
Entreprenöriellt lärande 

Några utgångspunkter och tankar kring hur man 
får det att fungera i verksamheten 

 
Mats Westerberg 



Mats i några bilder… 



…och några ord 
• Professor på ämnet Entreprenörskap & innovation 
• Har arbetat mycket med entreprenöriellt lärande sedan 2005 

– Byggde upp verksamheten på LTU 
– Ansvarig för framtagning av kompetensutvecklingskurs i 

Skolverksregi (tillsammans med Företagsamt lärande, UmU) 
– Gett kurser/workshops i EL i flera olika varianter (ofta tillsammns 

med Kaarin Kivimäki) 
• Poängkurs/lärarlyftskurs (sedan 2006) 
• Kompetensutveckling Skolverket (sju omgångar) 
• Skräddarsydda utbildningar/workshops för skolor/kommuner/ 

kompetensutvecklingsnätverk, mm. 
• Vill bygga upp ett kompetenscenter för EL på LTU 



Min hemvist:  
Entreprenörskap & Innovation på LTU 

 Ämnet Entreprenörskap & Innovation vid LTU behandlar företags- och 
organisationsutveckling och särskilt företags-utveckling som baseras på innovativa 
produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten. I 
fokus för ämnet är interorganisatoriska relationer för entreprenörskap och innovation som 
involverar företag verksamma på konkurrensutsatta marknader, men ämnet intresserar sig 
också för individer och system av samverkande aktörer. 

Startade 1 januari 2006 
 4 professorer 
 2 docenter 
 3 lektorer 
 5 doktorander 
 

”Profeten” – 
kunskapsutveckling i 
samverkan 

Strategiskt 
nätverkande 

Ledning av 
innovation 

Mäta 
entreprenöriella 
möjligheter 

Open 
Innovation 

Passion – orsaker och 
konsekvenser 

Individen, 
företaget och 
nätverket 

Entreprenören 
som lokomotiv 

Kompetenser för 
entreprenörskap 

Entreprenörskap 
och hälsa (stress) Samverkan och innovation i byggprocesser 

Innovativa 
processer 

Nytta av 
entreprenörskaps-
utbildning 

Entreprenörskap, 
genus och identitet 

http://www.ltu.se/ies/d3879/Entreprenorskap/d2881/d2891/1.1181
http://www.ltu.se/ies/d3879/Entreprenorskap/d2881/d2891/1.1189
http://www.ltu.se/research/subjects/Entreprenorskap/Om-oss-pa-Entreprenorskap/Medarbetare/davron-1.45534
http://www.ltu.se/ies/d3879/Entreprenorskap/d2881/d2891/1.8680
http://www.ltu.se/research/subjects/Entreprenorskap/Om-oss-pa-Entreprenorskap/Medarbetare/pererik-1.11163
http://www.ltu.se/ies/org/Entreprenorskap/d2881/d2891/lenaf
http://www.ltu.se/research/subjects/Entreprenorskap/Om-oss-pa-Entreprenorskap/Medarbetare/johfri-1.12624


Att främja entreprenörskap i praktiken: Mina 
pedagogiska principer 

AH 
AHA 

HAHA 

Lärande går före kontroll 
Kreativitet och egna initiativ 

uppmuntras 
Studenten och lärarna har 

delat ansvar för kursens 
framgång 
Det är tillåtet att misslyckas – 

och därmed möjligt att prestera 
mycket bra…  
Vi ska lära oss och ha kul 

tillsammans… 



Det har inte alltid varit accepterat och bra att arbeta med  
entreprenörskap/företagsamhet i Sverige… 
(Bengt Johannisson, 2008) 
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Era 
(decennium) 

Dominerande 
förhållningssätt 

Kommentarer 

1970-tal FÖRAKT Entreprenören ses som kapitalismens fula ansikte 

1980-tal FÖRNEKELSE Entreprenörskap finns knappast alls på agendan, vare sig i 
samhällsdebatten i stort eller i det akademiska samtalet 

1990-tal FÖRSTÅELSE Acceptans av entreprenörskap som (ny)företagande 
samexisterar med bilden av entreprenörskap som 
företagsamhet 

2000-tal BEJAKANDE Företagsamhet i skilda framträdelseformer inordnas i offentliga 
och akademiska diskurser 

2010-tal PRAKTISERANDE? Entreprenörskap som livsform och verksamhetsform integreras 
i olika praktiker i och utanför skolan 



Forskningsfronten är nära! 



Lärandets dubbelhet – både anpassning och utveckling  
             (Ellström, 2002) 

• ”Produktionens logik” 
• Effektiv handling på rutin eller regelbaserad handlingsnivå 
• Problemlösning genom tillämpning av givna regler/instruktioner 
• Enhetlighet och liktänkande, stabilitet och säkerhet; 
•      ett lärande inriktat mot bemästring av procedurer och rutiner 

 
• ”Utvecklingens logik” 

• tanke och reflektion; 
• alternativtänkande, experiment och risktagande; 
• tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar; 
•       ett utvecklingsinriktat (entreprenöriellt) lärande 

Vi behöver båda, men 
hur skall balansen se ut? 



Den entreprenörielle aktörens 
roll/kompetens enligt (tidiga) forskare 

• Risktagare (den som vågar pröva/satsa)  
– (Cantillon, 1755; Say, 1816; Knight, 1921) 

• Innovatör (den som kan använda sin kreativitet/fantasi och skapa nytt)  
– (Schumpeter, 1911; Dahmén, 1950; Baumol, 1993) 

• Alert möjlighetssökare (den som ser möjligheter där andra ser noll)   
– (Hayek, 1945; von Mises, 1949; Kirzner, 1973) 

• Koordinator av begränsade resurser (den som lägger pusslet bäst) 
– (Say, 1816; Casson, 1982) 
 

Alla dessa kompetenser behöver vi troligen mer av  
idag då krav på utveckling/förändring/förbättring är starka - 
De är kompetenser som hjälper oss bli herre över våra liv 



Om begreppet Entreprenörskap idag 
Tillväxtverket, Skolverket m fl. använder följande definition: 
Entreprenörskap — att se möjligheter och gå från tanke till handling!  
"Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 
identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 
målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang." 

I dagens forskning lyfter man fram tre aspekter: 
• Proaktivitet – att ta initiativ snarare än att vänta på andra (ta 

ansvar för sin egen (och andras) utveckling) 
• Riskbenägenhet – att våga pröva och inte ha ”fiaskofruktan” 

(agera modigt men inte dumdristigt) 
• Innovativitet – att skapa nytt (vara kreativ och fantasifull) 



Många forskningsämnen… 

 
 

PEDAGOGIK & LÄRANDE 

PSYKOLOGI 

ORGANISATIONSBETEENDE 

FÖRETAGSEKONOMI 

NÄTVERK 

GEOGRAFI 

SOCIOLOGI 

SOCIALANTROLOPOGI 

NATIONALEKONOMI 

ESTETIK  
& KONSTNÄRLIGHET 
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Nätverk och samverkan – viktiga verktyg 
för de entreprenöriella aktörerna 

• Vad kommer entreprenören med? 
Möjlighet + egen distinkt kompetens 
– Möjligheten måste uppfattas som intressant för den som 

skall ”köpa” den – kan vara framtida kunder (för 
kommersiella produkter) eller avnämare (för ideella 
”produkter” eller processer) 

– Entreprenören måste besitta någon egen distinkt 
kompetens för att vara intressant som deltagare i den 
entreprenöriella processen 

• Med nätverk och samverkan byggs sedan teamet 
ihop så att man kan åstadkomma mer utan egen stor 
resursinsats 



Grunden för nätverk – relationer och utbyten 
• Utbytesteorin (Homans, 1958,1961; Blau, 1964) – en viktig 

förklaringsgrund 
– Relationer bygger på att alla parter ger och tar och att 

det på längre sikt finns balans mellan givande och 
tagande 

• Om du inte kan eller vill ge till andra kommer du 
(med viss fördröjning) inte att få något 

• Om du inte kan eller vill ta från andra kommer du 
(med viss fördröjning) inte att få något 

• Om man skall nätverka måste man både vara 
beredd att dela med sig av det man kan och vet 
samt att vilja och ha förmåga att lära av andra 



Effekter av inställning till samverkan 
Fallet Ywood 

Inställning till 
samverkan 
• Givande inställning 
 

Inställning till 
samverkan 
• Tagande inställning 

Utveckling av nya 
produkter under de 

senaste två åren 

Förbättrade 
företagsprestationer 
under de senaste två 

åren 



Nätverkskompetens  
(Walter, Auer & Ritter, 2006, Westerberg & Wincent, 2008)  

Förmåga att använda mellanorganisatoriska relationer för att 
skapa egna konkurrensfördelar. Består av förmåga att: 

1) Kommunicera internt (givet att man har en egen organisation) 
– Nätverka i den egna organisationen 

2) Känna sina partners 
– Veta vem som kan vad… knowing who 

3) Upprätthålla goda relationer 
– Kunna få access till andras kunskap/resurser 

4) Koordinera gemensamma aktiviteter 
– Kunna kombinera egna och andras delar till en helhet 

5) Identifiera och bygga upp nya relationer  
– Hitta ny kompetens och skapa initial kontakt 



Utveckling av relationer från möte till 
partnerskap – Ywoods arbetsmodell 

möten
nätverk

samverkan
tillit

partnerskap

med fokus p
å processe

n

möten
nätverk

samverkan
tillit

partnerskap

med fokus p
å processe

n



Abisecta 

Hyvlat 

Dörrar 

Kontors- 
miljö 

GDS 

Byggsystem 

Timmer- 
hus 

    = 40-160 timmar/år 
    = >160 timmar/år 

Från inga kontakter till starka nätverk 
De entreprenöriella aktörerna är de som driver detta tydligast 
genom att vara de som ger mest – då vi frågat deras partners 

…och ledaren är central för nätverkandet – med en försiktig och 
osäker ledare, mindre nätverkande… 



Entreprenörskap uppstår inte slumpartat 
Bakom varje entreprenöriell handling finns en eller fler personer som 
• medvetet bryter mönster 
• vågar ta risken att misslyckas 
• utmanar mentala gränser 
 
De gör tvärtemot vad vi fått lära oss, nämligen   
• Att man ska anpassa sig 
• Att man får inte misslyckas  
• Att man skall göra som man alltid gjort 

 
Men för att kunna vara entreprenöriell (som elev/som lärare/som rektor) måste 

man normalt ha ett bra stöd... 
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Vad krävs av läraren/pedagogen? 
Det gäller att våga släppa taget – men finnas tillhands 
• Gå från ”kontroll över” lärsituationen till ”kontroll med” lärsituationen 

– Låta övergripande mål och situationen styra mer och vara beredda att överge eventuella 
detaljplaner.  

– Bygga upp en självtillit för att man kan hantera osäkerhet/tvetydighet snarare än att ta bort 
osäkerhet/tvetydighet. Gör osäkerhet/tvetydighet till din vän! 

• Underlättas av att man är flera som undervisar i samma situation 
– Genom att kunna samtala under processens gång med en kollega som är i samma 

situation kan man hålla nere stressnivån och skapa ett bra arbetsklimat 

• Lita på och låta eleverna ta ett allt större ansvar för sitt lärande 
– Skapar ökad meningsfullhet/delaktighet hos eleven 
– Tillåta experimenterade i form av att man t ex säger ja till elevidéer (som bygger på att de 

tar ansvar för genomförandet) 
– Att det har större möjlighet att bli ”rätt” skall vara viktigare än att till varje pris inte blir fel 
– Coacha – inte curla 
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Struktur och omtanke – eller ”Ramar och kramar” 



Vad krävs av ledaren/rektorn? 
Det gäller att våga släppa taget – men finnas tillhands 
• Gå från ”kontroll över” skolan till ”kontroll med” skolan 

– Låta övergripande mål och situationen styra mer och detaljplaner mindre.  
– Bygga upp en självtillit för att man kan hantera osäkerhet/tvetydighet snarare än att ta bort 

osäkerhet/tvetydighet. Gör osäkerhet/tvetydighet till din vän! 

• Underlättas av att man har kollegor som är i liknande situation 
– Genom att kunna samtala under processens gång med en rektorskollega som är i liknande 

situation kan man hålla nere stressnivån och skapa ett bra arbetsklimat  

• Lita på och låta lärarna/pedagogerna ta ett allt större ansvar för skolans utveckling 
– Skapar ökad meningsfullhet/delaktighet hos de anställda 
– Tillåta experimenterade i form av att man t ex säger ja till personalidéer (som bygger på att de tar 

ansvar för genomförandet) 
– Att det har större möjlighet att bli ”rätt” skall vara viktigare än att till varje pris inte blir fel 
– Coacha – inte curla 
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Ramar och kramar 





Vad krävs mer av ledaren/rektorn? 
Styrdokumenten ger ju stöd för en mer entreprenöriell approach 
• Våga trycka på stadiemålen kopplade till entreprenöriellt arbetssätt 

– Det som mäts/uppmärksammas av ledaren är det som blir gjort… 

• Se till att undanröja hinder/skapa förutsättningar för att personalen skall arbeta 
entreprenöriellt 

– Kan lokalerna förändras så att det blir enklare att tänka nytt? Kan man förändra möten så att delaktighet 
stärks och samarbeten underlättas? Schema – kan man skapa längre pass? Kan föräldrarna göra 
något? Kan man hitta arbetssätt som ännu mer bygger på att man arbetar i team? mm… 

– Skapa inte kurser/kursmoment i entreprenöriellt förhållningssätt för eleverna – se till att det genomsyrar 
det mesta ni gör i skolan. Använda kunskapsmål som medel för att bygga entreprenöriella kompetenser 
hos elever – genom progression 

• I den ideala situationen är Rektor ett föredöme som inspirerar och motiverar samt visar 
personlig omtanke – en utvecklande ledare för ett entreprenöriellt lärande 

– Skapar ramar som tillåter medarbetarna att vara entreprenöriella utan att det blir kaos 
– Ger stöd och uppmuntran – för att fler skall våga och skapa istället för att vänta och se 
– Leder laget, men låter alla ta så mycket ansvar som de klarar/är bekväma med 

 



Frågorna ni skickade med… 
• Hur får vi lärare att se vinsterna/kunskaperna som eleverna får med entreprenöriellt lärande? 

– Mer elevcentrerat. Mer ”på riktigt”. Bygger elevens självtillit att våga och skapa. Betonar personligt ansvar. 

• Hur får man elevinflytande (på riktigt) och inte bara något ord som låter fint att ha med i målen? 
– Genom att låta eleverna delta i planering av verksamhet – utifrån de mål som finns. Progression – inte allt på en gång. 

• Hur synliggör vi behovet av ansvar i olika led? 
– Pedagoger måste tillåta ansvar – inte bara utkräva ansvar. Bygg in progression. Vad kan barnen eleverna ta ansvar 

över på olika stadier? 

• Hur ökar vi risktagandet – att gå ut på svag is? 
– Göra processen till det centrala – och bygga in återkoppling (formativ bedömning) som en central komponent. Utan 

risker (inklusive lyckande missar) inget lärande! 

• Hur får man personalen/pedagogerna med på tankesättet? ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE? 
– Det kräver en gemensam process – en bra början kan vara att alla läser ”Skapa och våga” och ”Entreprenöriell 

pedagogik i skolan”. Söka medel från Skolverket för utveckling/ gå kompetensutvecklingskurs tillsammans. 

• Hur kan man få lärarna att förstå hur viktigt det är att alla ämnen ”genomsyras” av 
entreprenöriellt tankesätt?? 

– Kräver samtal som går in på varje pedagogs vardag – där man kan se hur man kan bli bättre på att både uppfylla 
kunskapsmål och kompetensmål genom att arbeta mer holistiskt. Men det kräver en ödmjuk pedagog som inte ser sitt 
eget ämne som överordnat, utan som en viktig del i ett pussel som har andra viktiga delar. 
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