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Sedan ett tiotal år sedan är den definition som används av Skolverket gällande entreprenörskap den 
som togs fram av NUTEK (nuvarande Tillväxtverket) då de hade ansvar för entreprenörskap i skolan: 

"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 och ekonomiska sammanhang" 

Denna definition bygger på centrala verk i entreprenörskapslitterauren och specifikt Shane och 
Venkataramans (2000) syntes där entreprenörskap har sin kärna i mötet mellan individ(er) och 
möjligheter. Medan Shane med sin nationalekonomiska bakgrund tryckt hårt på att detta är ett rent 
ekonomiskt fenomen har Venkataraman öppnat upp det för bredare arenor (Sarasvathy & 
Venkataraman, 2011) vilket är i linje med den svenska definitionen. Sarasvathy & Venkataraman 
(2011) ser entreprenörskap som en ”meta-metod” för mänsklig utveckling – genom entreprenörskap 
kommer man åt den potential som människan har. Kopplat till detta har det under lång tid förts samtal 
om ”ett entreprenöriellt förhållningssätt” som en viktig grund för att kunna arbeta entreprenöriellt. 
Dock har detta varit lite av en ”black box” utan klart innehåll. Inom pedagogiken har t ex Ellström 
(2002) lyft fram utvecklingsinriktat lärande som ett begrepp som kan matcha detta, men kanske 
Dweck’s (2012) idé om ”growth mindset” ligger närmast vad som menas med ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Dweck menar att vi antar och reproducerar ett förhållningssätt som antingen fokuserar 
på utveckling eller stabilitet. Med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt ser vi oss själva och andra 
runt i kring oss som potentialer för något mer än vi är idag. Med ett stabilitetsförhållningssätt ser vi 
oss själva som färdigutvecklade och möjligheten för ytterligare lärande är ytterst begränsad. Själva 
idén med entreprenörskap är ju starkt kopplad till potential genom att det handlar om möjligheter som 
förverkligas. Det är svårt att tänka sig att det går att arbeta entreprenöriellt i en miljö som präglas av 
ett stabilitetsförhållningssätt. I en sådan miljö gäller det att undvika misstag (för du kan inte lära något 
av dem), utmaningar (för de kan exponera dina svagheter) och ledarnas/lärarnas viktigaste uppgift är 
sortera fram de smarta (för människor utvecklas inte). I det dagliga arbetet vill man undvika hårt 
arbete (eftersom man inte kan lära något av det) och återkoppling är inte värd mycket (annat än för att 
undvika liknande uppgifter i fortsättningen). Människor som lyckats är tråkiga påminnelser om mina 
egna brister.  

I en miljö med ett utvecklingsinriktat förhållningssätt är misstag en naturlig del i vardagen (för de ger 
möjligheter till lärande) och utmaningar välkomnas (då de prövar dina förmågor och triggar nytt 
lärande). Ledarna/lärarna fokuserar på formativ bedömning (eftersom alla kan utvecklas) och att få 
alla att vara engagerade och arbeta hårt (för ansträngning är vägen till bemästrande). Den formativa 
återkopplingen ger individen hjälp att bli bättre och förebilder kan inspirera till ännu större 
anstängning. Utifrån detta torde det vara tydligt att en viktig förutsättning för att kunna arbeta 
entreprenöriellt är ett utvecklingsorienterat förhållningssätt. Med detta vill jag därför trycka på att vi 
alla (både forskare och pedagoger) behöver vara medvetna om detta och hjälpa varandra att vara så 



utvecklingsinriktade som möjligt. Forskningen kring mindset visar att alla bär på aspekter både från 
statiskt och dynamiskt mindset, men med olika tyngdpunkt. Det är omständigheterna i varje situation 
som styr oss att anta ett dynamiskt eller statiskt mindset. T ex kan en person som normalt har ett 
dynamiskt mindset triggas att agera mer statiskt om hen känner sig för utsatt och inte tror att 
omgivningen kommer att acceptera misstag. I skolan kan detta ske genom att man alltför ofta har 
summativa bedömningar som har avgörande inverkan på betyg. På motsvarande sätt kan en person 
som normalt lutar åt ett statiskt mindset påverkas mot ett dynamiskt mindset genom att situationen är 
trygg och karaktäriseras av förtroende och konstruktiv processbaserad återkoppling. I skolan kan detta 
ske genom att man arbetar i längre processer med många formativa avstämningar som hjälper eleven 
att hitta effektiva strategier för sitt arbete. Den miljö vi skapar för varandra är alltså central för hur 
utvecklingsorienterade vi väljer att vara.  

Om ett dynamiskt mindset är grunden för att arbeta entreprenöriellt, kan entreprenöriella kompetenser 
ses som det vi arbetar med i processen. Genom att ständigt träna dessa kompetenser kan vi utveckla 
vår entreprenöriella förmåga. Utifrån sex grundläggande entreprenöriella kompetenser har vi skapat 
akronymen MOSAIK. Nedan följer definitioner på vad som menas med de olika komponenterna i 
MOSAIK kopplat mot utbildningssystemet. Efter varje definition görs en analys av deras ursprung i 
förhållande till entreprenörskapslitteraturen. 

För att kunna vara entreprenöriell behöver en elev träna och utveckla: 

• Mod – att våga vara på gränsen till sin trygghetszon, och där göra det man (ännu) inte är 
bekväm med. 

Mod har i entreprenörskapslitteraturen koppling till ”risk taking” som är en av delarna som 
bygger upp ”Entreprenurial orientation” EO (Lumpkin & Dess, 1996). Från början kommer 
detta av att entreprenörskap var kopplat till egenföretagande och därigenom en större 
personlig risk. Det kan ses som grundbegreppet kopplat till entreprenörskap eftersom det 
lyftes av Cantillon (1734) för nästan 300 år sedan. Risk kan i företagande handla om att ge sig 
ut på okända marker, ”inteckna” avsevärda resurser eller låna mycket. Risken kan vara 
ekonomisk, men också psykologisk eller social. Sarasvathy (2001) lyfter i sin mycket 
uppmärksammade ”effectuation”-teori fram att entreprenörer normalt inte ser risk som 
välkommen i sig utan som ett pris man får betala för att förverkliga det man vill. På samma 
sätt är kompetensen mod ett medel för att kunna utveckla sin handlingsrepertoar och inte ett 
mål i sig. Det handlar inte om att gilla att vara utanför sin trygghetszon, utan om att man är 
beredd att betala priset för att få en utökad handlingskraft. 

 

• Osäkerhetstolerans – att inte bli ställd av att läget inte är entydigt och att kunna lösa 
uppgifter trots att situationen är oklar och inte kan förstås fullt ut. 

Detta borde egentligen kallas mångtydighetstolerans, men av någon anledning så har 
begreppet osäkerhetstolerans fått omfatta både osäkerhet och mångtydlighet. På engelska är 
begreppet ”Tolerance for Ambiguity” (TA) och har undersökts inom psykologin under lång 
tid. Inom entreprenörskapsfältet kom det in under 80-talet (t ex Begley & Boyd, 1987) och har 
sedan dess varit ett drag som ofta undersökts då entreprenörens karaktäristik har varit i fokus 
(t ex Westerberg, Singh & Häckner, 1997). Enligt Budner (1962) kan mångtydlighet komma 
från det som är nytt, komplext eller som inte har en entydig lösning. Han definierar TA som en 
tendens att gilla situationer som har dessa drag och motsatsen (intolerance for ambiguity) som 



en tendens att se sådana situationer som hotande. TA är därför en viktig nyckel för att kunna 
agera på möjligheter, vilket normalt innebär en rejäl dos av nyhet, komplexitet och brist på 
entydighet. I skolkontexten möter eleven liknande situationer (nya typer av uppgifter som har 
komplexitet och inget givet svar) fast på en mer basal nivå. Här kan det handla om att man 
med en mer utvecklad osäkerhetstolerans bättre kan förstå uppgiften och hitta strategier som 
leder fram mot en lösning. 

 

• Samverkansförmåga – att både kunna ge (dela med sig av det man kan/tänker) och att kunna 
ta (lyssna och ta till sig av andra kan/tänker) och att baserat på detta kunna arbeta tillsammans 
med andra för att utföra/lösa en uppgift 

Samverkansförmåga lyfts inte fram som en entreprenöriell förmåga kopplat till EO (som risk 
taking) och är heller inte kopplat till entreprenörens karaktäristika (som tolerance for 
ambiguity), men är utan tvekan en central förmåga för entreprenörer. Redan på tidigt 80-tal 
visade Miller (1983) att kommunikation och en förmåga att arbeta med andra företag var 
viktigt för företag agerade på dynamiska marknader. På senare år har begreppet ”open 
innovation” lyfts fram som centralt. Det innebär att företag samverkar djupare i hela 
innovationsprocessen. Parida, Westerberg & Frishammar (2012) visade att många aspekter av 
samverkan (såväl med kunder, leverantörer och kollegor i branschen) var centrala för att 
företaget skulle lyckas vara innovativa. Detta mönster stämmer också väl med Sarasvathys 
(2001) idé om ”resource quilting” som innebär att entreprenörer i första hand ser andra aktörer 
i branschen som samarbetspartners än som konkurrenter. Centrala aspekter i att få tillstånd 
god samverkan ligger i att skapa ett balanserat utbyte (se t ex Wincent, 2008) samt att bygga 
nätverksförmåga (se t ex Parida & Westerberg, 2009) bestående av förmåga att kommunicera 
internt, känna till sina partners styrkor och områden de vill utveckla, etablera och vidmakthålla 
relationer samt bygga konkreta samverkansprojekt. Dessa aspekter torde också vara centrala 
för att kunna samverka i en skolmiljö där elever kan bidra till varandras lärande och 
utveckling genom samverkan. 

 

• Ansvar – att kunna ta ansvar för både sitt eget och sina kamraters lärande genom att vara 
drivande och inneha tålamod och inte ge upp trots motgångar 

Även denna dimension har sitt ursprung i EO, där det lyfts fram som ”Autonomy”. Det 
definieras i Lumpkin & Dess (1996, s. 140) som ”the independent action of an individual or a 
team in bringing forth an idea or a vision and carrying it through to completion”. Det handlar 
alltså om att vara självdriven då man ger sig i kast med möjligheter och inte låta 
organisatoriska strukturer hindra. En central idé med intraprenörskap (Pinchot, 1985) ligger i 
att skapa möjligheter för medarbetare att ta ansvar och därigenom kunna agera mer som en 
självständig aktör trots att man är inom en organisatorisk struktur. I likhet med detta handlar 
ansvar i en skolkontext att eleven blir en alltmer självständig aktör kopplat till sitt eget 
lärande.  

 

• Initiativ – att kunna vara proaktiv och agera utan att lärare säger till och att därmed inte vara 
beroende av att ledare/lärare sätter agendan.  



Initiativ är kopplat till ”proactiveness” vilken liksom förgående kompetens är en del av EO. 
Proactiveness definieras som agerande för att förekomma framtida problem, behov och 
förändringar. Inom entreprenörskapslitteraturen handlar det mycket om att vara tidig med 
nyheter kopplade till verksamheten och att ständigt vara öppen för att undersöka och 
förverkliga nya (affärs)möjligheter. Initiativ lyftes fram redan av Schumpeter (1934) som 
centralt i den entreprenöriella processen. Genom att ha en vision av framtiden möjliggör 
entreprenören att bli en skapare av framtiden. Detta kan relateras till Sarasvathy’s (2001) 
”pilot-in-the-plane”-princip, där entreprenören genom att ta initiativet blir herre över sitt öde 
snarare än omständigheternas fånge. På samma sätt kan eleven genom ett större initiativ bli 
mer aktiv och mindre beroende av lärare för att få saker gjorda. 

 

• Kreativitet – att kunna bidra till att hitta nya lösningar som inte är triviala/konventionella 

Kreativitet är relaterad till ”innovation” som är den fjärde komponenten som är hämtad från 
EO. Innovation är kanske den mest centrala aspekten av EO och handlar om att engagera sig i 
och stödja nya idéer, experimenterande och kreativa processer (Lumpkin & Dess, 1996). 
Schumpeter (1934) lyfte för länge sedan fram kreativitet som det centrala i att förnya företag 
och branscher. Genom ”nya kombinationer” av resurser skapas nya produkter, tjänster och 
produktionsmetoder som bättre löser marknadens behov. Marknaden har idag utvidgats till 
samhället genom att sociala innovationer (och socialt entreprenörskap) fått allt större 
utrymme. Då används kreativiteten för att lösa sociala samhällets behov. I skolan är det 
troligen mer intressant att arbeta med samhällets utmaningar. Att träna kreativitet kräver dock 
inte att man löser samhällsutmaningar utan kan ske i de flesta ämnen genom att man utformar 
uppgifter som möjliggör att elevers idéer tas tillvara och utvecklas som en del av lärandet. 

Dessa kompetenser ger i sig själv nycklar för eleven att bli en självständig aktör som tillsammans med 
andra kan verka i en osäker miljö i framtiden. Men de ger också verktyg för att bli en bättre, mer 
motiverad, lärande individ här och nu. Exempelvis erbjuder mod och osäkerhetstolerans eleven att 
kunna arbeta med mer utmanade uppgifter som har större potential att skapa meningsfullt lärande. 
Ansvar och initiativ ger eleven större möjlighet att agera autonomt utan att vara styrd av lärare i varje 
moment och istället för att fundera på vad läraren är ute efter, hitta egna vägar som stärker lärandet 
och skapar värden för både individ, grupp och omgivande samhälle. Samverkan hjälper eleven att se 
sig själv som en allt kompetentare aktör som både kan bidra till andra och lära sig av andra. Slutligen 
erbjuder kreativitet att öppna upp skoluppgifter så att de kan erbjuda mer lärande för eleverna 
samtidigt som de kan erbjuda nya värden till omgivande samhälle. Det är förstås centralt att 
läraren/ledaren skapar förutsättningar för att eleven skall kunna utveckla sina entreprenöriella 
kompetenser. T ex för ansvar gäller det att inte släppa eleverna fria utan att löpande skapa mer 
utrymme för att var och en får ta mer och mer ansvar och sedan utvärdera detta för att stärka 
självtilliten. På så sätt kan förmågan växa helt i linje med dynamiskt mindset. 
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