fokus ska vara att skapa värde för någon annan och menar att elever ska få arbeta med 

att självständigt utföra något som de tror att någon annan kan ha glädje av. Jones och Iredale, 

(2010) samt Moberg (2014) som får representera en internationell utblick, är eniga med Leff-

ler och Näsström, (2014) samt Diehl (2016). De menar att inom en bred definition av entre-

prenörskap, så ska undervisningen involvera ämnesövergripande och praktiskt arbete i olika 

kontexter. Kontakt och samarbete med det omkringliggande samhället och potentiella arbets-

givare betonas. För att återkoppla till undervisning och vad den kännetecknas av, utifrån den 

smala definitionen av entreprenörskap, så menar Jones och Iredale (2010) att undervisningen 

till stor del är lärarledd och sker inom skolans väggar. Entreprenörskap ses som ett enskilt 
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ämne och färdigheter, samt förmågor, som anses behövas för att klara av att sköta ett företag 

tränas.  

De definitioner av entreprenörskap i utbildning, som forskningsöversikten har behandlat, går 

att placera in antingen i den breda eller smala definitionen av entreprenörskap. Fortsättnings-

vis i studien kommer det därför att diskuteras, utifrån den smala och breda definitionen av 

entreprenörskap i utbildning. Detta för att studien utgår ifrån en utbildningskontext och då 

behöver luta sig på begrepp inom entreprenörskap som är ämnade för utbildning. Den breda 

definitionen av entreprenörskap kommer också att undantagsvis benämnas som entreprenöri-

ellt lärande, när det diskuterars utifrån en svensk kontext, eftersom det är ett begrepp som fått 

fäste inom utbildning i Sverige.  

Utmaningar med att arbeta med entreprenörskap i utbildning 
Oberoende om man tittar utifrån svensk (Lackeus m.fl.,2016) eller internationell kontext (An-

derson & Ronteau, 2017), med hänsyn till att arbeta med entreprenörskap i utbildning, så ver-

kar det komplicerat att få en samsyn kring begreppet och tillika då undervisningsmetoder, 

eftersom det går att tolka på flera olika sätt. Moberg (2014) menar att eftersom effekterna av 

de olika inriktningarna påverkar eleverna på olika sätt, så är det viktigt att alla lärare noga 

tänker över vilka kunskaper de vill att arbete med entreprenörskap ska ge eleverna. Även Jo-

nes och Iredale (2010) anser att de olika inriktningarna (bred och smal) av entreprenörskap 

påverkar elever på olika vis och menar att det är av största vikt att det tydligt definieras vad de 

olika inriktningarna står för, så att exempelvis lärare kan förhålla sig till begreppen, samt för-

stå vad de innebär. Diehls (2016) studie exemplifierar hur lärare förstår entreprenöriellt lä-

rande på olika sätt och lyfter fram hur vissa lärare ser det som att delta i olika tävlingar och 

projekt, medan andra menar att det borde flyta som en röd tråd genom all undervisning, sam-

tidigt som någon uttrycker att det bara är ännu en sak som politiker bestämt att de ska göra. 

Även hur man förhåller sig till styrdokument framstår som ett komplext fält. Diehls (2016) 

studie, visar att lärare anser att det är komplicerat att anpassa entreprenörskap efter läropla-

nen, med hänsyn till de mål och riktlinjer som står framskrivna där. Också i en internationell 

kontext lyfts utmaningen med att anpassa entreprenörskap i utbildning efter gällande styrdo-

kument fram. Jones och Iredale (2010) menar att de styrdokument som finns representerade i 

Storbritannien till viss del hämmar ett arbete med entreprenörskap i utbildning. Detta ef-

tersom, de anser, att lärare behöver anamma undervisningsmetoder som uppmuntrar elever till 

att ta risker, experimentera och lösa problem praktiskt i interaktion med samhället utanför, 

vilket Jones och Iredale upplever att gällande styrdokument inte uppmuntrar tillräckligt.  

Möjligheter med att arbeta med entreprenörskap i utbildning 
Både utifrån svensk  och internationell kontext, så verkar forskare (Lackéus m.fl. 2016; Mo-

berg, 2014) vara eniga om att entreprenörskap i utbildning, förbereder elever för arbetslivet 

oberoende om man tittar utifrån en smal eller bred definition av entreprenörskap. Vidare ver-

kar forskningsfältet (Leffler & Näsström, 2014; Jones & Iredale, 2010) även vara överens om 

att entreprenöriella kompetenser gynnar människor både i arbetslivet och privat. För att för-

tydliga, så menar exempelvis Moberg, (2014) samt Jones och Iredale (2010), utifrån en inter-

nationell kontext, att den breda definitionen av entreprenörskap förbereder eleven för arbetsli-

vet och samhället utanför, med hänsyn till de nya krav som globalisering och en växlande 

miljö innebär. Detta eftersom utbildning, utifrån den breda definitionen, lär eleven att ta an-

svar för sitt eget lärande, vilket bidrar till att eleven känner tillit till sin egen kapacitet. Även 

örmågor som risktagande och kreativitet utvecklas, vilka Moberg och Jones menar behövs, 

när det kommer till att kunna hantera arbetsliv och en föränderlig omvärld. Fler möjligheter 
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med att arbeta med entreprenörskap i utbildning, lyfter Leffler och Näsström (2014) när de 

utifrån en svensk kontext, hävdar att entreprenöriellt lärande bidrar till att elever utvecklar 

självtillit och ytterligare befäster de kunskaper som de lärt sig i skolan. Detta eftersom elever-

na utmanas i sina egna tankar och idéer, när undervisning sker ämnesövergripande i samarbete 

med det omkringliggande samhället. Även Moberg (2014) anser att den breda och smala defi-

nitionen av entreprenörskap har fördelar och hänvisar till sin danska studie, vilken visar att 

elever som utbildas utifrån ett brett synsätt på entreprenörskap känner motivation och enga-

gemang för sin utbildning, vilket han menar är en god förutsättning för att lärande ska ske. 

Medan elever som utbildas med utgångspunkt i den smala definitionen, ser det som ett möjligt 

karriärval att starta ett eget företag.   

 

Gymnasiesärskolan 

Beskrivning 
Gymnasiesärskola är en skolform för elever som har en utvecklingsstörning. Skollagen (18 

kap § 4, 2010:800) skriver: 
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte 

bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklings-

störning. 

         
För att vara berättigad till gymnasiesärskola, finns det ett krav på en utredning som intygar att 

eleven har en utvecklingsstörning. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning, samt utföras innan eleven tas emot i gymnasiesärskolan. 

Elever som av olika anledningar fått begåvningsmässig funktionsnedsättning till följd av en 

hjärnskada, som uppkommit av yttre våld eller sjukdom är också berättigade till undervisning 

i gymnasiesärskolan. 

Hösten 2016 (Skolverket, 2016) var 5 920 elever inskrivna i gymnasiesärskolan. Verksamhet-

en bedrevs på 256 skolenheter och 32 av dem var privata. 

Gymnasiesärskolan består i huvudsak av nationella och individuella program. De nationella 

programmen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och i vissa fall även för fortsatta studier på 

exempelvis folkhögskola. Det individuella programmet vänder sig till elever som inte kan 

följa undervisningen på ett nationellt program och utbildningen skapas utifrån den enskilda 

individens förutsättningar och behov.  

 

Dokument som styr de nationella programmen på 
gymnasiesärskolan 

Skollag 
Skollagen innehåller bestämmelser för gymnasiesärskolan. Vad som står i skollagen beslutas 

av riksdagen. I skollagen (18 kap, §2, 2010:800) går det bland annat att läsa att syftet med 

utbildningen i gymnasiesärskolan är att:  
Gymnasieskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en 

god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt delta-

gande i samhällslivet. 
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Gymnasieförordning 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan och konkretiserar det som skollagen har bestämt. Det är regeringen som 

beslutar gymnasieförordningen. Gymnasieförordningen (SFS, § 1a, 2010:2039) behandlar 

exempelvis vad som ska ingå i ett nationellt program. De skriver: ”Ett nationellt program 

inom gymnasiesärskolan består av gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemen-

samma ämnen, programfördjupning, kurser inom det individuella valet, och gymnasiesärsko-

learbete”. 

Läroplan 
I läroplanen (Skolverket, 2013a) finns mål och riktlinjer för verksamheten i gymnasiesärsko-

lan. Där kan man även läsa om utbildningens uppdrag och värdegrund. Det är regeringen som 

bestämmer vad som står i läroplanen. Entreprenörskap och företagande utgör ett av fem per-

spektiv som ska genomsyra hela utbildningen i gymnasiesärskolan. Det står att: ”Gymnasie-

särskolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar ent-

reprenörskap och företagande. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, sam-

hällslivet och vidare studier”(s.7). 

Programmål 
Programmål finns för alla nationella program i gymnasiesärskolan och beskriver vilka mål 

programmet har, samt vilka kunskaper det är tänkt att eleverna ska tillägna sig. Det är rege-

ringen som har beslutat om vilka programmål och kunskaper som ska gälla. För samtliga nat-

ionella program (Skolverket, 2013b, s.18) anges det i programmålen att arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) ska förekomma. Det står: ”Arbetsplatsförlagt lärande innebär att eleven genom-

för delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” Föregående går att 

koppla ihop med hur den breda (exempelvis Leffler & Näsström, 2014) definitionen av entre-

prenörskap lyfter fram att skolan, ska samverka med det omkringliggande samhället. 

Ämnesplan 
Varje enskilt ämne på gymnasiesärskolans nationella program har en ämnesplan som redogör 

för ämnets syfte. Skolverket bestämmer vad som ska skrivas fram i ämnesplanerna. Samtliga 

nationella program, erbjuder en valbar kurs som heter entreprenörskap (Skolverket, 2013c) 

och skriver följande om kursen: 
Ämnet entreprenörskap behandlar entreprenöriellt lärande och dess betydelse för individ, verksamhet och 

samhälle. Ämnet handlar om metoder och förhållningssätt för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I 

ämnet ingår kommunikation, samarbete och problemlösning.  

Funktion 
Ovan beskrivna dokument är tänkta att fungera som en helhet och komplettera varandra. Skol-

lagen är övergripande och överordnad de andra dokumenten. Skolpersonal behöver förhålla 

sig till samtliga dokument, men särskilt fokusera på de specifika delar som behandlar den 

verksamhet som skolpersonalen arbetar i.  

 

Utvecklingsstörning 

Beskrivning 
Utvecklingsstörning är en avvikelse med hänsyn till utveckling hos en individ och den inne-

fattar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom tre olika områden. Områdena 
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delas in i kognitiva, sociala och praktiska. När en individ klassificeras med diagnosen utveckl-

ingsstörd ges individen även en svårighetsgrad. Utvecklingsstörning kan definieras som lind-

rig, medelsvår, svår och mycket svår (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

Diagnosticera 
För att diagnosticera utvecklingsrelaterade tillstånd används främst två internationella 

handböcker, vilka benämns som ICD-10 och DSM-5. ICD-10 är Världshälsoorganisationens 

system och DSM-5 ges ut av American Psychiatric Association. Båda består av 

diagnosmanualer över sjukdomar, funktionsnedsättningar och tillstånd (Stockholms läns 

landsting, 2015). Denna studie har valt att utgå ifrån DSM-5 (2013) för att definiera vad 

diagnosen utvecklingsstörning kan innefatta.  

DSM-5 
DSM-5 (2013) listar tre kriterier, (A, B och C) som samtliga ska vara uppfyllda innan någon 

kan klassificeras som utvecklingsstörd. Det första kriteriet (A) behandlar brister i intellektu-

ella funktioner, så som exempelvis slutledningsförmåga, abstrakt tänkande och förmågan att 

tillägna sig kunskap genom erfarenheter. Eventuella brister ska bekräftas via en klinisk be-

dömning, samt via intelligenstester som sker på både individuella och standardiserade grun-

der. Det andra kriteriet (B) handlar om nedsättningar i adaptiv funktionsförmåga, vilket inne-

bär att individen inte når förväntad nivå, med hänsyn till utveckling, oberoende och socialt 

ansvarstagande, vilket begränsar individens förmåga att fungera i ett eller flera vardagliga 

sammanhang, som exempelvis kommunikation, social delaktighet och självständighet, vilket 

får konskevenser för situationer som uppstår i hem, skola, arbete och samhälle. Det tredje 

kriteriet (C) fokuserar, utifrån när brister och svårigheter lokaliseras och menar att nedsätt-

ningar inom intellekt och adaptivitet ska visa sig under utvecklingsperioden om en individ ska 

kunna klassificeras som utvecklingsstörd enligt det tredje kriteriet (C). 

 

Utvecklingsstörning problematiserat mot 
entreprenörskap i utbildning 

I Skollagen (kap18, § 2, 2010:800) går det att läsa att: 
      ”Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som  

        ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och 

        aktivt deltagande i samhällslivet”. 

 Även i läroplanen för gymnasiesärskolan (2013a) betonas hur en av gymnasiesärskolans vik-

tigaste uppgifter är att förbereda elever med utvecklingsstörning för arbetslivet. Dock visar 

Riskförsäkringsverkets studie (2003:15) att det är få elever som gått på gymnasiesärskolan, 

som får arbete på den öppna arbetsmarknaden.  Enligt studien, så är det 1 procent av kvin-

norna och 1,6 procent av männen med utvecklingsstörning som har arbete på den öppna 

marknaden, utan lönebidrag. Ett rimligt antagande, utifrån ovanstående statistik, är att utbild-

ningen i gymnasiesärskolan inte lyckas fullt ut med att förbereda elever för arbetslivet, ef-

tersom de inte får arbeten på den öppna arbetsmarknaden i högre utsträckning. 

 Lackéus m.fl. (2016) argumenterar för entreprenörskap i utbildning, eftersom de menar att 

det förbereder och anpassar eleven, efter de krav som arbetsmarkanden ställer, vilket leder till 

att individen blir attraktiv på arbetsmarkanden. Leffler och Näsström (2014) skriver också om 

entreprenörskap i utbildning och menar att det hjälper eleven att tillägna sig entreprenöriella 

kompetenser, vilka eleven har nytta av i livet. De klassificerar kreativitet, nyfikenhet, självför-

troende, ansvarstagande, problemlösningsförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga som 
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entreprenöriella kompetenser. Dock är ovanstående forskning inte utförd på elever som har 

utvecklingsstörning, vilket gör att den heller inte helt går att applicera på kontexten gymnasie-

särskola. Detta för att det finns stora skillnader mellan elever som har en utvecklingsstörning 

och elever utan. Med den vetskapen, så är det rimligt att anta att begrepp som förknippas med 

entreprenörskap i utbildning skulle få andra innebörder för elever i gymnasiesärskolan. Utgår 

man exempelvis ifrån den entreprenöriella kompetensen initiativförmåga, är det sannolikt så, 

att elever som har en utvecklingsstörning behöver tränas och utbildas på ett annorlunda sätt än 

elever utan utvecklingsstörning, om de ska tillägna sig eller utveckla ovanstående kompetens. 

Detta eftersom elever, som har en utvecklingsstörning, enligt dsm-5 (2013) och exempelvis 

det andra kriteriet (B) har nedsättningar i adaptiv förmåga, vilket bland annat innebär att indi-

viden inte når förväntad nivå med hänsyn till oberoende och då inte kan agera självständigt i 

situationer som uppstår i hem, skola, arbete och samhälle.  Med hänsyn till vad som lyfts fram 

i detta avsnitt, så intas ett problematiserande förhållningssätt längre fram. Detta för att studien 

tror att kommer att behövas när forskning kring entreprenörskap i utbildning ska kopplas ihop 

med erfarenheter av entreprenörskap i utbildning, utifrån kontexten gymnasiesärskola.    
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Teoretiska utgångspunkter 
 

 Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver teori som en förklaring till hur olika fenomen 

förhåller sig och orsakas av varandra, vilket även varit en utgångspunkt när det letats teore-

tiska utgångspunkter, för att kunna utforska innebörder av begreppen entreprenörskap och 

entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärskolans nation-

ella program.  

 

Avgränsning  

I denna studie används de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför som teoretiska ut-

gångspunkter i kombination med en smal och bred definition av entreprenörskap. 

Valet präglas av att en bred och smal definition av entreprenörskap praktiseras i utbildnings-

kontexter. Därför är de även teorier om lärande och kan betraktas utifrån det perspektivet i en 

teoridel. Med utgångspunkt i studiens inledning, så verkar det råda en begreppsförvirring 

(Moberg, 2014) kring vad entreprenörskap i utbildning är tänkt att handla om. Detta eftersom 

begreppet entreprenörskap kan förstås på olika sätt. Studiens teoridel kommer därför reda ut 

vad en smal respektive bred definition innebär, genom att använda sig av de didaktiska grund-

frågorna vad, hur och varför som analysverktyg. I teoridelen har studien också valt att koppla 

ihop en smal definition av entreprenörskap med en traditionell syn på undervisning. Samt en 

bred definition av entreprenörskap med Deweys teori om lärande. Ovanstående val präglas av 

att en smal och bred definition av entreprenörskap är relativt nya begrepp inom utbildningsvä-

sendet och därför upplever studien att det blir relevant att uppmärksamma likheter med andra 

teorier. Dels för att synliggöra vart ifrån de olika definitionerna av entreprenörskap kan ha sitt 

ursprung och dels för att kunna använda en traditionell syn på undervisning, samt Deweys 

tankar om lärande som analysverktyg. Detta för att synliggöra hur teori kan kopplas mot em-

piri.  

 

Struktur 

 Först ges en kort introduktion till de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. Sedan 

kopplas de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför ihop med en smal definition av 

entreprenörskap och paralleller dras till en traditionell syn på undervisning.  Därefter kopplas 

de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför ihop med en bred definition av 

entreprenörskap och kopplingar görs till Deweys teori om lärande. Deweys begreppet 

learning by doing används för att förklara hur undervisning kan bedrivas.  

 

Didaktiska grundfrågor 

Comenius betonade, redan på 1600-talet, i sin bok Didactica Manga (1657/2008) att under-

visning behöver struktureras upp utifrån ett innehåll och en metod. Selander (2012) menar att 

Comenius tankar om att klassificera undervisning, utifrån ett vad och hur, påverkade synen på 

undervisning och får anses ligga till grund för det som idag benämns, som de didaktiska 

grundfrågorna vad och hur. Selander (2012) lyfter även varför, som en didaktisk grundfråga 

och menar att den är mer övergripande och reflekterande, utifrån varför en särskild metod 
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eller innehåll är viktigt. I denna studie får de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför 

representera följande:  

- Vad som ska läras ut, det vill säga innehållet.  

- Hur det ska läras, det vill säga metoden.  

- Varför det ska läras ut, det vill säga anledningen till att innehåll och metod ska 

struktureras upp på ett speciellt sätt. 

 

Vad, hur och varför utifrån en smal definition av 
entreprenörskap 

Vad elever ska tillägna sig utifrån en smal definition (Jones & Iredale, 2010) av 

entreprenörskap är rena ämneskunskaper. Därför består undervisning exempelvis av hur 

affärsplaner kan skrivas eller företag kan startas.  

Hur undervisning praktiseras utifrån en smal definition (Jones & Iredale, 2010) är synonymt 

med att undervisningen är lärarledd, strukturerad och behandlar ett isolerat ämne.  

Varför (Lackeus, m.fl., 2016) innehåll och metod struktureras upp på följande sätt beror på att 

utbildningen ämnar utbilda egna företagare.   

Aktuell forskning (Jones & Iredale, 2010) inom en smal definition av entreprenörskap 

beskriver undervisning på ett liknande sätt som en traditionell (Håkansson & Sundberg, 2015) 

syn på lärande gör. Därför använder studien en traditionell syn på undervisning i kombination 

med en smal definition av entreprenörskap som ett möjligt analysverktyg för att definiera hur 

undervisning kan bedrivas inom en smal definition.  Nedan ges därför en sammanfattning av 

traditionell syn på lärande utifrån de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. 

Traditionell syn på lärande 
I en traditionell syn på undervisning (Håkansson & Sundberg, 2015), så betonas produkten 

och vad eleven ska lära sig är rena ämneskunskaper.  

Hur undervisning praktiseras, diskuterar Boström (2004) kring och menar att kontexten oftast 

är ett klassrum där alla elever i klassen arbetar i samma rum och samma takt. Läraren lär ut 

genom att föreläsa, förklara, beskriva eller berätta om ett särskilt ämne. Eleverna lyssnar och 

arbetar därefter självständigt, i exempelvis en lärobok. Lärarollen är auktoritär i den 

bemärkelsen att läraren leder och kontrollerar undervisningen, vilket innebär att all planering 

och alla beslut angående undervisningen görs och tas av läraren. Eleverna ses som passiva 

mottagare av kunskap, och har inget inflytande på undervisningen eller innehållet i den.  

Varför innehåll och metod inom ett traditionellt synsätt på utbildning ser ut som det gör, 

handlar enligt Håkansson och Sundberg (2015) om att rena ämneskunskaper ska utvecklas, 

samt att befintlig kunskap ska prioriteras framför experimentell undervisning, vilket 

aktualiserar hur läraren blir förmedlare av vad som ska läras in. 
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Vad, hur och varför utifrån en bred definition av 

entreprenörskap 

Vad elever ska tillägna sig utifrån en bred definition (Leffler & Näsström, 2014) av 

entreprenörskap  är entreprenöriella kompetenser. Entreprenöriella kompetenser beskrivs 

inom en bred definition (Leffler & Näsström, 2014; Lindster Norberg, 2015) som kreativitet, 

nyfikenhet, självförtroende, risktagande, problemlösningsförmåga, initiativförmåga, 

samarbetsförmåga och förmågan att kunna ta ansvar. 

Hur undervisning praktiseras inom en bred definition (Leffler & Näsström, 2014; Diehl, 

2016) av entreprenörskap är synonymt med ett förhållningssätt där undervisningen sker 

ämnesövergripande. Vidare ska lärsituationerna vara autentiska, det vill säga ta avstamp i 

elevens intresse och innefatta lärmiljöer som är verklighetsförankrade, exempelvis genom ett 

nära samarbete med det närliggande samhället. Tanken är att lärmiljöer ute i samhället, ska 

matcha de behov som eleven har och därför betonas även vikten av att involvera eleven i 

planering och utförandet av undervisningen (Leffler & Näsström, 2014). Hur undervisning 

ska bedrivas kopplas också ihop med att elever ska utmanas. Exempelvis menar en bred 

definition (Diehl, 2016) av entreprenörskap att läraren ska tänka på att inte ge eleverna allt 

serverat i form av lektioner och lösningar på problem. Istället ska lärmiljön uppmuntra 

eleverna att komma med egna idéer och initiativ, för att lösa de utmaningar som de ställs 

inför. Varför innehåll och metod ska struktureras upp på följande sätt beror på att den breda 

definitionen (Jones & Iredale, 2010) av entreprenörskap fokuserar på att elever ska fostras för 

att klara av livet utanför skolan oberoende om de är hemma, på jobbet eller ute i samhället 

privat.  

Aktuell forskning (Lindster Norberg, 2015) uppmärksammar likheter mellan Deweys tankar 

om lärande och en bred definition av entreprenörskap. Forskningen menar att mycket av det 

som inom en bred definition innefattar undervisning, går att spåra tillbaka till John Deweys 

tankar om innehåll och metod. Därför använder studien Dewey i kombination med en bred 

definition av entreprenörskap som ett möjligt analysverktyg för att definiera hur undervisning 

kan bedrivas inom en bred definition.  Nedan ges därför en sammanfattning av Deweys tankar 

kring undervisning utifrån de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. Deweys begrepp 

learning by doing beskrivs också närmare.  

Dewey 
 Dewey (2004) anser att innehållet, alltså vad i undervisning ska utgå ifrån varje barns 

kapacitet, förmåga och intresse. Innehållet ska bygga vidare på de kunskaper och erfarenheter 

som eleven har med sig. Därför menar Dewey (2004) att undervisning ska gestalta det 

samhälle som finns utanför.  

Hur undervisning ska praktiseras kopplas ihop med en ämnesövergripande utbildning, som 

förespråkar samspelet mellan teori och praktik. Detta eftersom Dewey (2004) anser att elever 

behöver tränas i att lösa praktiska problem, som de kan tänkas stöta på ute i samhället.  

Varför innehåll och metod ska formas på ett speciellt sätt handlar enligt Deweys (2004) teori 

om lärande att skolan ska uppfostra demokratiska och aktiva samhällsmedborgare.  

Learning by doing 
Begreppet learning by doing tillskrivs John Dewey (2004) och själva kärnan är samspelet 

mellan teori och praktik, eftersom Dewey menar att kunskap uppstår när någon först handlar 

praktiskt för att sedan reflektera över det som utförts, för att slutligen ändra sin praktik, utifrån 

de reflektioner som gjorts. 
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Metod 
 

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats, som används mycket inom samhällsforskning, och 

enligt Ahrne och Svensson (2015) är ett samlingsbegrepp för metoder som bygger på inter-

vjuer, observationer och texter som ämnar förmedla exempelvis händelser, beskrivningar eller 

yttranden. Strävan med valet av metod, är att redogöra för vad lärarna delar med sig av och 

samla in data som är representativ för syfte och forskningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer 

används, eftersom det är ett redskap, som både kan synliggöra det lärarna beskriver, samtidigt 

som det erbjuder en möjlighet, att till viss del anpassa datainsamlingen efter studiefokus. 

 

Studiens genomförande 

Denscombe (2016) betonar hur alla som utför någon form av forskning, också påverkar den. 

Därför, menar han, att det tydligt ska definieras hur forskaren förhåller sig till den inverkan 

som kan tänkas bli. Förhållningssättet som denna studie vilar på, medger att identitet, värde-

ringar och övertygelser har påverkat genomförande, bearbetning och analys av data. Ansatser 

att reducera inverkan har gjorts i form av att ett neutralt förhållningssätt har valts ut för inter-

vjusituationer. Detta för att reducera studiens värderingar och övertygelser kring det som har 

studerats. 

Urval 
Fem intervjuer har utförts med lärare som arbetar på nationella program på två gymnasie-

särskolor i Mellansverige. De intervjuade lärarna arbetar på två olika skolor. Fyra av dem un-

dervisar inom olika program, men verkar inom samma kommun och skolledning.  De arbetar 

som yrkeslärare på olika nationella program och undervisar i karaktärsämnen där. Följande 

program representeras:  

- Skog, mark och djur 

- Hälsa, vård och omsorg 

- Hantverk och produktion 

- Hotell, restaurang och bageri 

Den femte läraren, som har intervjuats, undervisar i kärnämnen på två (Hälsa, vård och om-

sorg, Hotell, restaurang och bageri) av programmen och verkar inom samma kommun och 

skolledning som de övriga. 

Ovanstående urval bygger på att detta är ett småskaligt projekt, med en begränsad tid. Därför 

har informanter valts ut, utifrån att befinna sig nära, samt vara enkla att få kontakt med, vilket 

kan kopplas ihop med det som Denscombe (2016) benämner som ett bekvämlighetsurval.  

Förberedelser 
Zetterqvist- Eriksson och Ahrne (2015) beskriver hur det är viktigt att arbeta med studiens 

andra delar, exempelvis syfte, inledning innan man gör själva datainsamlingen i form av in-

tervjuer, detta för att kunna veta vad man vill och behöver fråga om. Studien har följt deras 

rekommendationer och tid har ägnats åt att arbeta med syfte, forskningsfrågor och teoretiska 

utgångspunkter. 

För att förbereda själva datainsamlingen kontaktades de två skolornas rektor. Detta för att be 

om tillstånd för att få ta kontakt med lärare. Tillståndet erhölls och jag blev även inbjuden till 

ett APT för att muntligt informera om studien. Efter den muntliga presentationen utformades 
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ett samtyckesformulär, (bilaga1) där det skriftligt preciserades vad studien skulle behandla 

och vilka åtagande som förväntades av eventuella informanter. Det informerades även i for-

muläret om att all medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Därefter skickades 

formuläret ut till 15 tilltänkta informanter. I förberedelsefasen skapades även en intervjuguide, 

(bilaga 2) som utgick ifrån en semistrukturerad form, vilket innebär att den som intervjuar har 

färdiga frågor som ska besvaras, men inte för den sakens skull styr intervjun. Istället intas en 

flexibel hållning där informanterna ges tid att utveckla och fördjupa sina resonemang, utifrån 

de ämnen som har valts. En pilotintervju har också genomförts, vilken spelades in men inte 

transkriberades. Lärdomar som ovanstående intervju gav var att inte sätta på inspelningen 

innan själva intervjuen startade, samt att flera av frågorna var snarlika och gick in i varandra. 

Intervjufrågorna justerades inte, men däremot användes en överstrykningspenna för att hålla 

koll på vilka frågor som besvarats, när datainsamlingen genomfördes.  

Genomförande av intervjuer 
De lärare som accepterade att ställa upp på intervju kontaktades via mejl och tid och plats för 

intervjuerna bestämdes. Med informanternas tillåtelse, så spelades intervjuerna in, utifrån syf-

tet att få med allt som sades, samt underlätta efterföljande datanalys. Det fördes även kom-

pletterande anteckningar, för att fånga upp eventuella reflektioner som gjordes under intervju-

ernas gång. Under intervjuerna, intog intervjuaren en neutral hållning och försökte lyssna 

uppmärksamt, samt förhålla sig passiv och försiktig till de uttalande som gjordes. Detta för att 

minimera intervjuarens personlighet, vilken Descombe (2016) menar kan påverka de svar som 

ges. När intervjun var avslutad informerades varje informant om möjligheten att få ta del av 

datamaterialet, som de bidragit med, innan publicering av studien. 

Data och databearbetning  
Totalt genomfördes fem intervjuer. Längden på intervjuerna varierade emellan 35-45 minuter. 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Dock uteslöts tystnader, andra ljud och 

gester som inte gick att härleda till ett verbalt språk. Detta eftersom studien vill beskriva vad 

lärarna sa verbalt och inte uttryckte i övrigt. De anteckningar som fördes under intervjuerna 

skrevs ut och sattes fast på tillhörande transkription  

Analys av data 
För att analysera data användes innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2003) skriver om 

innehållsanalys och menar att den går att utföra på olika sätt. De menar att det finns två hu-

vudsakliga sätt att betrakta data på och menar att antingen fokuserar man på the manifest con-

tent eller the latent content. I denna studie har The manifest content översatts till det påtagliga 

och latent content till det latenta. Fortsättningsvis kommer det att diskuteras utifrån de orden.  

Studien har betraktat data med fokus på det påtagliga, vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2003) innebär att man konkret tittar på vad det står och reflekterar utifrån vad det kan betyda 

och handla om. Valet präglades av syftet, vilket är att utforska innebörder av begreppen entre-

prenörskap och entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på gymnasie-

särskolans nationella program, utan att göra tolkningar utifrån vad de eventuellt tycker eller 

uttrycker omedvetet. Hade föregående varit syftet, så hade det bättre passat med att latent be-

trakta data, eftersom man då förhåller sig till data, som att den betyder mycket mer än bara det 

som står och sägs. När innehållsanlys utförs, menar Graneheim och Lundman (2003) att ett 

första steg är att välja ut analysenhet, vilket innebär att det bestäms hur materialet ska analys-

eras. I den här studiens fall, med utgångspunkt i att några lärare har intervjuats, så handlade 

det om att välja huruvida varje lärares beskrivningar skulle analyseras var för sig eller om hela 
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gruppens redogörelser skulle behandlas som en helhet och undersökas därefter. I detta val var 

syftet vägledande, utifrån hur det klargör att studien är intresserad av att utforska innebörder 

av begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares per-

spektiv. Studien vill alltså inte göra jämförelser de olika lärarna emellan, utan använder dem 

för att beskriva två fenomen, vilket då gör det möjligt att använda informanterna som en 

grupp och analysera datamaterialet därefter. I enlighet med innehållsanlys (Graneheim & 

Lundman, 2013) kan forskaren använda sig av ett begrepp som benämns som condensation, 

vilket innebär att man inte direkt utesluter data, utan istället försöker korta av den, så att själva 

innebörden och helheten behålls. Rent konkret innebar det, för denna studie, att det startades 

med att lära känna empirin. Detta innebar att transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger, 

samt att det reflekterades över vad som stod i transkriptionerna. Därefter delades texten upp i 

olika färger, utifrån vad den behandlade. Exempelvis, så färgades all text röd som ansågs ha 

med entreprenörskap eller entreprenöriella kompetenser att göra. Totalt användes fyra olika 

färger. När all text fått en färg, delades den upp i de olika färgerna. Därefter kopplades varje 

färg ihop med aktuell forskningsfråga, vilket då exempelvis innebar, att all text som behand-

lade entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser synkroniserades med forskningsfrå-

gan: Hur beskriver lärarna begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser? Se-

dan skapades olika kategorier, utifrån texten, vilka senare användes som bärande element för 

att synliggöra vad som framkommit under intervjuerna, utifrån mina forskningsfrågor. Con-

densation valdes, eftersom det är en metod som kan ge en representativ bild av vad informan-

ter har delat med sig av.  

 

Etiska övervägande  

Ahlberg (2009, s.13) skriver: ”Forskningsetik handlar om hur man i forskningen tar hänsyn 

till och skyddar olika deltagare, informanter, försökspersoner och andra som berörs av forsk-

ningen.” Med utgångspunkt i Ahlbergs ord, har Vetenskapsrådets forskningsetiska rekom-

mendationer som finns publicerade i God forskningsed (2017) följts. Detta innebär att tänkta 

informanter har informerats om att deras medverkan är frivillig, vilket innebär att den kan 

avbrytas när som helst, samt att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, så 

att det inte ska vara möjligt att identifiera en enskild individ när resultatet presenteras. In-

formationen delgavs muntligt och via ett samtyckesformulär, där det även skriftligt hämtas in 

ett samtycke till att delta i studien. Formuläret beskrev syftet, strukturen och framtida använd-

ningsområden för studien, eftersom det, i enlighet med God forskningsed, är viktigt att even-

tuella deltagare är införstådda med vad de tillfrågas att samtycka till.  

Slutligen gjordes även en bedömning, kring om insamlat material på något sätt kan komma att 

uppfattas som känsligt eller integritetskränkande för de som deltar. Bedömning var att materi-

al inte hamnar i riskzonen för att skada eller påverka informanterna negativt. Dock för att vara 

helt säker, valde studien att följa de rekommendationer som Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) ger. De rekommenderar att forskaren ska 

erbjuda sina informanter, att få ta del av hur deras bidrag framställs i studien innan den publi-

ceras. Detta för att informanterna ska ges möjligheten att ha en åsikt om hur deras medverkan 

beskrivs i text. Föregående ligger i linje med hur studien vill ta ansvar för deltagande infor-

manter och därför har det muntligt informerats om denna möjlighet vid intervjutillfällena.  
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Tillförlitlighet  

Graneheim och Lundman (2003) diskuterar kring tillförlitlighet och menar att det måste ut-

värderas i förhållande till tillvägagångssättet som studien vilar på. Detta eftersom det är till-

vägagångssättet som påverkar vilket resultat som kommer fram. Ahrne och Svensson, (2015) 

menar att ett sätt att öka tillförlitligheten är att ge sin studie transparens, vilket innebär att 

forskaren noga redogör för hur forskningsprocessen gått till, så att det är möjligt att diskutera 

kring de val som gjorts. Med hänsyn till Graneheim och Lundman, samt Ahrne och Svensson 

rekommendationer, så kommer det i detta avsnitt redogöras för de val som har gjorts. Det blir 

relevant att synliggöra både svagheter och styrkor med studien, samt konkret reflektera kring 

de grunder som val har gjorts utifrån. 

 

Ahrne och Svensson (2015) diskuterar kring hur forskningsfrågor behöver styra val av metod, 

eftersom metoden ska hjälpa till att besvara de frågor man har. Studien har följt Ahrne och 

Svenssons direktiv, vilket har resulterat i att den utgår ifrån en kvalitativ ansats, med inter-

vjuer som konkret verktyg. Valet präglas av att studien vill beskriva, hur några lärare uppfattar 

olika begrepp, vilket aktualiserar hur lärarnas röster behöver höras och då blir intervjuer ett 

lämpligt alternativ för att samla in data. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) rekommende-

rar att intervjustudier kompletteras med andra kvalitativa metoder, exempelvis observationer, 

för att ge en mer heltäckande bild och material av det som studeras. Denna studie har valt att 

inte göra så. Detta blottar en begränsning och svaghet med studien, eftersom den utan kom-

pletterande metoder, kan anses som mindre trovärdig. Uteslutandet av observationer gjordes 

främst utifrån två grunder. Först för att det bedömdes att observationer som metod inte skulle 

ha synliggjort samma fenomen, vilket i förlängningen då inte passat studiens syfte. I enlighet 

med Alvehus (2013) anser studien nämligen att bara för att olika empiriska material läggs 

ihop, så behöver inte det innebära att en mer komplett och tydlig bild framträder. Snarare kan 

det bidra till motsatsen, vilket hade resulterat i att datamaterialet blivit mer komplext och 

svårtydligt. Sen uteslöts även observationer, av respekt, för den tid som stod till studiens för-

fogande. Detta eftersom det gjordes en bedömning kring att det skulle ta lång tid att anlysera 

materialet, vilket i förlängningen hade kunnat påverka studiens andra delar negativt. Studiens 

ställningstagande kring att använda en metod för att samla in data, har bidragit till att en rela-

tivt liten ansats har används. Detta har verkat främjande för att analysen av insamlad data har 

utförts noggrant, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Fem intervjuer, med lärare som arbetar på nationella program på två gymnasiesärskolor har 

utförts. Fem intervjuer kan ses som lite och ambitionen var att utföra sex. Dock fick planen 

justeras, eftersom det var svårt att få tag på lärare, som ville ställa upp. När tillvägagångssättet 

kritiskt granskas, utifrån att få deltagare till studien, så går det att lokalisera ett område som 

studien har brustit i. Området är att deltagare enbart söktes inom en specifik kommun. Med 

facit i hand, skulle sökkretsen redan i ett tidigt stadie utvidgats till att också innefatta lärare i 

omkringliggande kommuner. Även att urvalet av informanter är baserat på ett 

bekvämlighetsurval går att ifrågasätta utifrån tillförlitlighet. Detta eftersom informanter inte 

valdes ut, utifrån att vara erkänt kunniga inom det fenomen som har beskrivits.  

Förberedelser inför intervjuer och datainsamling är en styrka med studien, eftersom de har 

varit genomtänkta och konkreta utifrån syftet med studien. Inledningsvis utformades ett 

samtyckesformulär och en frågeguide. Vid utformandet av ovanstående dokument tog studien 

stöd av syfte och teoretiska utgångspunkter. Genom detta ställningstagande, så följdes 

Zetterqvist-Eriksson och Ahrnes (2015) rekommendationer. Detta eftersom det arbetades med 

studiens andra delar innan själva datainsamlingen påbörjades, vilket Zetterqvist-Eriksson och 
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Ahrne menar bidrar till att det blir enklare att veta vad det ska frågas om i kommande 

intervjuer. I förberedelsefasen genomfördes även en pilotintervju. Pilotintervjun gav lärdomar, 

som bidrog till att förändringar gjordes inför de riktiga intervjusituationerna. Exempelvis, så 

sattes inte inspelning på i de riktiga intervjuerna, innan själva intervjun startade. Detta bidrog 

till att tid sparades med hänsyn till de efterföljande transkriptionerna.  

Studiens datainsamling har följt Denscombes (2016) rekommendationer. Han menar att en 

forskare ska sträva efter att minimera sin egen personlighet. Därför har en neutral ingång i 

intervjuer valts. Detta har inneburit att intervjuaren försökt hålla sig passiv till de uttalade som 

har gjorts. Detta har bidragit till att informanter getts möjlighet att till viss del styra 

intervjuerna, vilket blir förenligt med en semistrukturerad form enligt Kvale och Brinkman 

(2009). Dock upplevdes av intervjuaren, vid transkribering av intervjuerna att det på en del 

ställen gavs möjligheter, till att ställa relevanta följdfrågor som, enligt intervjuarens tycke, 

hade bidragit till att resultatet blivit skarpare. Detta belyser ett område i studien som kan 

utvecklas och anledningen till att frågorna inte ställdes härleds till att intervjuren har 

utvecklingsområden som intervjuare, samt att det fokuserades för mycket på att inta en neutral 

hållning.  

Studiens databearbetning kan anses vara en styrka med studien. Detta eftersom valet att spela 

in intervjuerna samt transkriberad dem, har bidragit till att det som informanterna beskrev har 

kommit med ordagrant. Hade intervjuerna inte spelats in, utan bara antecknats, så menar 

Alvehus (2013) att det finns en risk att ord förvrängs på vägen, vilket kan resultera i att det 

som intervjuaren hör och skriver ner kanske inte är det som egentligen sägs. Denna studie har 

minimerat den risken genom sitt val av databearbetning och tillvägagångssättet främjar att 

syftet följs, utifrån att det är lärarnas röster som ska höras.  

För att analysera data, så användes innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2003) 

diskuterar kring innehållsanalys och menar att den går att utföra på olika svårighetsgrader, 

vilket gör att den kan passa oavsett om man är nybörjare eller erfaren. Just kombinationen av 

att passa studiens syfte, samt möjlighet att anpassa analysmetod, efter kunskaper och 

erfarenheter, bidrog till att valet föll på innehållsanalys. Att studien har använt sig av 

innehållsanalys verkar positivt för tillförlitligheten, utifrån hur Graneheim och Lundman 

(2003) resonerar. Detta eftersom det har använts en konkret metod för att analysera data. 

Vidare att resultatet redogörs för i två steg, samt använder sig av direkta citat, för att 

exemplifiera vad som kommit fram i intervjuerna, kan kopplas ihop med tydlighet vid 

analysförfarandet, vilket är ytterligare en sak som Graneheim och Lundman menar bidrar till 

att öka studiens tillförlitlighet. Detta för att resultatet först synliggör empirin, utifrån de ord 

som lärarna själva använt, samt kopplar ihop resultatet med forskning och de teoretiska 

utgångspunkter som studien vilar på.  

Ansvaret som har tagits för informanterna i studien följer de forskningsetiska principer som 

arbeten på denna nivå ska göra. Detta innebär att allt insamlat material har behandlats 

konfidentiellt, samt att informanter har blivit informerade om syftet, strukturen och framtida 

användningsområden för studien. Detta för att det i enlighet med God forskningsed, (2017) är 

viktigt att eventuella deltagare är införstådda med vad de tillfrågas att samtycka till. 

Studien har även följt de rekommendationer som Forskningsetiska principer inom humanist-

isk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) ger. Detta har inneburit att informanterna har er-

bjudits att få ta del av deras bidrag innan studien publicerats. Valet har gjorts utifrån två grun-

der. Dels för att värna om de informanter som har deltagit i studien, eftersom en återkoppling 

ger dem möjlighet att uttala sig om, huruvida de anser att deras bidrag är korrekt återgett. Va-

let har också gjorts, utifrån att öka studiens tillförlitlighet. Ahrne och Svensson (2015) menar 
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att återkoppling till fältet är något som stärker en studies trovärdighet, eftersom informanter 

ges möjlighet att kontrollera deras bidrag. 

Ahrne och Svensson (2015) diskuterar kring generaliserbarhet och menar att en studies tillför-

litlighet ökar om den går att generalisera. Är en studie generaliserbar, så menar Ahrne och 

Svensson att resultatet av det som undersökts även går att applicera på liknade miljöer och 

även kunna berätta något om dem. Denna studie är inte generaliserbar, av den anledningen att 

den utforskar innebörder av begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser, 

utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärskolans nationella program och det sannolikt 

inte är så att alla lärare inom gymnasiesärskolan beskriver lika.   

 

Giltighet 

För att definiera om resultatet av studien svarar upp mot syftet, vilket konkret innebär att det 

som är tänkt att beskrivas faktiskt beskrivs, så är det relevant att fundera kring om studiens 

alla delar hänger ihop. Det övergripande syftet, som ämnar utforska innebörder av begreppen 

entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på 

gymnasiesärskolans nationella program kopplades samman med intervju som konkret metod. 

Detta kan anses som främjande för att lärarnas röster ska höras och då hjälper fram, att det 

som ska beskrivas faktiskt beskrivs.  

Teorin har valts ut för att kunna förklara olika fenomen inom entreprenörskap och därför 

kopplats mot två olika definitioner av entreprenörskap, samt de didaktiska grundfrågorna vad, 

hur och varför. Detta eftersom de olika definitionerna av entreprenörskap, som studien bygger 

på, synliggör olika teorier om undervisning utifrån vad som ska läras ut, hur det ska läras ut 

och varför det ska läras ut.  

Frågeguiden, alltså strukturen för det som datainsamlingen bygger på, utformades utifrån 

forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt. Detta för att 

forskningsfrågor och teori skulle vara vägledande, för det som frågorna behandlade i 

frågeguiden och i förlängningen vara ett stöd vid analys och tolkning av empiri och resultat.  

Det finns en samsyn mellan studiens olika delar, vilket främjar att det som är tänkt att 

beskrivas också beskrivs utifrån studiens syfte. Därför går det att tillskriva studien ett visst 

mått av giltighet.  
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Resultat 

 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av insamlat datamaterial. Resultatet redovisas i två steg, 

under två rubriker, vilka benämns som resultatdel och analysdel. I resultatdelen används fyra 

rubriker, vilka är baserade på studiens forskningsfrågor. Under varje rubrik, namnges olika 

kategorier, som får fungera som bärande enheter, för det som har framkommit under 

intervjuerna. Datamaterialet (lärarnas svar) sammanfattas, samt exemplifieras genom direkta 

citat under de olika kategorierna. Därefter, i analysdelen, analyseras data utifrån studiens 

forskningsfrågor, samt de kategorier som datamaterialet har resulterat i. Vid analys används 

studiens teoretiska utgångspunkter som analysverktyg. Lärarna som deltagit i min studie 

namnges med siffrorna 1-5 och presenteras kortfattad nedan: 

- Lärare 1arbetar som yrkeslärare och undervisar i karaktärsämnen på programmet 

Hantverk och produktion. 

- Lärare 2 arbetar som yrkeslärare och undervisar i karaktärsämnen på programmet 

Hälsa, vård och omsorg. 

- Lärare 3 arbetar som yrkeslärare och undervisar i karaktärsämnen på programmet 

Hotell, restaurang och bageri 

- Lärare 4 arbetar som yrkeslärare och undervisar i karaktärsämnen på programmet 

Skog, mark och djur.  

- Lärare 5 arbetar som teorilärare och undervisar i kärnämnen på programmen Hälsa 

vård och omsorg, samt Hotell, restaurang och bageri.  

 

Resultatdel 

Hur beskriver lärarna begreppen entreprenörskap och entreprenöriella 
kompetenser? 

Begreppen entreprenörskap och entreprenöriella komptenser delas upp var för sig. Först 

redogörs för hur lärarna har beskrivit entreprenörskap på olika vis, vilket har resulterat i sex 

olika kategorier  

- Förberedelse för vuxenlivet och arbetslivet 

- Värde för andra 

- Lärarens förhållningssätt 

- Starta företag – ej aktuellt 

- Svårdefinierat begrepp 

- Ämnesövergripande 

Därefter beskrivs vilka betydelser, som lärarna kopplar samman med begreppet 

entreprenöriella kompetenser. Lärarnas svar redovisas utifrån tre kategorier.  

- Yrkeskompetenser 

- Värdefulla kompetenser 

- Framåtanda 
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Entreprenörskap 

Förberedelse för vuxenlivet och arbetslivet 

Lärare 5 och 1anser att entreprenörskap i utbildning handlar om att förbereda elever för 

livet utanför skolan. 

Om jag anpassar mig till det jag jobbar med och mina elevers behov, så har jag tolkat entreprenörskap i 

utbildning att de ska förberedas så mycket det bara går inför vuxenlivet och arbetslivet. Variationen 

mellan elevernas kunnande är väldigt stor, därför kan jag inte säga det ena eller det andra, utan vi arbetar 

både med att förbereda för vuxenlivet och för arbetslivet. Vi använder vår fingertoppskänsla, så att det 

matchar eleven.(lärare 5) 

 

Drivkraft, vi går inte in på företagsandan, utan det är mer att man kommer i tid och allt det där. Att de ska 

ha kundbemötande när de träffar de som beställer våra saker och vi pratar om hur man ska vara när man 

kommer ut på en praktikplats. Inte hålla på med telefoner och sådär. (lärare 1) 

 

Värde för andra 

Att skapa värde för någon annan lyfter lärare 2, som en del av entreprenörskap i 

utbildning. 

Sen finns det ytterligare en del och när man som våra elever läser Hälsa, vård och omsorg, så är ju tanken 

att de ska arbeta med andra människor. Alltså inom äldreomsorgen, barnomsorgen eller inom någon 

friskvårdsanläggning och då blir det brukare och kunder. Så då blir entreprenörskapet att skapa värde för 

andra. Det blir väldigt tydligt i den här utbildningen även om det inte är med på varje lektion eller tillfälle, 

så löper det som en röd tråd genom utbildningen. (lärare 2). 

 

Lärarens förhållningssätt 

Lärare 2 och 4 kopplar även samman entreprenörskap i utbildning med det 

förhållningssätt som läraren har. 

En annan del av entreprenörskap, ser jag utifrån mig själv som lärare. Det är hur jag ska undervisa. Vad 

gör jag i min lärarroll? Hur kreativ är jag? Hur utmanar jag? Vilka möjligheter hittar jag i min lärarroll? 
(lärare 2) 

 

Jag tänker att det handlar om ta sig för samhet och det tänker jag är entreprenörskap i utbildning.  Att man 

hjälper eleverna till att komma till någon plats där de känner att de vågar ta för sig och så, vad det nu kan 

handla om lite så ganska brett. (lärare 4). 

 

Starta företag ej aktuellt 

Lärare 2 och 3 kopplar ihop entreprenörskap i utbildning med att starta egna företag, men 

ser inte det som aktuellt för deras elevgrupp. 

Så det här med entreprenörskap. Alltså vad är en entreprenör. Vad är entreprenörskap efter deras förmåga? 

När jag tänker entreprenörskap så tänker jag att man ska driva ett företag och det är så ofantligt många 

delar i det som man ska klara av. Och det ser jag egentigen inte att våra elever har förmåga till. Men att 

alltså de har ju förmåga att vara entreprenörer kanske i det lilla på ett arbete. (lärare 3). 

 

Jag tänker att det finns många olika delar kring det här med entreprenörskap i skolan, dels det här med 

företagande, att starta egna företag och det ser jag inte som den stora delen för gymnasiesärskolan. (lärare 

2) 
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Ämnesövergripande 

Ingen av lärarna, beskriver entreprenörskap som ett isolerat ämne, utan menar att det mer 

vävs in i olika ämnen och situationer. 

”Vi har inga speciella stunder, utan vi väver in det”. (lärare 4) 

 

”Det blir väldigt tydligt i den här utbildningen även om det inte är med på varje lektion eller tillfälle, så 

löper det som en röd tråd genom utbildningen”. (lärare 2) 

 

Svårdefinierade begrepp 

Lärarna definierade entreprenörskap i utbildning på olika sätt, vilket betyder att de 

upplever entreprenörskap i utbildning på olika vis. Lärare 1 och 4, uttryckte även en åsikt 

om att begreppet är svårt att förstå.  

Entreprenörskap svårt att förstå? I början tyckte jag det. Man tänkte vad betyder det då? Entreprenör här, 

någon som har företag. Ska de driva företag alla ihop? Men, nej det är ju inte det som är entreprenörskap 

för våra elever. Man har förstått efterhand, men visst är det ett begrepp som är svårt att ta till sig och hur 

man ska använda det i skolan. (lärare 4) 

 

Ja, egentligen är det svårt att förstå. I skolan och för många elever också. Jag förstår det med drivkraften. 

Förmågorna kan man nog lära sig i skolan, hur man ska göra och vad som är viktigt. Men att bli 

entreprenör, det tror jag inte man lär sig i skolan. Det bara man har. (lärare 1) 

 

Entreprenöriella kompetenser 

Yrkeskompetenser 

Entreprenöriella kompetenser, definierar lärare 5 som sociala kompetenser och kopplar ihop 

det med förmågor som behövs i arbetslivet. 

Förmågor som jag tycker att de ska ha för att kunna fungera på en arbetsplats, tillexempel sociala 

kompetenser. Vad vi menar med att kunna sitta och småprata. Som man gör på en arbetsplats. Varför ska 

man göra det? Med fokus på vuxenlivet och arbetslivet då. (lärare 5) 

 

Värdefulla kompetenser 

Lärare 2 definierar entreprenöriella kompetenser som kreativitet, flexibilitet och 

självständighet.  

Entreprenöriella kompetenser, utifrån vad eleverna ska utveckla. De går ju en yrkesutbildning, så det blir 

viktigt att de kan behärska de sakerna som finns där ute och det ligger väl i de sakerna som att man kan ta 

ansvar och utföra arbetsuppgifter självständigt. Och då finns det också en del i detta att man kan vara 

kreativ och flexibel. Den delen med att du ska utmana. Det är självständighet, kreativitet och flexibilitet 

och så, det ser jag som en stor del, för det är så bra och nyttigt för mina elever. (lärare 2) 

 

Framåtanda 

Lärare 4 och 1 kopplar ihop entreprenöriella kompetenser med driv och att vara 

lösningsfokuserad. 

”Driv att man är lösningsorienterad, jag det är väl egentigen främst det jag tänker på”. (Lärare 4) 

 

”Det är att man som elev ska ha ett driv”. (Lärare 1) 
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Hur beskriver lärarna sin undervisning? 
Lärarnas beskrivning av deras undervisning har resulterat i fem kategorier:  

- Syfte med undervisningen 

- Styrande element 

- Elevinflytande 

- Kombination mellan teori och praktik 

-  Involvering av samhället 

Syfte med undervisningen 

Generellt är lärarna 1-5 överens om att syftet med undervisningen är att elever ska utveckla 

kunskaper och förmågor som gör att de kan hantera ett arbetsliv, samt klara av vardagen, med 

hänsyn till att vara så självständiga som möjligt. 

Syftet med undervisningen är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i de här kurserna som jag 

har. Att man ska jobba så rationellt man kan utifrån sin förmåga, att man ska bli så initiativrik som möjligt 

efter sin förmåga. Och förstås att man ska bli så självständig som möjligt är det viktigaste för då är det så 

mycket enklare att få jobb. (lärare 3) 

 

Jag tänker att det handlar mycket om att på olika sätt få dem att bli så självständiga som möjligt utifrån 

varje person. Mycket det här hur man ska klara sig i vardagen. Och sen, så klart, det är ju ett 

yrkesprogram, så mycket handlar om att få med sig yrkeskunskaper för att klara ett jobb förhoppningsvis. 

De flesta av våra elever kommer till det. (lärare 4) 

 

Vårt huvudmål med våra elever här på gymnasiesärskolan är att de ska fungera i vuxenlivet, så långt det 

bara går efter egen förmåga. Jag försöker i min undervisning att använda saker, som jag vet att de stöter 

på i vardag och kommande yrke. (lärare 5) 

 

Styrande element 

Överlag är lärarna (1-5) överens om att det som styr deras undervisning är läroplanen, elever 

och de ramar som finns på skolan de arbetar på. 

Kursmål och sådär är det ju, men sen är det många andra saker som styr den också, här är det så himla 

mycket dagsform. Är det så att man känner att en elev inte är på hugget, så kanske man tänker att vi får 

göra något annat. Det får gå hand i hand med kursmålen. (lärare 1) 

 

Ytterst så är det läroplanen och ämnesplanerna som jag utgår ifrån. Kursmålen är ganska övergripande 

och därför blir det även jag som styr, utifrån min kunskap om vilka områden som eleverna kommer att 

hamna inom efter skolan. Alltså vad behöver vi utifrån det behandla. (lärare 2) 

 

Elevernas intresse, vad de verkar tycka borde vara i fokus och såklart vad jag tycker också. Och sen har 

du ju kursplanerna att förhålla dig till, alltså vad som ska finnas med. Och så kan man ju välja utifrån det 

vart man lägger sitt fokus. Och de ramar som finns på skolan och lite så. (lärare 4) 

 

Elevinflytande 

Samtliga lärare (1-5) menar att eleverna ges möjlighet att påverka undervisningen. Graden av 

påverkan varierar mellan de olika lärarna och ett område som särskilt lyfts fram är att elever 

ges möjlighet att påverka hur de vill utföra något.  

Delvis kan de göra det. Det andra styr ju ramarna för både mig och eleverna och man ser ju utifrån den 

här utbildningen och då förväntas det att man har undervisning på ett speciellt sätt. Där är det låst. Hur 
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frågan däremot, där är eleverna med och påverkar och där stämmer vi av. Då är det saker som eleverna 

har sagt, som underlättar för dem i utbildningen. Eller saker som jag ser är positivt. Alltså vad i 

undervisning, innehållet är ganska styrt men hur, alltså hur undervisningen praktiseras, där lämnar du 

över mycket ansvar och möjlighet för eleverna att påverka. (lärare 2)  

 

Eleverna får styra själva. Vill någon jobba själv, så kan den göra det och hålla på med sitt projekt. Vill 

andra jobba ihop, så går det bra. Då kan de prata och skoja lite, vilket är viktigt att få göra. Många av dem 

har inte så mycket kompisar utanför skolan. Det är ett tillåtande klimat inom struktur. (lärare 1) 

 

Vi frågar våra elever ganska mycket om vad de skulle vilja göra både i stort och smått egentligen. Vi har 

ju exempelvis varit på en klassresa, där eleverna fick välja vart vi skulle och hur vi skulle ta oss dit. 

(lärare 4) 

 

Kombination av teori och praktik 

Med hänsyn till hur undervisning konkret sker, så menar samtliga (1-5) lärare att de 

kombinerar teori och praktik.  

Det gör vi ju hela tiden. Nästan bara, vi pratar om det och så gör vi och sen pratar vi om varför vi gör det. 

När vi gör det försöker vi få med kunskaper. De förstår nog inte det, men vi pratar tillexempel om hur vi 

ska göra när vi håller på med ett material. När vi har det här materialet, så ska vi tänka på det här. Det är 

inte så att man har stora klassgenomgångar. Utan var och en, när man gör det, så förklarar man varför, 

men inte för mycket. Det finns en tanke bakom. Det är ingen idé att samla dem och gå igenom, utan när vi 

gör, så berättar vi varför. (lärare 1) 

 

Egentligen för alla människor kan det vara svårt att förutse någonting innan man har gjort det, när man 

har gjort någonting då känner man att man vet. Man har en bild, man har mer erfarenhet. Jag kan se att för 

våra elever att bara prata om saker utan att handgripligen göra, då är det svårt att få en varaktig bil, tror 

jag. Speciellt så för våra elever, för det ligger också i den intellektuella funktionsnedsättningen. Har du 

inte egen erfarenhet, så är det svårt att räkna ut uppe i huvudet hur något fungerar, utan du måste göra det. 

Exempelvis i onsdags, så hade vi första hjälpen. Och då hade vi madrasser på golvet och så fick de öva 

flera gånger på varandra. Sen pratade vi om vad vi hade gjort och sen gick vi tillbaka ner och gjorde igen. 

(lärare 2) 

 

Även om det är mycket praktisk arbete, så kommer det in teori hela tiden. De får räkna och mäta foder, 

som ska minska eller öka. De som är ute med djur får hålla koll på ytor och så. När eleverna är skolan så 

försöker vi nöta in ämneskunskaper, exempelvis multiplikationstabellen. Det blir väldigt mycket blandat 

hela tiden. (lärare 4) 

 

Involvering av samhället 

Lärarna betonar samhället, som en viktigt arena för att eleverna ska kunna tillägna sig 

kunskaper, som de behöver. Samtliga lärare (1-5) använder sig av det omkringliggande 

samhället i sin undervisning.  

Jo men det gör vi ju. Våra projekt är knutna till samhället och vi gör ju bara det inget annat. Även 

praktikplatserna hör ju dit. Sen försöker vi hela tiden. Här är det en grej att vi åker iväg och handlar det vi 

behöver. Och vi gör det jätteofta och det är ju för att man ska vara ute i samhället. Man ska lära sig vart 

man tar vägen, när man behöver handla det här. Hur man ska vara och vad man ska tänka på. Här är åka 

iväg och handla en stor del, från det minsta till det största. (lärare 1)  
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Vi har en pensionärsförening, som vi har kontakt med och de brukar vara snälla och ställa upp. Vi ber 

dem komma eller åker ut till dem för att öva. Då har vi olika gympaprogram eller olika sociala aktiviteter, 

så det är återkommande. Det som har varit vid några tillfällen, är att vi gör ett sittgympaprogram för dem 

och de kommer och de är jättetacksamma och glada. Det blir väldigt bra, alltså det blir verklighet för våra 

elever. Sittgympan är också bra för det arbetar man med ute på äldreboenden, så det skulle de lätt kunna 

göra, när de kommer ut på exempelvis på praktiker eller på ett jobb efter studenten. Vi försöker att arbeta 

så. (lärare 2) 

 

Ja, samhället involveras ju hela tiden, eftersom det är en lärlingsutbildning, så medparten av 

undervisningen sker ju ute på en arbetsplats. Och eleverna åker iväg med sina handledare och utför olika 

saker ute i samhället. Ja, det kan vara vad som helst. Sen försöker vi också att vara ute i samhället så 

mycket som möjligt, för att se hur saker fungerar i verkligheten. Vi går på studiebesök och så. (lärare 4) 

 

Vilka utmaningar beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 

utbildning ger? 
Utmaningar som lärarna beskriver, kopplas främst ihop med det faktum att elevgruppen har en 

utvecklingsstörning. Tre kategorier blev för mig tydliga, efter att ha bearbetat och anlyserat 

mitt datamaterial. De tre kategorierna är:  

- Utvecklingsstörning problematiserat mot entreprenöriella kompetenser 

- Utvecklingsstörning problematiserat mot att hitta rätt undervisningsnivå 

- Utvecklingsstörning problematiserat mot eget företagande 

Utvecklingsstörning problematiserat mot entreprenöriella kompetenser 

Lärare 2 och 3, menar att deras elevgrupp behöver tillägna sig entreprenöriella kompetenser, 

men lyfter fram hur elevernas utvecklingsstörning, gör det svårt att definiera hur man ska 

arbeta för att elever ska tillägna sig entreprenöriella kompetenser. 

Det är ett svårt begrepp att inplantera i min verksamhet. Entreprenöriella förmågor behöver mina elever, 

men det är svårt att tillägna sig eller utveckla dem på grund av de begränsningar de har, med hänsyn till 

sin utvecklingsstörning. En elev kan vara jättealert en dag. Men en annan dag är inte den förmågan på 

plats. De är ojämna i sina dagar på skolan. (lärare 3) 

 

Det blir en paradox, eftersom de entreprenöriella kompetenserna är så viktiga för de här eleverna att 

tillägna sig, samtidigt som deras intellektuella funktionsnedsättning gör det jättesvårt för dem att tillägna 

sig dem. Så då när jag ser de här egenskaperna, egna drivet, utmana sig själv, att våga. De kompetenserna 

ser jag som oerhört viktiga för mina elever, men det här andra med att ta ansvar, du ska kunna följa en 

process, där många delar hänger samman och att du blir utmanad när du inte har anpassat stöd. Det är 

jättesvårt för de här eleverna. Det tror jag är viktigt att man lyfter fram. Entreprenörskap inom 

gymnasiesärskolan, där ser jag inget tak, man kan göra jättemycket där. Men de kanske utvecklas 

jättemycket på sin nivå, men kommer inte att nå hela vägen fram. Viktigt att man kan vara nöjd ändå. 

(lärare 2) 

 

Utvecklingsstörning problematiserat mot att hitta rätt undervisningsnivå 

Samtliga lärare 1-5 beskriver problematiken med att hitta rätt undervisningsnivå, för elever 

med utvecklingsstörning och menar att det ibland blir för mycket fokus på att elever har en 

utvecklingsstörning, samtidigt som det naturligtvis spelar en stor roll. Just vikten av att hitta 

en bra nivå, kopplas samman med ambitionen att eleverna ska utmanas samtidigt som det 

tillrättaläggs för de behov som finns.  

Det som kan hindra är att det blir för mycket omsorg. Att självständigheten, att de ska klara sig själva får 

stå tillbaka för att det ska vara så omhuldande och så. Det kan jag känna ibland, att det kan hålla tillbaka 



 

 26 

lite. Självklart ska de känna sig trygga, men det finns tillfällen, när man känner att det kanske blir för 

mycket omsorgstänk. Det är viktigt att ha höga förväntningar, den proximala utvecklingszonen. Man ska 

ligga lite utanför, vad som är bekvämt och tryggt. Att man tror på att de kan, de känner av det och då 

vågar de lite mer. (lärare 4) 

 

Något som jag tyckte var konstigt när jag började här. Eller jag reagerade på, att eleverna hölls tillbaka. 

Det ska man inte göra, man ska ha höga förväntningar, men man ska ligga rätt. Det är viktigt. Alla elever 

ligger på olika nivå, så utmaningen är att kunna se allas behov. För de ska ha med sig kunskap, men det är 

en kunskap som ska räcka för livet. Många av dem kommer att få jobb, men kanske inte som snickare och 

då är det viktigt att få med sig allt runtomkring. Det är ingen idé att lägga det på för svår nivå, utan precis 

så att de får anstränga sig. Då tycker de att det är kul och kommer och säger det. På rätt nivå, du utgår 

ifrån eleverna. (lärare 1) 

 

Den största utmaningen. Det är ju som det har varit hela tiden. Det är så sån oerhört spridd på nivåerna i 

grupperna. Hur man ligger rent kunskapsmässigt. Utmaningen är att man får hela tiden vara så 

anpassningsbar och flexibel. Det är för stora individuella behov, kunskaper och nivåer, som gör det svårt 

inom vissa moment. Det är väldigt tydligt. Ibland får man prioritera. Det är väl en ständig utmaning. Att 

kunna anpassa så att det passar både för gruppen och individen. (Lärare 5) 

 

Den här balansgången. Någonstans är det så att om jag har för låga förväntningar på eleven, då kommer 

inte eleven att utvecklas så långt som den kan. Samtidigt så är det ju så att de går i gymnasiesärskolan av 

en anledning. För att de ska utvecklas, så får vi anpassa, tillrättalägga och tydliggöra för att de ska känna 

sig trygga. För att kraven ska bli så hanterbara, som möjligt för eleverna och det kopplat till 

entreprenörskap kan jag känna blir en motpol till det här att du ska vara innovativ och självständigt ta 

ansvar. De har svårt för det utan det anpassade stödet. Det kan jag känna är det svåraste med 

entreprenörskap. (lärare 2) 

 

Utvecklingsstörning problematiserat mot eget företagande 

Lärare 3, ser inte att hens elevgrupp, har förutsättningar för att kunna starta egna företag och 

ifrågasätter att arbeta med entreprenörskap utifrån den delen.  

Men att kunna driva ett företag och att vara självständig och ta initiativ och vara kreativ. En dag kanske 

man måste jobba tolv timmar för att något ska vara klart. Och ta det ansvaret, det är inte lätt. Jag ser inte 

den möjligheten faktiskt. (lärare 3) 

 

Vilka möjligheter beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 

utbildning ger?  
Möjligheterna, som lärarna lyfter fram, beskriver hur entreprenörskap i utbildning, främjar att 

elever utvecklar kunskaper och förmågor som de kan ha nytta av i livet, både med hänsyn till 

att arbeta och fungera ute i samhället privat. Möjligheterna redovisas utifrån två kategorier 

och benämns som: 

- Förberedande för arbetslivet 

- Förberedande för vuxenlivet 

Förberedande för arbetslivet 

Samtliga (1-5) lärare, menar att eleverna gynnas av att vara ute på praktiker, eftersom de 

förbereds för arbetslivet. 

De gynnas av sina praktikplatser. De får med sig yrkeskunskaper och lär sig att vara självgående och hitta 

sitt eget driv för att kunna lösa saker. (lärare 4)  
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För våra elever är praktiken bra, för de får se hur det fungerar i verkligheten. Där får de hjälp och stöd och 

ibland kan vi få in dem i ett arbete redan när de går fjärde året. (lärare 3) 

 

Det här sambandet som våra elever behöver tränas i kommer väldigt tydligt fram när eleverna ska göra 

sina praktiker, för då får de chans att göra praktikmoment. Det har ju hänt att en och annan har kommit in 

och sagt: - Ja, men nu såg jag ju det där som vi har övat på i matten.  (lärare 5) 

 

Förberedande för vuxenlivet 

Lärare 1, 2, 4 och 5 menar, att deras elevgrupp gynnas av att utmanas inom områden, som är 

svåra för dem och lyfter fram vikten av att arbeta för att elever ska utveckla kompetenser som 

de kan ha användning av i vuxenlivet.  

Så det är mycket utmaningar. Det är inte så att jag går runt och ser massa entreprenöriella kompetenser. 

Det är snarare entreprenöriella signaler. Alltså här är en som är pigg och alert på det och hen visade in-

tresse för det och så använder man den signalen eller intresset och bygger vidare på det. Utmaningarna 

kopplas mot att de ska ut i ett arbets- och vuxenliv. (lärare 5) 

 

Flexibilitet och ansvarstagande är något som våra elever behöver, men det är inte så lätt för vår elevgrupp. 

En del av våra elever är inte flexibla. Däremot försöker vi få det. Våra elever kanske behöver det mer än 

någon annan, bara för att kunna hantera livet. Vi får försöka göra små avsteg, så att man inte går den här 

jättetrygga vägen hela tiden, men lagom, rucka lite, men det är lite. (lärare 1) 

 

Analysdel 

Analysverktyg 
Vid analys används studiens teoretiska utgångspunkter som analysverktyg. En bred och smal 

definition av entreprenörskap, samt en bred definition kombinerat med Deweys tankar om 

lärande fungerar som rubriker under de olika forskningsfrågorna. De didaktiska grundfrågorna 

vad, hur och varför används i texten under ovannämnda rubriker. Detta för att synliggöra hur 

lärarnas beskrivningar går att koppla ihop med antingen en bred eller smal definition av 

entreprenörskap i utbildning. Studiens ambition är att analysverktygen, ska hjälpa till att 

förklara och skapa förståelse för de resultat som framträtt i empirin.  

 

Hur beskriver lärarna begreppen entreprenörskap och entreprenöriella 

kompetenser? 
Hur lärarna beskriver begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser kopplas 

ihop med den didaktiska grundfrågan vad och ämnar synliggöra hur lärarnas beskrivningar 

går att koppla ihop med den breda och smala definitionen av entreprenörskap i utbildning, 

samt bekräftar att det verkar råda en begreppsförvirring kring vad entreprenörskap i utbild-

ning står för. Precis som i steg 1, delas begreppen entreprenörskap och entreprenöriella kom-

petenser upp och analyseras var för sig. 
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Entreprenörskap 

Analys utifrån en bred definition av entreprenörskap  

Förberedelse för vuxenlivet och arbetslivet 

Lärare 5, tolkar entreprenörskap i utbildning som att hens elever ska förberedas för livet som 

kommer efter skolan, både med hänsyn till att arbeta och fungerar privat ute i samhället. Vad 

entreprenörskap i utbildning, enligt lärare 5, då handlar om är förberedelser för vuxenlivet och 

arbetslivet. Den breda (Jones & Iredale, 2010) definitionen av entreprenörskap betonar, precis 

som lärare 5, vikten av att elever ska utbildas för att klara livet utanför skolan, oberoende om 

de är hemma, på jobbet, eller ute i samhället privat. Empirin i denna kategori blir ett exempel 

på när entreprenörskap i utbildning tolkas utifrån en bred definition.  

 

Värde för andra 

Lärare 2 kopplar samman entreprenörskap i utbildning med att skapa värde för någon annan 

och menar att det blir aktuellt för hens elever. Vad entreprenörskap i utbildning, enligt lärare 2 

då handlar om är att skapa värde för andra. En bred definition (Lackéus m.fl, 2016) av entre-

prenörskap lyfter fram en variant av entreprenöriellt lärande och benämner den som vär-

deskapande lärande. Tanken med värdeskapande lärande är att elever ska få arbeta ämnesö-

vergripande ute i samhället med att skapa värde för någon annan. Empirin i denna kategori 

blir ett exempel på när entreprenörskap i utbildning tolkas utifrån en bred definition, eftersom 

lärare 2 beskriver hur hens elever utbildas i att tänka utifrån framtida kunders behov.  

 

Lärarens förhållningssätt 

Lärare 2, lyfter fram ytterligare en del av entreprenörskap och kopplar ihop den med hur lära-

ren reflekterar utifrån sin lärarroll, exempelvis kring hur undervisning ska gestalta sig eller 

hur elever kan utmanas. Vad entreprenörskap i utbildning, enligt lärare 2 då handlar om är 

lärarens förhållningssätt. En bred (Diehl, 2016) definition entreprenörskap betonar också lära-

rens förhållningssätt. Detta eftersom den betonar hur läraren ska tänka på att inte ge elever 

färdiga svar, utan uppmuntra elever till att ta egna initiativ, vara kreativa och lösa problem. 

Empirin i denna kategori blir ett exempel på när entreprenörskap i utbildning tolkas utifrån en 

bred definition, eftersom både empiri och aktuell forskning betonar lärarens förhållningssätt.  

 

Ämnesövergripande 

Utifrån de intervjuer som studien genomfört, så har samtliga lärare beskrivit hur de arbetar 

ämnesövergripande med entreprenörskap i utbildning, det vill säga att lärarna inte undervisar 

entreprenörskap som ett enskilt ämne, utan väver in det i övrig undervisning. Vad entreprenör-

skap i utbildning då handlar om, enligt lärarna, är ämnesövergripande undervisning.  Detta är i 

enlighet med en bred (Leffler & Näsström, 2014) definition av entreprenörskap, utifrån hur 

den betonar att ämnen ska integreras i varandra. Empirin i denna kategori blir ett exempel på 

när entreprenörskap i utbildning tolkas utifrån en bred definition, eftersom både empiri och 

aktuell forskning betonar ämnesövergripande undervisning. 

 

Analys utifrån en smal definition av entreprenörskap 

Starta företag – ej aktuellt 

Lärare 2 och 3 kopplar samman entreprenörskap i utbildning med att starta företag, även om 

de nämner att det inte är aktuellt för deras elevgrupp.  Vad entreprenörskap i utbildning då kan 
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handlar om, enligt lärarna, är att starta företag. En smal (Lindster Norberg, 2015) definition av 

entreprenörskap syftar till att utbilda elever i hur man startar ett eget företag. Empirin i denna 

kategori blir ett därför ett exempel på när entreprenörskap i utbildning tolkas utifrån en smal 

definition, eftersom empiri och aktuell forskning båda kopplar entreprenörskap i utbildning 

mot att starta egna företag.  

 

Analys oberoende av en bred eller smal definition av entreprenörskap 

Svårdefinierade begrepp 

Vid sammanställning av studiens datainsamling, med hänsyn till hur entreprenörskap i utbild-

ning beskrevs, så resulterade det i flera olika kategorier. Vad entreprenörskap i utbildning kan 

handla om, enligt lärarna, är då flera olika saker. Oberoende om det utgås ifrån en bred eller 

smal definition lyfter aktuell forskning (Lackeus m.fl., 2016) att det verkar vara komplicerat 

att få samsyn kring begreppet entreprenörskap i utbildning. Empirin i denna kategori blir där-

för ett exempel på när entreprenörskap i utbildning kan tolkas mot att vara ett svårdefinierat 

begrepp. Detta eftersom empirin beskiver entreprenörskap på olika sätt, samt att forskning 

betonar hur entreprenörskap kan uppfattas på olika sätt.  

 
Entreprenöriella kompetenser 

Analys utifrån en bred definition av entreprenörskap 

Värdefulla kompetenser 

Lärare 2 definierar entreprenöriella kompetenser som flexibilitet, kreativitet och självständig-

het. Vad entreprenöriella kompetenser, enligt lärare 2, då är blir synonymt med förmågor som 

flexibilitet, kreativitet och självständighet. En bred (Lindster Norberg, 2015; Leffler och Näs-

ström, 2014) definition av entreprenörskap lyfter fram alla de förmågorna som lärare 2 har 

beskrivit och benämner dem som entreprenöriella kompetenser. Empirin i denna kategori blir 

därför ett exempel på när entreprenöriella kompetenser beskrivs utifrån en bred definition av 

entreprenörskap. Detta eftersom empiri och forskning definierar entreprenöriella kompetenser 

på likande sätt. 

 

Framåtanda 

Lärare 1 och 4 kopplar ihop entreprenöriella kompetenser med driv och att elever ska vara 

lösningsfokuserade. Vad entreprenöriella kompetenser, enligt lärarna, då handlar om är att 

elever har en drivkraft, samt agerar lösningsfokuserat. En bred (Lindster Norberg, 2015) defi-

nition av entreprenörskap beskriver entreprenöriella kompetenser som bland annat problem-

lösningsförmåga och initiativförmåga. Denna kategori blir ett exempel på när empirins be-

skrivning inte ordagrant går att härleda till en bred definition av entreprenörskap. Dock går 

empirin att tolka mot en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom driv och agera 

lösningsfokuserat kan tolkas synonymt med att besitta initiativ- och problemlösningsförmåga. 

 

Analys utifrån en smal definition av entreprenörskap 

Yrkeskompetenser 

Lärare 5 definierar entreprenöriella kompetenser som sociala kompetenser, vilka behövs för 

att kunna fungera på en arbetsplats, utifrån att exempelvis kunna sitta och småprata. Vad ent-

reprenöriella kompetenser, enligt lärare 5, då är blir synonymt med att fungera tillsammans 

med andra på en arbetsplats, utifrån att kunna socialisera. Inom en smal (Lackéus, 2015) 
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definition av entreprenörskap nämns förmågor som att kunna umgås, lyssna och motivera 

andra. Empirin i denna kategori kan inte härledas till entreprenöriella kompetenser, men kan 

kopplas mot förmågor som betonas inom en smal definition av entreprenörskap.  Detta ef-

tersom empiri och forskning båda betonar vikten av att kunna socialisera och umgås. 

 

Hur beskriver lärarna sin undervisning? 
Lärarnas beskrivningar av undervisningen analyseras mot en bred definition av entreprenör-

skap. Beskrivningarna analyseras också mot John Deweys tankar om undervisning och lä-

rande. De didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför blir konkreta analysverktyg under de 

olika rubrikerna och ämnar beskriva vad (innehållet) som ska läras ut och hur (metoden) det 

ska läras, samt varför (syftet) det ska läras ut. Eftersom den smala definitionen av entrepre-

nörskap inte återfinns i lärarnas beskrivningar av sin undervisning kan den inte analyseras 

under detta avsnitt. 

 

Analys utifrån en bred definition av entreprenörskap  

Syfte med undervisningen 

Samtliga (1-5) av lärarna lyfter hur de arbetar för att deras elever ska bli så självständiga som 

möjligt, samt kunna ta egna initiativ. Detta för att i förlängningen kunna hantera livet utanför 

skolan. Varför lärarna arbetar på beskrivet sätt handlar då om att elever ska bli så självstän-

diga som möjligt, för att kunna hantera livet efter skolan. En bred (Moberg, 2014) definition 

av entreprenörskap syftar till att förbereda elever för livet efter skolan, både utifrån att klara 

sig privat, samt hantera ett arbetsliv. Därför menar en bred (Moberg) definition att speciella 

kompetenser behöver utvecklas och lyfter självständighet och initiativförmåga, som två såd-

ana.  Empirin i denna kategori blir ett exempel på när syftet med undervisningen beskrivs 

utifrån en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom empiri och forskning båda lyfter 

fram hur elever behöver utveckla självständighet för att klara ett liv efter skolan. 

 

Elevinflytande 

Samtliga (1-5) lärare, menar att elever ges inflytande och möjlighet att påverka undervisning. 

Graden av påverkan varierade, men ett område som särskilt lyftes fram var att elever gavs 

chans att påverka hur de ville utföra något Hur det, enligt lärarna, då arbetas med 

elevinflytande är liktydigt med att elever ges möjlighet att påverka undervisning, speciellt 

utifrån hur något ska göras. En bred (Leffler & Näsström, 2014) definition av entreprenörskap 

menar att det är viktigt att eleverna ges inflytande över vad som ska ingå i undervisningen, 

samt hur något ska utföras. Detta för att lärmiljöerna, ska matcha de behov som eleven har. 

Empirin i denna kategori blir ett exempel på när elevinflytande beskrivs utifrån en bred 

definition av entreprenörskap. Detta eftersom empirin låter elever vara med och påverka hur 

något ska utföras, vilket är förenligt med hur en bred definition menar att det ska arbetas med 

elvinflytande 

 

Styrande element 

Lärarna (1-5) är överens om att flera olika saker styr deras undervisning, exempelvis lyfts 

elevers intresse och dagsform fram, samt styrdokument och traditioner på skolan. Vad som 

styr lärarnas undervisning är då bland annat elever. En bred (Leffler & Näsström, 2014) defi-
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nition av entreprenörskap betonar hur undervisning ska utgå ifrån de behov, intressen och 

förutsättningar som eleverna har. Empirin i denna kategori blir ett exempel på hur det arbetas 

enligt en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom eleven av empirin, ses som ett 

styrande element för vad undervisning utgår ifrån. 

 

Involvering av samhället 

Samtliga (1-5) lärare betonar samhället, som en viktigt arena för att eleverna ska kunna 

tillägna sig kunskaper, som de behöver och använder sig av det omkringliggande samhället i 

sin undervisning. Hur det, enligt lärarna, då undervisas blir synonymt med att det omkringlig-

gande samhället används. En bred (Diehl, 2016) definition av entreprenörskap betonar kontakt 

med det närliggande samhället. Detta eftersom det bidra till att lärsituationer blir autentiska 

och konkreta. Empirin i denna kategori blir ett exempel på när det arbetas utifrån en bred de-

finition av entreprenörskap. Detta eftersom både empiri och forskning betonar hur det om-

kringliggande samhället ska involveras i undervisningen.  

 

Analys utifrån Deweys tankar om lärande. 

Kombination mellan teori och praktik 

Samtliga lärarna beskriver att de kombinerar teori och praktik. Detta sker exempelvis genom 

att elever tillsammans med lärare utför för att sedan prata kring varför de gjorda har utförts 

och hur det går att utveckla. Vid samtalen vävs också teoretiska kunskaper in. Hur det, enligt 

lärarna, då undervisas, blir synonymt med att teori och praktik fungerar i ett samspel och ver-

kar för att tydliggöra varandra. Dewey (2004) förespråkar samspelet mellan teori och praktik 

och tillskrivs begreppet learning by doing. Learning by doing sammanfattar hur Dewey me-

nar, att kunskap uppstår när någon först handlar praktiskt för att sedan reflektera över det som 

utförts, för att slutligen ändra sin praktik, utifrån de reflektioner som gjorts. Empirin i denna 

kategori blir ett exempel på när det arbetas utifrån Deweys tankar om lärande. Detta eftersom 

både empiri och Dewey betonar en kombination av teori och praktik.   

 

Vilka utmaningar beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 

utbildning ger? 
Utmaningar som lärarna beskriver, kopplas ihop med att eleverna har en utvecklingstörning, 

vilket problematiserar hur undervisningen ska gestalta sig och återkopplar till mina inledande 

avsnitt: Utvecklingsstörning och Utvecklingsstörning problematiserat mot entreprenörskap i 

utbildning. Datamaterialet analyseras mot den breda och smala definitionen av entreprenör-

skap och den didaktiska grundfrågan vad används som analysverktyg för att tolka vad utma-

ningarna, som empirin behandlar består av.  

 

Analys utifrån en bred definition av entreprenörskap. 

Utvecklingsstörning problematiserat mot entreprenöriella kompetenser 

Lärare 2 och 3 problematiserar entreprenörskap mot att deras elevgrupp har en utvecklings-

störning, vilket hämmar dem, när de kommer till att utveckla entreprenöriella kompetenser, 

exempelvis ansvarstagande och initiativförmåga, eftersom deras elevgrupp inte i regel klarar 

av att ta ansvar eller vara initiativrika utan stöd och tillrättalagt struktur. Detta blir, enligt lä-

rare 2, en motpol till vad entreprenörskap är tänkt att handla om utifrån en bred definition 

(Leffler & Näsström, 2014) av entreprenörskap. 
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 Vad utmaningen, enligt lärarna, då består av blir synonymt med att deras elevers utvecklings-

störning hämmar dem när det kommer till att utveckla entreprenöriella kompetenser.  Elever 

som har en utvecklingsstörning har nedsättningar i adaptiv funktionsförmåga, (DSM-5, 2013) 

vilket innebär att individen inte når förväntad nivå, med hänsyn till utveckling, oberoende och 

socialt ansvarstagande. Detta begränsar individens förmåga att fungera i ett eller flera vardag-

liga sammanhang, som kräver att man exempelvis kan ta ansvar. Den utmaning som empirin 

lyfter fram bekräftas av aktuell forskning. Föregående förklarar till viss del, varför det blir 

svårt för lärare 2 och 3 att definiera hur de ska arbeta för att eleverna ska utveckla entreprenö-

riella kompetenser, när eleverna utifrån en bred (Diehl) definition av entreprenörskap ska ta 

ansvar för sitt eget lärande och på så sätt utveckla entreprenöriella kompetenser. Detta ef-

tersom empiri och forskning (DSM-5) definierar förmågan att kunna ta ansvar som svårt för 

elever som har en utvecklingsstörning.  

 

Utvecklingsstörning problematiserat mot att hitta rätt undervisningsnivå 

Samtliga (1-5) lärare beskriver problematiken med att hitta rätt undervisningsnivå, och beto-

nar att elever behöver utmanas i sina lärmiljöer, samtidigt som läraren visar respekt och tillrät-

talägga för de behov eleverna har. Vad utmaningen, enligt lärarna, då består av blir liktydligt 

med att hitta en nivå på undervisning och lärmiljöer där elever utmanas samtidigt som de ges 

stöd, utifrån att de har en utvecklingsstörning. Den breda (Diehl, 2016) definitionen av entre-

prenörskap anser att elever behöver utmanas i undervisningen och menar att det är hur lärmil-

jön utformas, som uppmuntrar elever att komma med egna initiativ och idéer, för att lösa de 

utmaningar, som de ställs inför. Empirin i denna kategori blir ett exempel på när det arbetas 

utifrån en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom både empiri och forskning me-

nar att elever behöver utmanas i lärmiljöer. Utmaningen som har definierats blir ett exempel 

på när en bred (Diehl, 2016) definition problematiseras mot att elever har en utvecklingsstör-

ning. Detta eftersom de lärmiljöer, som elever enligt en bred definition (Diehl, 2016) ska un-

dervisas i, är lärmiljöer som elever i gymnasiesärskolan är begränsade till att kunna klara av, 

med hänsyn till att de har en utvecklingsstörning. Det faktum att empirins elevgrupper behö-

ver mycket stöd och tillrättalagt undervisning blir en motpol till vad entreprenörskap utifrån 

en bred definition är tänkt att handla om.  

 

Analys utifrån en smal definition av entreprenörskap 

Utvecklingsstörning problematiserat mot eget företagande 

Lärare 3, kopplar ihop entreprenörskap i utbildning med att starta företag och problematiserar 

det, utifrån de förutsättningar och förmågor som hens elevgrupp har. Vad utmaningen, enligt 

lärare 3, då består av blir synonymt med att arbeta utifrån en smal definition av entreprenör-

skap. Detta för att hens elever har en utvecklingsstörning. En smal (Lindster Norberg, 2015) 

definition av entreprenörskap innebär att elever utbildas för att kunna starta egna företag. Em-

pirin i denna kategori blir ett exempel på när entreprenörskap beskrivs utifrån en smal definit-

ion av entreprenörskap. Detta eftersom empiri och forskning båda kopplar entreprenörskap 

mot att starta företag. Utmaningen som har definierats blir ett exempel på när en smal definit-

ion av entreprenörskap problematiseras mot att kunna användas i utbildningssyfte inom gym-

nasiesärskolan. Läroplanen (Skolverket, 2013a) för gymnasiesärskolan skriver: ” Gymnasie-

särskolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar ent-

reprenörskap och företagande”. Det som står går att tolka emot en smal definition av entre-

prenörskap, eftersom det nämns hur elever ska utveckla kunskaper som främjar företagande.  
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Med utgångspunkt i hur lärare 3 problematiserar användandet av en smal (Lindster Norberg, 

2015) definition av entreprenörskap för hens elevgrupp ifrågasätts det som skrivs fram i aktu-

ellt styrdokument för gymnasiesärskolan. Detta innebär att utmaningen som har definierats 

också blir ett exempel på hur styrdokument och empiri inte är överrens.  

 

Vilka möjligheter beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 

utbildning ger? 
De möjligheter som lärarna har beskrivit analyseras utifrån den breda definitionen av entre-

prenörskap och den didaktiska grundfrågan varför används som analysverktyg. Detta för att 

definiera hur empirin menar att elever gynnas av entreprenörskap i utbildning. Empirin analy-

seras inte mot den smala definitionen av entreprenörskap, eftersom ingen av lärarna har upp-

gett att de förbereder sina elever för att bli egna företagare, vilket i enlighet med den smala 

(Jones &Iredale, 2009) definitionen är synonymt med att förbereda elever för arbetslivet.  

 

Analys utifrån en bred definition av entreprenörskap 

Förberedande för arbetslivet 

Samtliga lärare menar att elever i gymnasiesärskolan gynnas av att de har arbetsplatsförlagt 

lärande. Varför elever, enligt lärarna, då gynnas av ha arbetsplatsförlagt lärande, handlar om 

att det hjälper till att förbereda elever för arbetslivet. En bred (Leffler &Näsström,2014) defi-

nition av entreprenörskap arbetar för att förbereda elever för arbetslivet genom att den använ-

der sig av det omkringliggande samhället som undervisningsarena, samt kombinerar teori och 

praktik i undervisningen. Empirin i denna kategori blir ett exempel på när empirin arbetar 

utifrån en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom empiri och forskning båda kopp-

lar entreprenörskap mot integrera det omkringliggande samhället i undervisningen. 

 

Förberedande för vuxenlivet 

Lärare 1, 2, 4 och 5, anser att deras elevgrupp gynnas av att utmanas inom områden, som är 

svåra för dem. Detta eftersom elever då kan utveckla kompetenser som flexibilitet och an-

svarstagande. Varför elever, enligt lärarna, gynnas av att utveckla kompetenser som flexibilitet 

och ansvarstagande handlar om att det är kompetenser, som lärarna menar, att deras elevgrup-

per har nytta av i vuxenlivet. En bred (Moberg, 2014; Lindster Norberg, 2015) definition av 

entreprenörskap menar att elever förbereds för vuxenlivet, genom det förhållningssättet på 

utbildning som de förespråkar. Detta eftersom elever utvecklar entreprenöriella kompetenser, 

som tillexempel förmågan att kunna ta ansvar. Empirin i denna kategori blir ett exempel på 

när empirin arbetar utifrån en bred definition av entreprenörskap. Detta eftersom empiri och 

forskning båda betonar hur det är viktigt att elever utvecklar entreprenöriella kompetenser, 

exempelvis förmågan att kunna ta ansvar. 
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Diskussion  
 

Det övergripande syftet, med studien är att utforska innebörder av begreppen entreprenörskap 

och entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärskolans nat-

ionella program. Ytterligare ett syfte är att åskådliggöra de möjligheter och utmaningar, som 

gymnasiesärskolelärarna beskriver att arbete med entreprenörskap i utbildning kan innebära. 

Med utgångspunkt i syfte, forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter, samt genomförd stu-

die, så ämnar diskussionsavsnittet, förklara och tolka de resultat som har framträtt. Studien 

vill även tydligöra metodvalet som studien vilar på, samt reflektera kring konsekvenser av ett 

eventuellt annat metodval. Detta utifrån vad det hade kunnat gå att få syn på då. Avslutnings-

vis diskuteras det även kring det kunskapsbidrag som studien kan bidra med, samt utifrån ett 

framtida potentiellt forskningsfält. 

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet, att lärarna arbetar, utifrån den breda definitionen av ent-

reprenörskap, samt bekräftar att det verkar råda en begreppsförvirring kring vad entreprenör-

skap i utbildning kan innebära.  
Ambitionen blir nu, att dra slutsatser och tolka hur resultatet förhåller sig till studiens ur-

sprungliga forskningsfrågor, samt teoretiska utgångspunkter, utifrån en nyttoaspekt. För att 

definiera varför aktuellt resultat kan vara viktigt så används den didaktiska grundfrågan varför 

som analysverktyg. Studiens forskningsfrågor används som rubriker och utifrån varje forsk-

ningsfråga beskrivs ett resultat som studien anser är viktigt.  

 

Hur beskriver lärarna begreppen entreprenörskap och entreprenöriella 
kompetenser? 

I studiens inledning problematiserades, med hjälp av bland annat Moberg, (2014) det faktum 

att entreprenörskap verkar vara ett svårt begrepp att förstå, vilket ger konsekvenser för att det 

praktiseras på olika sätt i utbildning. Empiri bekräftar det som forskningen lyfter fram, ef-

tersom de intervjuade lärarna beskrev entreprenörskap i utbildning, samt entreprenöriella 

kompetenser på olika sätt. 

Varför detta är ett viktigt resultat är för att det aktualiserar hur begrepp i läroplanen, tolkas på 

olika sätt. Det blir komplext, eftersom styrdokument ska vara ett stöd för hur lärare ska till-

handahålla undervisning och går att problematiseras utifrån hur entreprenörskap skrivs fram i 

läroplanen, (Skolverket, 2013a, s.7) med hänsyn till att tydligt definiera vad som menas med 

entreprenörskap i gymnasiesärskolan. Det står: ”Gymnasiesärskolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. Ent-

reprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier” 

 Ovanstående citat, öppnar upp för en debatt kring hur välgenomtänkt det som står om entre-

prenörskap egentligen är. Antagandet görs främst, utifrån hur ovanstående formulering går att 

koppla emot den smala (Lindster Norberg, 2015) definitionen av entreprenörskap. Detta blir 

förvånande, eftersom studiens empiri inte ser det som en möjlighet att elever i gymnasie-

särskolan ska starta egna företag och därför inte arbetar med entreprenörskap utifrån den de-

len överhuvudtaget. 
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Hur beskriver lärarna sin undervisning? 
Lärarnas beskrivningar av sin undervisning går att koppla ihop med den breda (exempelvis 

Leffler & Näsström, 2014) definitionen av entreprenörskap och de tankar som Dewey (2004) 

har om lärande. Resultatet är inte förvånande med tanke på att läroplanen för gymnasiesärsko-

lan (Skolverket, 2013a, ss.11-12) tydligt förespråkar samspel mellan teori och praktik, samt 

menar att undervisning ska ske ämnesövergripande ute i samhället, samt ta avstamp i de be-

hov, intressen, förmågor och förutsättningar som elever har, vilket även den breda definitionen 

och Dewey gör.  

Varför detta resultat är viktigt har att göra med regeringens ställningstagande om att skriva in 

entreprenörskap i läroplanen för gymnasiesärskolan, vilket innebär att speciallärare/lärare ska 

kunna definiera hur de arbetar med entreprenörskap i utbildning. Studiens resultat kan hjälpa 

dem med det, eftersom det kopplar ihop verksamheten i gymnasiesärskolan med olika be-

grepp inom entreprenörskap i utbildning, vilket kan underlätta för speciallärare/lärare att kon-

kret benämna hur de arbetar med entreprenörskap i utbildning. Ovanstående resultat kan även 

problematiseras utifrån de likheter som studien har definierat mellan kapitel 2 i läroplanen 

(Skolverket, 2013a, ss.11-12) och en bred definition av entreprenörskap (Leffler & Näsström, 

2014). En retorisk fråga att ställa sig blir då huruvida begreppet entreprenörskap i utbildning 

verkligen behövs? Kanske är det bara ett annat namn för det som det redan arbetas med i 

gymnasiesärskolan? 

 

Vilka utmaningar beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 
utbildning ger? 

De utmaningar som lärarna beskriver, kopplas ihop med att deras elever har en utvecklings-

störning och synliggör den komplexitet, som kan uppstå, när begrepp som inte är ämnade för 

elever med utvecklingsstörning, i den bemärkelsen att det utförts lämplig mängd forskning, 

ändå ska appliceras och användas i utbildningssyfte, inom kontexten gymnasiesärskola. 

 Varför resultatet blir viktigt har att göra med att empirin betonar hur deras elevgrupper behö-

ver tillägna sig entreprenöriella kompetenser, samtidigt som den ställer sig frågande kring hur 

det ska gå till. Detta aktualiserar, att det finns en nytta av att arbeta vidare med frågan och 

erbjuder ett forskningsfält som får anses som relativt obeforskat.  

 

Vilka möjligheter beskriver lärarna att arbete med entreprenörskap i 

utbildning ger? 
Möjligheter, som lärarna beskriver har att göra med att elever förbereds för vuxen- och arbets-

livet. Arbetsplatsförlagt lärande lyfts fram som en faktor, som speciellt gynnar elever för det 

arbetsliv som de ska ut i, vilket tydligt går att koppla ihop med en bred (exempelvis Leffler & 

Näsström, 2014) definition av entreprenörskap, utifrån hur det omkringliggande samhället ska 

involveras. 

Varför resultatet blir viktigt, har att göra med att det går att problematisera utifrån om elever 

förbereds tillräckligt för det arbetsliv som de ska ut i. Bakgrunden till komplexiteten, tar sin 

utgångspunkt i att få elever med utvecklingsstörning får ett arbete på den öppna arbetsmark-

naden utan lönebidrag. Detta inbjuder till diskussioner om det som görs i gymnasiesärskolan 

är nog, med hänsyn till att förbereda elever för arbetslivet, vilket i sin tur kan problematiseras 

utifrån om det är realistisk att förvänta sig, att elever som har en utvecklingsstörning, ska 

kunna hantera ett arbete på arbetsmarknaden utan den stöttande struktur som ett lönebidrag 

ger.  
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Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det kring varför aktuell metod valdes. Det diskuteras även kring hur 

ett annat val av metod hade kunnat påverka studien och reflektioner görs kring vad det even-

tuellt hade gått att få syn på med ett annat metodval.   

Ahrne och Svensson (2015) diskuterar kring hur forskningsfrågor behöver styra val av metod, 

eftersom metoden ska hjälpa till att besvara de frågor man har. Studiens forskningsfrågor har 

bidragit till att valet föll på att utgå ifrån en kvalitativ ansats, med intervjuer som ett konkret 

verktyg. Aktuellt val präglas av att studien vill utforska innebörder av begreppen entreprenör-

skap och entreprenöriella kompetenser, utifrån några lärares perspektiv på gymnasiesärsko-

lans nationella program. Detta aktualiserar hur lärarnas röster behöver höras och då framstod 

intervjuer, som ett lämpligt alternativ för att samla in data. Intervjuerna spelades sedan in och 

transkriberades ordagrant utifrån syftet att få med allt som beskrevs under intervjuerna. Däref-

ter analyserades datamaterialet med hjälp av innehållsanalys. Studien valde att använda sig av 

innehållsanalys som metod för att analysera data, eftersom tillvägagångssättet bedömdes 

kunna ge en representativ bild av det som framkommit i intervjuerna.  

Ett möjligt metodval för studien hade kunnat vara att använda sig av enkäter som metod för 

att samla in data. Stukát (2005) diskuterar kring enkäter och menar att det då används ett 

frågeformulär som skickas ut för att besvaras av informanter. Frågeformuläret kan, enligt 

Stukát, antingen vara strukturerat eller ostrukturerat. Ett strukturerat frågeformulär innehåller 

frågor med förutbestämda svarsalternativ och ett ostrukturerat frågeformulär använder sig av 

öppna frågor, där informanter själva ska formulera sina svar. Hade denna studie använt sig av 

enkät som metod, skulle ostrukturerade frågeformulär kunnat ha skickats ut för att samla in 

data. Metoden hade möjliggjort att fler informanter hade kunnat delta i studien. Detta 

eftersom enkät som metod inte kräver ett personligt möte och därför hade kunnat fungera 

inom tidsramen för studien. Att fler informanter hade beskrivit innebörder av begreppen 

entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser utifrån kontexten gymnasiesärskola hade 

kunnat ge studien ett mer kraftfullt resultat, med hänsyn till att bekräfta eller dementera den 

begreppsförvirring kring entreprenörskap i utbildning som verkar råda. Det hade även varit 

möjligt att göra fler jämförelser emellan informanter. Exempelvis kunde likheter lokaliserats 

med hänsyn till att definiera utmaningar som arbete med entreprenörskap i gymnasiesärkolan 

kan innebära. Detta för att finna mönster och definiera fält som upplevs som särskilt 

problematiska. 

 

Kunskapsbidrag 

Denna studie har bekräftat att det verkar råda en begreppsförvirring kring vad entreprenörskap 

i utbildning kan innebära, eftersom empirin har beskrivit entreprenörskap i utbildning på olika 

sätt, vilket återkopplar till studiens inledande problematisering, utifrån hur exempelvis 

Lackéus, m.fl. (2016) menar att det faktum att entreprenörskap kan uppfattas olika genererar i 

utmaningar med hänsyn till att implementera begreppet i utbildning. 

Inledningsvis uppmärksammades det även att det verkar saknas aktuell forskning, som be-

handlar entreprenörskap i gymnasiesärskolan och ett behov identifierades, eftersom entrepre-

nörskap är ett av de fem perspektiv som utbildningen (Skolverket, 2013a) i gymnasiesärsko-

lan ska genomsyras av. Genomförd studie, gör inte anspråk på att bidra med aktuell forskning 

till ett internationellt forskningsfält, men beskriver likväl hur några lärare i gymnasiesärskolan 

uppfattar entreprenörskap i utbildning, för elever som har en utvecklingsstörning. Detta kan 
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vara värdefullt för aktörer inom gymnasiesärskolan att få ta del av och konkretiserar hur 

denna studie kan bidra med kunskap. 

 

Framtida forskningsområde 

Studiens resultat fastslår att empirin främst arbetar utifrån en bred definition av entreprenör-

skap. Dock ger aktuellt styrdokument (Skolverket, 2013a) i gymnasiesärskolan direktiv kring 

entreprenörskap som går att tolka mot en smal (Lindster Norberg, 2015) definition. Detta blir 

förvånande eftersom ingen av de intervjuade lärarna uppgav att de arbetade utifrån en smal 

definition. Detta eftersom de bedömer att deras elevgrupper inte har förutsättningar för att 

kunna starta egna företag. Med utgångspunkt i föregående ställer sig studien frågande till hur 

välgenomtänkt det som står om entreprenörskap i läroplanen för gymnasiesärskolan är. Därför 

kunde ett intressant framtida forskningsområde vara att kartlägga hur fler lärare i gymnasie-

särskolan tolkar att det ska arbetas med entreprenörskap utifrån läroplanens riktlinjer. Fokus 

läggs då på hur lärare uppfattar det som står skrivet och inte hur de arbetar med entreprenör-

skap i utbildning. Studien skulle kunna utgå ifrån en kvantitativ ansats och strukturerade en-

käter med färdiga svarsalternativ skulle kunna användas. Problematisering, alltså själva ut-

gångspunkten för studien, skulle kunna kopplas mot huruvida begrepp i gymnasiesärskolans 

läroplan (Skolverket, 2013) är relevanta för de elever som går där.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

 

Referenser 

Ahlberg, A. (2009). Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 

Anderson, A. & Ronteau, S. (2017). Towards an entrepreneurial theory of practice; Emerging ideas for 

emerging economics. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 9(2), 110-120. Doi: 

10.1108/JEEE-12-2016-0054    

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?. Lund: Studentlitteratur. 

Boström, L. (2004). Lärande & metod: lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning 

i svensk grammatik. Diss. Jönköping : Jönköpings högskola, 2004. Jönköping. 

Claesson, S. (2006). Spår av teorier i praktiker. Lund: Studentlitteratur. 

Comenius, J, A. (2008). Didactica Manga (Elektronisk bok). Lund: Studentlitteratur: (originalet publicerat 

1657) 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och kultur.  

Dewey, J. (1997). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos.  

Diehl, M. (2016). From entrepreneurship to entrepreneurial education in lower secondary school: 

Pedagogising by means of the pedagogic device. Journal of Educational Issues, 2(1), 36-56. Doi: 

10.5296/jei.v2il.8748 

Dsm-5 (2013). Diagnostisera utvecklingsrelaterade tillstånd. Hämtad från 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-

5/diagnoskriterier-intellektuell 

Eriksson, Zetterquist, E. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I C. Ahrne & Svensson, Handbok i kvalitativa 

metoder (ss 34-53). Stockholm: Liber. 

Europiska kommissionen. (2002). Slutrapport från expertgruppen ”Utbildning för entreprenörskap".   

           Bryssel. 

Gibb, A. (2003). In pursuit of a new enterprise and entrepreneurship paradigm for learning creative 

destruction, new values, new ways of doing things and a new combinations of knowledge. 

International Journal of Management Reviews 4(3), 233-269. Doi:10.1111/1468-2370.00086 

Graneheim, U,H. & Lundman,B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: Concept, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, (24), 105-112. Doi: 

10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hoppe, M., Westerberg, M.  & Leffler, E. (2017). Educational approaches to entrepreneurship in higher 

education. Education + Training 59(7), 75-767. Doi:10.1108/ET-12-2016-0177 



 

 39 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning-Framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur.  

Ineland, J., Molin, M., & Sauer, L. (2013). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö: Gleerups. 

Johansen, V. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship education in secondary education and training. 

Scandinavien Journal of Educational Research,57(4), 357-268. Doi: 

10.1082/00313831.2012.656280 

Jones, B. & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education + Training,52(1), 7-19. Doi: 

10.1108/00400911011017654 

Kvale, S., Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lackéus, M., Lundqvist, M. & Middleton K. (2016). Bridging the traditional-progressive education rift 

through entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 22(6), 

777-803. Doi: 10.1108/IJEBR-03-2016-0072 

Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in education-What, why, when, how. Entrepreneurship 360 

Background paper. OECD: France. 

Laursen, P. (2005). Didaktik och kognition. Stockholm: Liber. 

Leffler. E, & Näsström. G.(2014). Entrepreneurial learning and school improvement: A Swedish case. 

(2014). International Journal of Humanities Social Sciences and Education,1(11), 243-254. . 

SwePub, EBSCOhost (accessed October 13, 2017). 

Leffler, E. (2009). The many faces of entrepreneurship: A discursive battle for the school arena.  

           European Educational Research Journal,8(1), 104-116. Doi:10.2304/eerj.2009.8.1104 

Lindster Norberg, EL. (2015). John Dewey and entrepreneurship in school-A Swedish case. Journal of 

Education and Training,3(1), 139-157. Doi: 10.5296/jet.v3i1.8809 

Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for 

and through entrepreneurship at the lower secondary level. International Journal of Management 
Education, (12), 512-528. Doi 10.1016/j.ijme.2014.05.002 

Robinson, S., Neergard, H., Tangaard, L. & Krueger, N. (2016). New horizons in entrepreneurship  

         education: From teacher-led to student-led to student-centered learning. Education+Training, 
         58(7/8) 661-683. Doi: 10,1108/ET-03-2016-0048 

 

Regeringskansliet. (2009). Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Regeringskansliet: 

        Stockholm. 

 

Riksförsäkringsverket. (2003). Ojämlikhet i levnadsvillkor - en jämförelse mellan personer med 

funktionshinder och övriga befolkningen. Stockholm: Riksförsäkringsverket. 

 

Selander, S. (2012). Didaktik-undervisning och lärande. IC. Lundgren, Säljö, Liberg, Lärande skola 

           bildning: Grundbok för lärare (ss 199-215). Stockholm: Natur och kultur. 

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2013a). Läroplan för gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2013b). Gymnasiesärskolan. Stockholm: Skolverke 



 

 40 

Skolverket. (2013c). Ämnesplan entreprenörskap. Hämtad från www.skolverket.se/lar/subject.htm?subject.   
         Code=ENR&lang=roplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok- 

         Amnesplaner-och-kursesv&tos=gys 

Skolverket. (2015). Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). Inskrivna elever i gymnasiesärskolan. Hämtad från https://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821 

SFS 2010:2039. Gymnasieförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Stockholms läns landsting. (2015). Diagnosticera utvecklingsrelaterade tillstånd. Hämtad från http: 
//habilitering.se/om-autism/om-diagnosmanualer 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

           Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1 

 

Missivbrev 

Hej 

Jag studerar till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på Karlstads universitet. Jag 

läser min sjätte termin och ska nu skriva ett examensarbete.  

Fokus för min studie är entreprenörskap i utbildning och syftet är att bidra med kunskap, 

kring hur några lärare på en gymnasiesärskola beskriver att de förstår begreppen 

entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser. Jag vill även redovisa möjligheter och 

utmaningar som de berättar att arbete med entreprenörskap innebär.   

Nu vill jag intervjua dig, i egenskap av lärare på ett yrkesprogram på gymnasiesärskolan, 

eftersom jag tror att du har erfarenheter och kunskaper som är relevanta för min 

undersökning.  

Intervjun kommer att innehålla ett antal frågor, och jag uppskattar att den tid som informanter 

behöver avsätta är mellan 30-40 minuter. Tid och plats bestäms, utifrån informanternas 

önskemål och förutsättningar i god tid före intervjutillfället. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer som finns 

publicerade i Vetenskapsrådets rapportserie (2017) God forskningssed. Dessa 

rekommendationer betyder att alla informanters medverkan är frivillig, vilket innebär att den 

kan avbrytas när som helst. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att inga uppgifter kommer att lämnas ut till obehöriga och att det inte kommer att vara 

möjligt att identifiera en enskild individ när resultatet presenteras. Resultatet av studien 

kommer att presenteras i en D-uppsats och när den är godkänt, så kommer allt datamaterial att 

förstöras. Uppsatsen kommer att publiceras i Divas forskningsbas. 

 

Har du några frågor eller funderingar, så kontakta gärna mig! 

Med vänliga hälsningar, xx. 

                   

Mail xxx 

Telefon xxx 

Handledare   xxx, professor i specialpedagogik    xxx@kau.se 

_________________________________________________________________________ 

 

Skriftligt samtycke 

Jag har blivit informerad om studiens syfte och tillvägagångssätt och är införstådd med vad 

det innebär att delta och ger härmed mitt samtycke. 

 

Namn______________________________________________________________________ 

 

Datum_____________________________________________________________________ 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Beskrivning (vad) av entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser.  

 

1. Vad innebär entreprenörskap i utbildning för dig? 

2. Vad anser du att entreprenöriella kompetenser är för något? 

3. Kan du ge några exempel på förmågor, som du anser är entreprenöriella? 

 

Beskrivning (vad, hur och varför) av lärarnas undervisningsmetoder? 

 

1. Vad är syftet med din undervisning?  

2. Vad är det som styr din undervisning? 

3. Har dina elever möjlighet att påverka undervisningsinnehåll och utförande? 

a) Om ja, på vilket sätt?  

4. Arbetar du med entreprenörskap, som ett isolerat ämne eller sker arbetet 

ämnesövergripande?  

5. På vilka platser bedrivs din undervisning?  

6. Hur tolkar du begreppet ”learning by doing”? 

7. Kombinerar du teori och praktik i din undervisning? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

8. Involveras det närliggande samhället i din undervisning, exempelvis utför eleverna 

skolarbete i samarbete med samhället? 

a) Om ja, på vilket sätt? 

9. Hur arbetar du för att elever ska tillägna sig entreprenöriella kompetenser?  

 

Möjligheter, (varför) som arbete med entreprenörskap i utbildning kan innebära 

 

1. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med entreprenörskap i gymnasiesärskolan? 

2. Hur gynnar entreprenörskap i utbildning dina elever? 

3. Hur gynnas dina elever av att tillägna sig entreprenöriella kompetenser? 

4. Med hänsyn till att arbeta med entreprenörskap i gymnasiesärskolan, vilka möjligheter 

erbjuder de styrdokument som finns för gymnasiesärskolan? 

 

Utmaningar, (problematisering) som arbete med entreprenörskap i utbildning kan 

innebära 

 

1. Vilka utmaningar, ser du att arbete med entreprenörskap i gymnasiesärskolan innebär? 

2. Anser du att entreprenörskap i utbildning är ett svårt begrepp att förstå? 

3.  a)   Om ja, varför?  

b) Om nej, varför inte? 



 

 

4. Med hänsyn till att arbeta med entreprenörskap i gymnasiesärskolan, vilka utmaningar 

medför de styrdokument som finns för gymnasiesärskolan? 

 

 

 

 

 

 

 


