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ABSTRACT 
 
From many quarters in the world around us we can see investments in entrepreneurs and 
entrepreneurship, not least in the educational system. Entrepreneurial learning and 
entrepreneurship education are vogue words in the schools today. We have chosen to look 
closer upon what that kind of learning can look like in practice, and what thoughts teachers 
and students can have about the subject. Two teachers with experience from entrepreneurial 
learning are interviewed, as well as students of those teachers. Exept from looking into the 
point of view of the teachers and students, we will focuse on what that kind of learning can 
denote for teachers aswell as students.  The study has shown that entrepreneurial learning 
means a more active role for the students then a traditional learning does. The entrepreneurial 
learning are also more often done together with others and denotes a larger personal 
responsibility for the student. The study has also shown that entrepreneurial learning also 
means a different role for the teacher. It goes from beeing a intermediary of knowledge to 
beeing a mentor for the students. The education is to a small extent controlled by the teacher 
in a entrepreneurial learning, instead the teacher work in concurrence with the students.     



 

SAMMANFATTNING  
 
På många håll i vår omvärld sker satsningar på entreprenörer och entreprenörskap, inte minst 
inom skolvärlden. Entreprenöriellt lärande och entreprenöriell utbildning är idag modeord i 
skolan. Vi har valt att titta närmare på hur ett sådant lärande kan se ut och gå till i praktiken, 
och vilka tankar lärare och elever kan ha om ämnet. Två lärare med erfarenhet av 
entreprenöriellt lärande intervjuas, samt elever till dessa lärare. Förutom att undersöka lärares 
och elevers syn på entreprenöriellt lärande har vi valt att fokusera på vad ett sådant lärande 
kan innebära konkret för såväl lärare som elever. Studien har visat att ett entreprenöriellt 
lärande för eleven innebär en mer aktiv studeranderoll än vid ett traditionellt lärande. 
Lärandet sker även i större utsträckning tillsammans med andra och innebär ett större eget 
ansvar för individen. Det visade sig också att lärarrollen blir annorlunda vid ett 
entreprenöriellt lärande. Den går från att vara en kunskapsförmedlare till att bli en mentor för 
eleverna. Undervisningen är i mindre utsträckning lärarstyrd vid ett entreprenöriellt lärande, 
läraren arbetar istället i samverkan med eleverna.    
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
Studier visar att Sverige har färre entreprenörer och mindre entreprenörskap än många andra 
länder. Till exempel uppvisar övriga nordiska länder upp en högre entreprenöriell aktivitet 
jämfört med Sverige. Många av våra storföretag har genomgått strukturella förändringar. 
Detta i kombination med vår låga entreprenöriella verksamhet, som medför få nya företag och 
en svag tillväxt bland de befintliga, kommer att få allvarliga följder för vårt näringsliv. 
Entreprenörskap och entreprenöriella personer behövs dock inte bara i näringslivet. Det är lika 
viktigt att de finns i andra delar av samhället, som den offentliga sektorn, ideella 
organisationer och i skolan. För att få ett entreprenöriellt klimat i Sverige är 
utbildningssystemet ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Detta då den kan skapa en 
positiv bild av entreprenörskap och företagande, och för att elever, såväl pojkar som flickor, 
ska kunna se sig själva som framtidens entreprenörer (NUTEK, 2003).  
 
Därför genomför verket för näringslivsutveckling, NUTEK, tillsammans med andra 
organisationer och myndigheter ett nationellt program mellan åren 2005 och 2007 för att 
främja entreprenörskap i alla delar av utbildningssystemet, i grundskolan såväl som i 
gymnasieskolan. Samtidigt kommer rekommendationer från EU att entreprenörskap bör bli ett 
obligatoriskt ämne på universiteten. I Västerbottens län sker för tillfället ett 
utvecklingsprojekt vid namn Prio 1, som är en satsning för att öka företagsamheten i länet. I 
samband med detta har forskningscentrat ”Företagsamt lärande” upprättats vid Umeå 
universitet. Vi kan alltså se satsningarna på entreprenörskap i samhället som kommer från 
många olika håll. Den naturliga frågan härifrån blir om satsningarna leder någonstans och om 
det verkligen går att utbilda entreprenörer? Svaren blir givetvis olika beroende på vem som 
tillfrågas, men de flesta verkar överens om en sak: Om vi ska satsa på detta så krävs det något 
extra, något utanför ramarna för det etablerade utbildningsväsendet (Gustafsson, 2005).  
 
Den socialdemokratiska regering som var vid makten år 2004 diskuterade just utvecklingen 
av skolväsendet och la fram en proposition med förslag till förändringar av gymnasieskolan. 
Enligt regeringen var anledningen till detta att fler elever skulle nå målen i skolan och på så 
sätt tillägna sig den kunskap de behöver i livet. Den 27 oktober samma år antogs 
propositionen av riksdagen utan några ändringar. Utbildnings- och forskningsminister vid 
detta tillfälle var Tomas Östros: Gymnasieskolan behöver moderniseras och fokusera mer på 
sammanhang och fördjupning.  (Skolverket, 2005) Efter riksdagsvalet hösten 2006 fick vi en 
ny regering, som genast stoppade den föregående regeringens förslag till förändring av 
gymnasieskolan. Vi kan dock se även hos den nya regeringen en vilja och en önskan att satsa 
på entreprenörer och entreprenörskap. Den 6 oktober 2006 läste Fredrik Reinfeldt upp den 
nya regeringsförklaringen i riksdagen. I den står att läsa; Entreprenörskap och företagande är 
avgörande för att öka sysselsättningen, för att lägga grunden för utvecklingskraft i hela 
Sverige och för att stärka Sveriges ställning i världen (Regeringskansliet, 2006). Vidare står 
att läsa att gymnasieskolan är i behov av en större reformering. Än så länge finns dock inga 
säkra planer på vad det kommer att innebära.    
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1.2 Problemdiskussion 
 
Redan i detta tidiga skede i rapporten känner vi att vi bör definiera vad som avses med 
benämningarna entreprenör och entreprenörskap. I kapitel 2.1 finns en mer detaljerad 
utläggning om olika syner och tankar om begreppen, men för att detta inledande kapitel ska 
bli relevant för läsaren behövs en tidig inblick. Vi har för detta valt den definition som 
presenteras av Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) i boken ”Aha, företagsamt 
lärande”. Enligt dem är entreprenörskap en form av företagsamhet som inte direkt behöver ha 
nåt med affärer och ekonomi att göra, även om det ofta har det, utan kan praktiseras på helt 
andra områden. De kallar entreprenörer för kreativa ingenjörer som är uppmärksamma på 
omgivningen och som snabbt och lätt förstår vad som är på gång i utvecklingen. De kan då 
förstärka den eller ändra dess riktning.  
 
Enligt Björn Bjerke, professor vid Malmö högskola, finns ett antal olika upplägg när det 
gäller entreprenörskapsutbildningar. För det första bör man bestämma om det ska handla om 
utbildning om entreprenörskap eller om utbildning för entreprenörskap, där om handlar om en 
teoretisk kurs man främst intresserar sig för vad ämnet handlar om, medan för är en kurs som 
främjar entreprenöriellt beteende och försöker skapa entreprenörer. Han menar att utbildning 
om entreprenörskap riktar sig främst mot hjärnan, medan utbildning för entreprenörskap 
kräver att fler kroppsdelar engageras. Även hjärtat och magen behöver vara med. Han säger:  
 

Men när det gäller för vill jag inte använda ordet utbildning. Entreprenörskap är ett 
förhållningssätt - det viktigaste är inte kunskap eller färdigheter - det viktigaste är att 
ha ”rätt” attityder. De här attityderna kan inte läras ut, möjligen kan man försöka 
fostra dem (Gustafsson, 2005).  

 
I en rapport utgiven av den ideella organisationen VA, Vetenskap och allmänhet, i samarbete 
med NUTEK, har de kartlagt lärares inställningar och attityder till och arbete för att utveckla 
elevers företagsamhet. Nittio procent av de tillfrågade lärarna anser att det är viktigt eller 
mycket viktigt att utveckla elevernas förmåga att ta egna initiativ och att kunna gå från idé till 
praktisk handling. Dock anser bara fyrtio procent att detta ska ske i skolan, vilken betyder att 
majoriteten av lärarna anser att det är främst på fritiden som eleverna ska lära sig att ta 
initiativ och utveckla sina idéer Studien visar att en majoritet av lärarna instämmer i två olika 
påståenden: att läraren är ansvarig för elevernas lärande och att eleven är ansvarig för sitt eget 
lärande. Dock ansåg förvånansvärt många att läraren inte har något ansvar för elevens lärande. 
De flesta av lärarna uppgav att de i sin undervisning använder sig av undervisningsmetoder 
som utvecklar elevers företagsamhet. (Vetenskap och allmänhet, 2005) 
 
Det som ofta kallas för traditionell undervisning i samhällsdebatten och i litteraturen 
karaktäriseras av en hård tidsstyrning och en facitkultur i en miljö där likhet betonas och 
ämnen och uppgifter splittras från varandra. När undervisningen istället går mot att bli mer 
entreprenöriell innebär det längre sammanhängande processer där eleverna har ansvar för sitt 
eget lärande och en inre intentionalitet, vilket innebär att eleven har en klar uppfattning om 
vad undervisningen går ut på, antingen för att innehållet upplevs som intressant eller för att 
eleven förstår vikten av det. (Johannisson, 2000)  
 
Enligt Hedin och Svensson (1997) innebär den nya pedagogiken förändringar både för den 
traditionella studeranderollen såväl som lärarrollen. Lärarrollen går från att vara en 
förmedlare av kunskap till att bli en handledare för elever som själva söker kunskap. Detta 
innebär enligt författarna en mer aktiv roll för eleverna, där lärande i samverkan med andra 
blir viktigt.   
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I Carlgrens bok ”Bildning och kunskap” (1994) som är ett utdrag ur läroplanskommitténs 
betänkande ”Skola för bildning” från 1992 som sedan låg till grund för våra nu gällande 
läroplaner, kan man läsa att en professionell lärarverksamhet innebär att lärare måste ta 
ställning till såväl kunskap, lärande som undervisning. Det fodras enligt författaren ett 
samspel mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska utformning för 
att få till stånd en reflekterad praktik (Carlgren, 1994).  
 

Vilka faktorer ligger bakom att politiker i allt fler länder bekymrar sig för hur skolan 
ska förändras för att göra eleverna företagsamma? Hur kommer det sig att man gör 
utredningar och skriver nationella handlingsprogram om entreprenörskap? Är det 
ännu en modetrend som skolans folk måste se stå ut med? 

 
 Så står det att läsa i ”Aha! Företagsamt lärande! En skola för förnyelse” (Johannisson, m.fl. 
2000. s. 8). Det har i skolans värld genom tiderna funnits många olika modetrender, som 
Johannisson m.fl. talar om i citatet ovan. Den som står i fokus just nu är det entreprenöriella 
lärandet. Vi vill med vår studie titta närmare på vad det kan innebära för lärare och elever. 
 

1.3 Syfte   
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett entreprenöriellt lärande kan se ut i 
gymnasieskolan, och vad som skiljer ett entreprenöriellt lärande från ett traditionellt.  
 
Vi kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar; 
 
- Vad kan lärare och elever ha för syn på ett entreprenöriellt lärande? 
- Vad kan ett entreprenöriellt lärande, i jämförelse med ett traditionellt lärande, 
 innebära för elever och lärare? 
 
 

1.4 Definitioner 
 
Det är viktigt att vi inför det fortsätta arbetet här gör en distinktion mellan entreprenöriellt 
lärande och entreprenöriell utbildning. Det senare handlar om utbildningens innehåll och 
former, medan entreprenöriellt lärande handlar om hur en elev aktivt och kognitivt skaffar sig 
ett tankesätt och ett beteende som kan klassas som entreprenöriellt (Landström, 2005. s. 72). 
Detta arbete handlar om det entreprenöriella lärandet, så den definitionen kommer att 
användas. Vi kommer även att använda uttrycket entreprenöriell undervisning, och avser då 
en undervisning där läraren arbetar för att få till stånd ett entreprenöriellt lärande i 
klassrummet och hos eleverna.  
 
I kapitel 2.2 finns utförlig utläggning om vad det entreprenöriella lärandet är och vad det 
innebär. Vi vill dock i detta kapitel ge en kort definition: 
 

Entreprenöriellt lärande betyder: 
Ett förhållningssätt till lärande som syftar till att ta fram elevers naturliga nyfikenhet, 
handlingskraft och inititativförmåga (LundaNova, 2005).  
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I arbetet kommer ordet lärande att användas frekvent, vilket är ett ord som har många olika 
definitioner i litteraturen. Marton (1997) ser det till exempel som en kvalitativ förändring i hur 
den som lär uppfattar någon eller något. Lärande handlar följaktligen inte om en kvantitativ 
förändring utan om att man ser på ett fenomen på ett nytt sätt. I boken ”Elevens värld” står att 
läsa att Piaget använde sig av en snävare definition av ordet inlärning. Enligt honom innebar 
inlärning att lagra kunskap genom yttre påverkan, och inlärning som kräver förståelse 
betecknade han istället som utveckling. Författarna har dock i boken valt att använda ordet 
inlärning i en vidare bemärkelse, nämligen både om ren kunskapsinpräntning och om en 
djupare förståelse (Imsen, 2000). Detta är den definition av lärande som vi valt för vårt arbete.  
 
Vi vill här också definiera ordet kreativitet, eftersom det kommer att användas på många 
ställen i arbetet. Kreativitet är likt lärande ett svårdefinierat ord och vi har valt att använda oss 
av en av de stora pedagogernas, nämligen Vygotskijs definition:  
 

Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är 
ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 
konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre (Vygotskij, 
1995. s. 11). 

 
Enligt Vygotskij (1995) är ett avgörande fenomen för kreativiteten kombinationsförmågan, 
det vill säga en förmåga att använda vardagliga ting på nya sätt. Det handlar om att tänka i 
nya banor, att omgruppera saker och skapa nya associationer. Vi anser att Vygotskijs 
definition på ett bra sätt speglar vår syn på kreativitet.   
 
I den litteratur vi kommit i kontakt med under vårt arbete har vi sett att det finns många olika 
benämningar för den typ av lärande som vi kallar entreprenöriellt. I uppsatsen förekommer 
definitionerna elevaktivt lärande och utvecklingsinriktad pedagogik, vilket vi, efter att ha satt 
oss in i vad de står för, tolkar som synonyma med entreprenöriellt lärande.  



 5 

2. TEORI 
 

2.1 Entreprenören och entreprenörskap 
 
Enligt Landström (2005) är entreprenörskap inte något nytt fenomen i Sverige. Redan under 
1970- talet startade de första utbildningarna vid svenska universitet och högskolor. Under 
1980 och 1990 ökade intresset successivt, vilket ledde fram till den situation vi befinner oss i 
idag där entreprenörskapsutbildningar finns vid nästan samtliga universitet i landet. 
Landström menar att ett framgångsrikt entreprenörskap till stor del har legat till grund för 
uppbyggnaden av det svenska näringslivet, och som exempel kan nämnas företag som ASEA, 
Alfa- Laval, AGA och LM Ericsson. Personer som Ruben Rausing, Ingvar Kamprad och 
Erling Persson är även värda att nämnas i detta sammanhang.  
 
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, skriver i ”Skolans entreprenörsbok” att 
industrisamhället genomgår stora förändringar (NUTEK, 1999. s. 21ff). Från den storskaliga 
centralism som dominerat måste vi nu satsa mer på nyföretagande och på innovativt 
entreprenörskap för att kunna säkra en hög sysselsättning och en trygghet i vår framtida 
ekonomi. Den kommer att bygga mer på kunskap och mindre på naturrikedomar, 
basindustrier mm. Det är alltså våra barn och ungdomar som kommer att vara våra viktigaste 
tillgångar i framtiden. NUTEK anser vidare att syftet med elevaktivt lärande är att eleverna 
tidigt ska få en positiv bild av sig själva, sina möjligheter och sin framtid.        
 
Men vad är egentligen entreprenörskap och vad kännetecknar en entreprenör? Ordet 
entreprenör är ett franskt låneord som betyder företagare. Idag har det dock kommit att syfta 
på handlingskraftiga, initiativrika personer som förnyar och har en optimistisk grundsyn 
(NUTEK, 1999. s. 22). I NUTEKs policyskrift om entreprenörskap står att läsa:  
 

Entreprenörskap ser vi som ett uttryck för de aktiviteter som individer utför när idéer 
genereras och omsätts till något värdeskapande. Entreprenörskap kan ses som en 
process som växer fram i ett socialt sammanhang. Entreprenörskap finns, och behövs i 
alla delar av samhället – i befintliga företag och organisationer, i offentlig verksamhet, 
i föreningslivet, i skolan och inom den sociala ekonomin. (NUTEK, 2003)  

 
Som tidigare konstaterats i kapitel 1.2 anser Johannisson m.fl. (2000) att entreprenörskap är 
en form av företagsamhet som inte direkt behöver ha nåt med affärer och ekonomi att göra 
utan kan praktiseras på helt andra områden. De kallar entreprenörer för kreativa ingenjörer 
som är uppmärksamma på omgivningen och som snabbt och lätt förstår vad som är på gång i 
utvecklingen. De kan då förstärka den eller ändra dess riktning.  
 
Enligt Landström (2005) kännetecknas entreprenören av handlingsorientering, 
initiativrikedom och kreativitet. Författaren menar att det finns tre sätt att definiera 
entreprenören och entreprenörskapet: entreprenörskapet som en funktion på marknaden, 
entreprenören som individ och entreprenörskap som process. Det är framförallt de 
nationalekonomiska forskarna som intresserat sig för entreprenörens funktion på marknaden, 
medan den beteendevetenskapliga forskningen valt att se på entreprenören som en individ. 
Landström menar vidare att synen på entreprenörskapet som en process uppstod som en 
reaktion mot de mer individorienterade definitionerna. Man vill då flytta fokus till den 
entreprenöriella processen, istället för att försöka karaktärisera entreprenören.  
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Josef A Schumpeter (1883-1950) var nationalekonom och den första att lyfta in entreprenören 
som en central gestalt i det ekonomiska tänkandet. Enligt Schumpeter är entreprenören en 
speciell typ av företagare, med specifika färdigheter och ett speciellt beteende som bryter 
tidigare mönster. Detta gör han eller hon genom att introducera innovationer och i och med 
det differentiera sig gentemot andra företag. Det leder vidare till att den jämvikt som finns i 
det ekonomiska systemet bryts. Med begreppet innovationer involverade han även attribut 
såsom risktagande, ledning och koordinering. Han betonade dock att dessa attribut ensamma 
utan en innovationsförmåga inte är tillräckligt för att benämna en person entreprenör. 
Schumpeter menar vidare att det är entreprenörens uppgift att kombinera 
produktionsfaktorerna och att det endast är fråga om entreprenörskap då faktorerna 
kombineras för första gången. När kombinationen upprepas och sker i den löpande driften av 
ett företag, mister entreprenören epitetet. Schumpeters syn på entreprenören som innovatör 
och skapare av förändringar på marknaden bottnade i de industriella förändringar som 
präglade mycket av 1800-talet  (Landström, 1999). Det kan vara intressant att här notera de 
likheter som finns mellan Schumpeters syn på entreprenörskap och Vygotskijs syn på 
kreativitet som presenterades i kapitel 1.4. De talar båda om en kombinationsförmåga, en 
förmåga att kombinera faktorer på ett nytt sätt och sedermera skapa nya associationer.   
 
Efter Schumpeter försvann entreprenören till stor del i de nationalekonomiska modellerna. 
Det kan bero på att efter honom har samhällets intresse riktats från att försöka förklara 
entreprenörskap till att utveckla entreprenörskap. Under 1950-talet ansågs till exempel 
entreprenöriell förmåga vara avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Efter andra 
världskriget var det viktigt att få igång utvecklingen och uppmuntra individer att starta 
företag. Nu blev det alltså nödvändigt att identifiera de personer i samhället som var 
entreprenöriella. Detta gjorde att beteendevetenskapliga forskare såg sitt ansvar i den fortsatta 
teoriutvecklingen (Landström, 1999). 
 
David McClelland (1917-1998) var den första att presentera studier inom 
entreprenörskapsområdet med grund i beteendevetenskaplig teori. McClelland diskuterade 
ofta varför vissa samhällen utvecklas mer dynamiskt än andra. En utgångspunkt för hans 
arbete var att arbetsviljan hos människor beror på tre centrala behov: prestationsmotiv, 
maktmotiv och relationsmotiv. McClelland pekar bland annat på att barnuppfostran i 
protestantiska länder baseras i högre utsträckning än t.ex. i katolska länder på självständighet 
och icke-restriktioner. Detta skulle leda till att barnen blev mer prestationsorienterade. Denna 
studie var den första som visade på samband mellan prestationsmotiv och ekonomisk 
utveckling. Resultaten av McClellands studier visar dock att det även finns andra variabler 
som påverkar den ekonomiska utvecklingen: individens relationsmotiv, som har mer 
relationen till andra människor att göra, och individens maktmotiv, det vill säga individens 
behov av kontroll. Slutsatsen av McClellands studier blir att mer ekonomiskt utvecklade 
länder kännetecknas av mindre fokus på institutionella normer och istället fokuserar på en 
öppenhet gentemot andra människor och deras värderingar, och det finns även ett utbyte 
mellan människor. Det är i detta sammanhang som entreprenörer blir viktiga drivkrafter för 
att ett land ska utvecklas. Entreprenören kännetecknas då av en person med högt 
prestationsmotiv, ett gott självförtroende, självständigt problemlösande, och som föredrar 
situationer som präglas av accepterbara risker, resultatuppföljning och feedback, och 
individuellt ansvarstagande (Landström, 1999). 
 
En av de mest framträdande forskarna som intresserat sig för entreprenörskapet som process 
är William Gartner. Han har forskat om entreprenörskap i över 25 år och har skrivit över 
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hundra vetenskapliga artiklar i ämnet. Gartner menar att det inte finns några speciella drag 
som förenar entreprenörer, de är t.ex. inte mer riskbenägna än andra. Istället finns många 
olika typer av entreprenörer och många olika sätt att starta företag på. Han fokuserar på det 
entreprenöriella beteendet istället för den entreprenöriella individen. (Gustafsson 2, 2005) 
Gartner ställer sig i sin forskning frågan: Hur skapas nya organisationer? Han menar vidare att 
entreprenörskap utgörs av skapande och organiseringen av nya organisationer. Detta innebär 
att han fokuserar på etableringsprocessen. Gartner utgår från en livscykelmodell där 
entreprenörskapet omfattar processen från initiering till etablering. Dvs. från det att 
entreprenören beslutar sig för att starta ett företag till att han eller hon måste organisera 
externa resurser och skapa en marknadsnisch. Gartner fokuserar alltså på de aktiviteter som 
gör det möjligt för en person att skapa en organisation (Landström, 1999). 
 

2.2 Entreprenörskap i klassrummet  
 
De förändringar i samhället som berördes i det föregående avsnittet berörs bland annat i 
”1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna”, Lpf 94, som innehåller mål och riktlinjer 
för arbetet i skolan:  
 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna 
skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa 
problem både självständigt och tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet, 
1998. s. 5). 

 
Johannisson m.fl. (2000) skriver i boken ”Aha! Företagsamt lärande! En skola för förnyelse” 
att skolning i entreprenörskap är en bildningsfråga som gäller centrala kvalifikationer som alla 
elever behöver ha med sig då de ska ut i samhället: initiativförmåga, kreativitet, flexibilitet 
med mera. I ”Nycklar till kunskap” (Hedin & Svensson, 1997) kan man läsa att det finns olika 
perspektiv på kunskap, lärandeprocess och lärarroll, vilket kan sammanfattas i två 
pedagogiska inriktningar: en mer traditionell och en mer utvecklingsinriktad. Karakteristika 
för dessa sammanfattas i tabell 1:  
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                 Traditionell pedagogik Utvecklingsinriktad pedagogik 
Från: Till: 

Kunskapssyn 
Kunskap som produkt Kunskap som process 

Kunskap som generell och objektiv Kunskap är situationsbunden och relativ 

Kunskap utvecklas genom kvantitativ ökning Kunskap utvecklas genom kvalitativ omstrukturering 

Kunskap som avbildning, återgivande Kunskap som konstruktion, nyskapande 

  

Lärandeprocess 
Ytinriktat lärande Djupinriktat lärande  

Anpassningsinriktat lärande Utvecklingsinriktat lärande  

Memorering och reproduktion Förståelse 

Yttre motivation  Inre motivation 

Passiv studeranderoll Aktiv studeranderoll 

Enskilt lärande Lärande i samverkan med andra 

Reflektion skild från handling Kunskap i handling genom reflektion 

  

Lärarroll 
Förmedla kunskaper Handleda studerande som själv söker kunskap 

Utveckla effektiva, generella undervisningsmetoder 
I samverkan med de studerande utveckla lärandeformer 
som passar ämne och situation 

Bestämma arbetssätt Erbjuda val mellan varierande arbetssätt  

Föräldra-barn-kommunikation Vuxen-vuxen kommunikation 

Utforma detaljerade instuderingsuppgifter Uppmuntra till eget ansvar för lärandet 

Tabell 1: En sammanställning av några viktiga skillnader mellan en mer traditionell och en mer 
utvecklingsinriktad pedagogik. (Hedin & Svensson, 1997) 
  
Hedin och Svensson menar att den nya lärarrollen innebär att eleverna inte ska serveras 
kunskap, utan i samspel med eleverna ska en miljö skapas som uppmuntrar dem till att själv 
vilja och våga söka och prova ny kunskap. Detta ligger i motsats till den mer traditionella 
rollen där lärarens uppgift i högre utsträckning var att förmedla kunskaper och utveckla och 
bestämma effektiva arbetsmetoder. De poängterar också att de två pedagogiska inriktningarna 
som beskrivs i tabell 1, egentligen är komplementära. Lärare kan behöva skifta mellan de två 
metoderna men det viktiga är att han eller hon är medveten om sina val och sitt perspektiv. 
Enligt författarna innebär den nya lärarrollen inte att man helt kan utesluta föreläsningar, som 
ofta ses som ett exempel på traditionell undervisning, utan att det avgörande är att eleverna 
bearbetar och reflekterar över den kunskap som förmedlas. En skillnad mellan de två 
inriktningarna är dock att i den traditionella pedagogiken kan en utomstående förespråka att 
en bestämd metod bör användas, medan undervisningsmetoder vid en utvecklingsinriktad 
pedagogik väljs utifrån en förståelse om hur lärandet går till, både generellt med även utifrån 
det specifika sammanhanget. Hedin och Svensson menar att det inte finns någon enskild 
modell eller metod som är ”den rätta”.   
 
Enligt Hedin och Svensson (1997) kan den nya lärarrollen innebära att kreativiteten och 
engagemanget i yrket bibehålls. Dock finns det i en mer utvecklingsinriktad undervisning en 
större osäkerhetsfaktor inför vad som kommer att ske, vilket kan innebära en oro hos vissa 
lärare över att inte kunna styra och kontrollera tillräckligt. Författarna menar vidare att den 
nya lärarrollen fortfarande innebär en huvudroll, för även om syftet är att uppmuntra elevers 
kreativitet och egenaktivitet behövs auktoritet och struktur, vilket är lärarens uppgift att bidra 
med.  
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I tabellen nämns yt- respektive djupinriktat lärande. Enligt Hedin och Svensson (1997) 
innebär en ytinriktad lärandestil att eleven försöker lära in det nya på ett exakt och detaljerat 
sätt för att sedan kunna återge kunskaperna i exakt samma form. Detta får lätt konsekvensen 
att eleven samlar på sig en mängd fakta utan att förstå hur de hänger ihop. Ett ytinriktat 
lärande är kanske vanligare än man tror och förekommer även inom högre utbildning. 
Författarna menar att om eleven istället har en djupinriktad lärandestil söker han eller hon 
efter mening och sammanhang i det som studeras och försöker relaterade det till tidigare 
erfarenheter och till verkligheten. Denna typ av lärande kräver i högre utsträckning en 
egenaktivitet och tankeverksamhet hos eleven. Eftersom en djupinriktad lärandestil bygger på 
förståelse hos eleven, ger det bättre möjligheter att minnas över en längre tid. Enligt Gibbs 
(1992) är studier på ett yt- eller djupinriktat sätt inget som hör ihop med elevens person. 
Tvärtom kan elevens lärande variera från kurs till kurs beroende på uppgifternas utformning 
och karaktär. Gibbs (1992) menar vidare att undervisning som domineras av stor arbetsbörda, 
mycket bunden lektionstid, en stor mängd kursmaterial, brist på valmöjligheter när det gäller 
stoff, arbetsformer och examinationsformer tenderar att stimulera ett ytinriktat lärande. Som 
vi kan se i Tabell 1 är ytinriktat lärande ett kännetecken för den mer traditionella 
undervisningen. Enligt Gibbs stimuleras däremot eleverna till ett djupinriktat lärande vid 
egenaktivitet, samverkan med andra, möjlighet att påverka undervisningen och då läraren 
försöker anknyta stoffet till elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi kan se att detta är 
kännetecken på en mer utvecklingsinriktad pedagogik.    
 
Förutom samverkan eleverna emellan, är samverkan mellan lärare och elever en fördel för att 
skapa gynnsamma inlärningsbetingelser. Först då får läraren kunskap om hur hans eller 
hennes intentioner med undervisningen upplevs av eleverna och kan då utvärdera den. 
Samverkan kan ta sig uttryck i ett samtal eller en dialog som pågår kontinuerligt under 
utbildningen (Hedin & Svensson, 1997). 
 
Enligt Trigwell & Prosser (1996) påverkar lärarens syn på undervisning och lärande till stor 
del hur han eller hon väljer att bedriva sin undervisning. De menar vidare att man måste 
förändra lärares inställning för att kunna förändra deras undervisning. Det finns forskning, 
bland annat Ramsden (2003) och Gibbs (1992), som visar på att lärares undervisningsupplägg 
bidrar till att skapa olika typer av lärande. Ramsden (2003) skriver:  
 

Although it is easy to encourage surface approaches, and harder to help student 
towards deep ones, in practice it will be most efficient if our efforts are directed 
simultaneosly towards removing incentives for reproductive approaches and towards 
providing inducements for meaningful learning.  

 
För att försöka sammanfatta den enskilda individens lärande som det beskrivits hittills i 
kapitlet, kan man säga att lärandet påverkas både av faktorer hos individen, som tidigare 
erfarenheter och kunskaper, och den inlärningsmiljö han eller hon möter. Då är det framför 
allt upplägget av undervisning och examination som har betydelse, vilket i sin tur påverkas av 
lärarens egen syn på lärande. Hur eleven uppfattar undervisningsupplägget påverkar hans eller 
hennes lärandestil, exempelvis en yt- eller djupinriktat lärandestil, vilket i sin tur påverkar vad 
eleven lär sig och hur länge han eller hon kommer att minnas det (Hedin & Svensson, 1997). 
 
Johannisson m.fl. (2000) menar på att det inte finns något enkelt samband mellan till det yttre 
aktiva arbetsformer och elevernas inre aktivitet. En elevaktiv laboration behöver t.ex. inte 
betyda att eleverna själva behöver formulera hypoteser eller dra och värdera slutsatser. De 
hänvisar istället till Ola Halldén, som menar att elevaktivitet bör ses som ett förhållningssätt 
hos eleven till det han eller hon ska lära in.  
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En intressant fråga härifrån blir om det verkligen finns bevis för att undervisning som 
försöker stärka elevers kreativitet verkligen leder till att det utbildas fler entreprenörer. Enligt 
Johannisson m.fl. (2000) finns det forskning som visar att företagare och entreprenörer ofta 
vuxit upp i en miljö som fostrat dem till företagsamhet. Vad kreativitet är och hur detta bör 
hanteras i skolan berörs i ”Bildning och kunskap”. Den var, som tidigare konstaterats, en del i 
det arbete som låg till grund för dagens läroplaner. I boken står följande om kreativitet:  
 

Skolan skall främja elevernas kreativitet. Detta skall inte uppfattas som att utveckla en 
särskild förmåga hos eleverna. Kreativitet kan ses som en dimension av kunskapande. 
Allt kunskapande är meningsskapande, och omfattar såväl återskapande som 
nyskapande. Den förståelse man utvecklar bygger på tidigare förståelse (förförståelse). 
Det ligger nära till hands att förstå på liknande sätt som man tidigare förstått. Den 
kreativa aspekten omfattar nyskapande, att se nya aspekter och infallsvinklar, att gå 
utanför ramarna och överge tidigare tankefigurer. Kreativiteten kan gälla den 
intellektuella förståelsen eller praktiska lösningar såväl som uttrycksformer för ett 
innehåll. Att främja kreativiteten blir därigenom att skapa utrymme för okonventionella 
tankar såväl som handlingar. Kreativitet är en viktig aspekt av kunskapsutvecklingen, 
den kräver fantasi och förmåga till ovanliga associationer (Carlgren, 1994. s. 35) 
. 

 
Utifrån den teori som introducerades i kapitel 2.1 om forskarna Schumpeter, McClelland och 
Gartner, kan vi se att valda delar av karakteristiken som presenterades i Tabell 1 bottnar i tidig 
entreprenörskapsforskning. Vi kan till exempel titta på kopplingen mellan McClellands teorier 
om entreprenörskap och karakteristiken för de två pedagogiska inriktningarna i tabellen. 
Enligt McClelland är relationen till och öppenheten gentemot andra människor och utbytet 
mellan individer viktiga för samhällsutvecklingen. Detta fångas upp i tabell 1 där lärande i 
samverkan med andra omnämns. Ett lärande i samverkan med andra innebär att eleven lär sig 
lyssna på andra människor i dess omgivning och ett utbyte av kunskaper och idéer sker. 
McClelland ansåg även att en entreprenör är en självständig problemlösare som uppskattar 
individuellt ansvarstagande. Överfört till skolan, rymmer detta både en aktiv studeranderoll 
och en vuxen-vuxen kommunikation. Det betonar även lärarens uppgift att uppmuntra till eget 
ansvar för lärandet. Det som hittills diskuterats i stycket kan även kopplas till William 
Gartners tankar om entreprenörskap. Han fokuserade framförallt på den entreprenöriella 
processen och de aktiviteter som gör det möjligt för en person att skapa en organisation. I linje 
med detta ligger att se kunskap som en process, situationsbunden och relativ. Kunskap blir en 
konstruktion hos individen. Vi kan således dra slutsatsen att det från Tabell 1 finns mångla 
kopplingar mellan entreprenörskapsforskning och den utvecklingsinriktade pedagogiken, och 
följaktligen även till det entreprenöriella lärandet.          
 
Den traditionella pedagogiken som beskrevs i tabell 1, tillskrivs den behavioristiska 
inlärningsteorin, där läraren ska förmedla kunskap till eleven, vars enda uppgift är att lagra 
den. Eleven ses som ett tomt kärl, eller en tom tavla, ”tabula rasa”, som ska fyllas med 
kunskap (Birenbaum, 1996). Kunskapen ses som lösa delar, som eleverna lär sig genom att 
lägga de nya kunskaperna till de gamla. I linje med detta ses föreläsningsformen, eller andra 
metoder där läraren talar om för eleverna hur saker och ting förhåller sig, vara den mest 
effektiva lärandeformen. Eleverna får en passiv roll där det primära intresset blir att återge 
vad någon annan tänkt (Hedin & Svensson, 1997). 
 
Den utvecklingsinriktade pedagogiken tillskrivs istället den konstruktivistiska 
inlärningsteorin. Enligt denna innebär ny kunskap att eleven får ett kvalitativt annorlunda 
perspektiv att tänka och förstå på, det vill säga kunskap innebär ett sätt att bygga upp och/eller 
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konstruera en verklighetsbild. Följaktligen ses lärande som en aktiv process, och syftet med 
undervisningen blir att ge eleverna de redskap de behöver för att själva producera kunskap   
(Hedin & Svensson, 1997). Utifrån den konstruktivistiska kunskapssynen kan man urskilja 
två inriktningar i inlärningsteorier; den kognitiva/metakognitiva teorin och den sociokulturella 
teorin. Trots att dessa två teorier vilar på en gemensam kunskapssyn finns väsentliga 
skillnader, då den senare utvecklats från kritiken av den kognitiva teorin. Kritikerna anser att 
det fokuseras alltför mycket på den enskilda individen och vad som sker inuti huvudet på den 
som lär, och att man istället bör lyfta in det sociala och kulturella sammanhang som individen 
är en del av (Korp, 2003). 
 
En förespråkare för den kognitiva och metakognitiva inlärningsteorin är Piaget. Hans teorier 
delar upp inlärningsprocessen i två delar: assimilation och ackommodation. Den första 
delprocessen, assimilation, träder i kraft när vi står inför nya okända situationer eller fenomen. 
Vi måste då tolka det våra sinnen registrerar med hjälp av den kunskap vi redan har: nya 
intryck anpassas alltså till dem som redan finns. Ackommodationsprocessen innebär istället 
att revidera sina uppfattningar och att förändra och rätta till de kognitiva strukturerna så att de 
kan ta in nya erfarenheter genom omgivningen (Imsen, 2000).  
 
Den viktigaste gestalten inom den sociokulturella teorin är Vygotskij, som ser på utveckling 
och inlärning som ett resultat av samspel och då framförallt socialt samspel. Han ansåg att det 
är lärarens uppgift att identifiera var eleven befinner sig kunskapsmässigt, hur långt han eller 
hon kan utvecklas med hjälp och sedan erbjuda den hjälpen. Avståndet mellan var eleven 
befinner sig och hur långt han eller hon kan nå med hjälp, kallar Vygotskij för den proximala 
utvecklingszonen. Läraren ska med lagom krävande uppgifter få eleverna att röra sig mot och 
flytta fram gränserna för dessa zoner (Imsen, 2000). 
 

2.3 Sammanfattning av två pedagogiska inriktningar 
 
Utifrån den teoretiska referensramen i det föregående kapitlet har vi valt att sammanfatta vad 
vi anser kännetecknar traditionellt respektive entreprenöriellt lärande och vad dessa två olika 
inriktningar innebär för lärar- såväl som elevrollen:  
 
 
 Traditionellt lärande Entreprenöriellt lärande 

Elev 
  * Passiv studeranderoll 
  * Ytinriktat lärande 
  * Enskilt lärande 

  * Aktiv studeranderoll 
  * Djupinriktat lärande 
  * Lärande i samverkan med andra 

Lärare 
  * Förmedlare av kunskap 
  * Föreläsningsform 
  * Lärarstyrd undervisning 

  * Handledare 
  * Varierade arbetssätt 
  * Läraren i samverkan med 
eleverna 

Tabell 2: Sammanfattning av två pedagogiska inriktningar.  
 
Anledningen till att vi valde att i tabellen ta med den aktiva respektive den passiva 
studeranderollen är att vi anser att en aktiv studeranderoll är helt avgörande för att eleverna 
ska kunna bearbeta och reflektera över kunskap. Detta är en förutsättning i alla typer av 
undervisningsformer, såväl i föreläsningar som i andra mer nytänkande. Vi valde även att i 
tabellen ta upp begreppen ytinriktat lärande och djupinriktat lärande. Vi känner att dessa 
begrepp står för så många av de egenskaper som symboliserar en entreprenöriell undervisning 
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och en mer traditionell. Lärande i samverkan med andra är ett exempel på stimulus till ett 
djupinriktat lärande, och som vi känner är så viktigt att vi valt att omnämna det som en egen 
punkt i Tabell 2.  
 
Handledare istället för förmedlare av kunskap är en av de skillnader i den nya lärarrollen som 
vi valt att ta upp i tabellen. Enligt Nationalencyklopedin (1, 2006) är en handledare en person 
som yrkesmässigt ger hjälp och anvisningar till någon annan. En synonym till handledare är 
mentor, som enligt Nationalencyklopedin (2, 2006) en person som vägleder en eller flera 
yngre medarbetare i deras personliga såväl som i deras professionella utveckling. Vi valde att 
ta med begreppet handledare i vår tabell därför att det är något vi känner väldigt starkt för och 
som vi tror är viktigt, inte bara för att få till stånd en bra undervisning utan även för att det ska 
bli ett mer roligt och stimulerande arbete. Enligt Hedin och Svensson (1997) kan den nya 
lärarrollen innebära att kreativiteten och engagemanget i yrket bibehålls vilket naturligtvis är 
väldigt viktigt för att bli eller fortsätta vara en bra lärare. Föreläsningsform på undervisningen 
omnämns i tabellen därför att vi anser att det är ett begrepp som ofta får symbolisera den 
traditionella undervisningen. Egentligen hör dock föreläsningsformen och lärarstyrd 
undervisning ihop med den traditionella bilden av läraren som förmedlare av kunskap, men vi 
anser att de är så signifikanta kännetecken på traditionell pedagogik att de behövs omnämnas 
som egna punkter i Tabell 2. På samma sätt anser vi att varierade arbetssätt och att läraren 
arbetar i samverkan med eleverna ingår i en handledarroll hos läraren, men är så viktiga bitar i 
en entreprenöriell undervisning att vi vill ta upp dem i tabellen.  
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3. METOD 
 

3.1 Ansats 
 
Vi kommer att utföra kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Vi använder oss av denna 
metod eftersom den ger oss bäst möjlighet att få fram den intervjuades attityder, förkunskaper, 
värderingar, förhållningssätt och så vidare (Johansson, 2004). Vi tror att det skulle vara svårt 
att uppnå vårt syfte med arbetet genom kvantitativa undersökningar. Enligt Backman (1998) 
brukar en kvalitativ ansats oftast vara induktiv, vilket betyder att man utifrån verkligheten, 
empirin, försöker konstruera teori, vilket har varit fallet i vårt arbete. Enligt Patel och 
Davidson (1994) följer en forskare som arbetar induktivt upptäckandets väg. Han eller hon 
kan då studera ett forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
etablerad teori. Forskaren kan sedan utifrån den insamlade informationen formulera en teori. 
Vi valde en induktiv ansats eftersom vi anser att en sådan lämpar sig bäst för att de 
forskningsfrågor som vi valt att arbeta runt.  
 
Som forskningsstrategi har vi valt fallstudier. Enligt Yin (2003) undersöker en fallstudie ett 
fenomen i dess verkliga miljö. Han poängterar också att fallstudier är lämpliga vid en 
kvalitativ ansats. Enligt Backman (1998) är det inte ovanligt att det vid fallstudier rör sig om 
förståelse och processfrågor. Föremål för studien kan enligt författaren vara en individ, en 
grupp, en organisation eller, som i vårt fall, en företeelse. Vid fallstudier utgår forskaren från 
ett helhetsperspektiv och försöker skapa sig en komplett bild av en förändring, en process 
eller liknande (Patel & Davidson, 1994). En fallstudie lämpar sig följaktligen ypperligt för oss 
utifrån vårt syfte med uppsatsen.   
 
Vi har utifrån vårt syfte valt ett aktörssynsätt. Man tittar då på ett fenomen genom aktörers 
ögon, och hur de tolkar begrepp, situationer med mera. Genom att använda sig av begreppet 
aktör visar det på ett intresse för människan som en handlande, reflekterande och skapande 
individ. Därför har vi valt att i empirin ge en bild av de intervjuade lärarna och eleverna. 
Aktörssynsättet vilar på en tanke om att begrepp och situationer i den sociala verkligheten är 
flertydliga och omtolkas ständigt (Arbnor & Bjerke, 1994). Eftersom vi valt att intervjua både 
lärare och elever om deras personliga syn på ett entreprenöriellt lärande, kan det hända att vi 
får olika bilder från de tillfrågade. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är dock flertydlighet 
önskvärd vid kunskapsbyggande genom ett aktörssynsätt, eftersom kunskapens kärna handlar 
om innebörd och mening för aktörerna. 
 
 

3.2 Urval 
 
Vi valde att intervjua två lärare med erfarenhet av entreprenöriellt lärande. Lärarna kom vi i 
kontakt med genom att en av författarna till uppsatsen arbetar på samma skola och i samma 
programlag. Båda lärarna är intresserade av ämnet och var därför positiva till att ställa upp i 
studien. Lärarna är av olika kön, ålder och har olika bakgrunder.  
 
En annan anledning till att vi valde just dessa två lärare var att de arbetade i samma 
programlag. Vi kunde då söka upp elever med erfarenhet av båda lärarna. Vi anser att deras 
åsikter blir mer intressanta och relevanta då de kan urskilja eventuella skillnader hos lärarna. 
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Hade vi intervjuat elever som bara haft den ena av de två lärarna, hade de kunnat uttrycka sig 
på olika sätt med kanske ändå menat samma sak. Detta skulle göra det svårt att dra riktiga 
slutsatser.  
 
Vid den aktuella tidpunkten fanns elever i alla tre årskurser som haft båda de aktuella lärarna. 
Vi valde ut fem elever av dessa till en fokusgrupp. De elever som vi valde ut, gjordes så 
slumpmässigt ur en grupp elever som uppfyllde vissa kriterier. Det första kriteriet var att 
eleverna skulle gå i årskurs två eller tre, eftersom de gått längst på programmet och 
följaktligen haft längre tid att reflektera över lärarna och deras undervisningsstilar.  
 

3.3 Teoriinsamling 
 
Arbetet med teoriinsamlingen inleddes genom en litteratursökning på universitetsbiblioteket 
på sökordet entreprenörskap. Vi hittade då några böcker som sedan legat till grund för vår 
förståelse av vad entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är. Vi utökade efter detta våra 
sökord till att även omfatta entreprenöriellt lärande, företagsamt lärande, entreprenörer och 
entreprenörskap i skolan. Med hjälp av de engelska översättningarna av dessa ord kunde vi 
genom universitetsbibliotekets hemsida leta i databasar efter artiklar och aktuell forskning i 
ämnet. Sökorden kördes även genom sökmotorerna Google, AltaVista och Yahoo. Vår 
handledare har varit en stor hjälp med tips på böcker som hjälpte oss att komma igång med 
arbetet, och sedan vilka författare vi kunde gå till för att hitta metodböcker till själva 
uppsatsskrivandet.   
 

3.4 Datainsamling 
 
Enligt Yin (2003) är det vid en fallstudie lämpligt att använda flera metoder för att samla in 
data. Vårt första steg i datainsamlingen blev utföra två kvalitativa intervjuer med de aktuella 
lärarna. Detta skedde på deras arbetsplats i ett arbetsrum, eftersom vi ansåg att de skulle 
känna sig mest bekväma på ”hemmaplan”. Vid intervjuerna användes bandspelare, dock efter 
det att vi fått klartecken från lärarna att det kändes okej med dem. Vi hade två anledningar till 
att vi ville använda en bandspelare; dels ville vi vara säkra på att vi uppfattade lärarna rätt och 
dels ville vi kunna koncentrera oss helt på intervjun och inte distraheras av kravet på 
anteckningar. Enligt Patel och Davidson (1994) fodras mycket träning för att dokumentera en 
intervju genom att anteckna, är man ovan är det istället lättare att använda sig av en 
ljudinspelning för att få en helt korrekt registrering av de intervjuades svar. Intervjuerna tog 
ca en timma var. Vi fick uppfattningen att lärarna hade gott om tid att tänka efter och få fram 
allt det som de ville ha sagt.  
 
Nästa steg i datainsamlingen blev en intervju med en fokusgrupp av elever. Orsaken till att vi 
valde en fokusgrupp istället för enskilda intervjuer var dels tidsekonomiska. Men vi hoppas 
också att eleverna skulle sporras av varandra och att en dynamik skulle uppstå där de kunde 
komplettera varandras åsikter och tankar. Vi var oroliga för att eleverna vid individuella 
intervjuer skulle känna sig blyga och osäkra. Vår tanke var dock att om vi upptäckte olika 
uppfattningar bland eleverna skulle vi gå vidare med individuella intervjuer för att vara säkra 
på att vi fått med deras olika tankegångar. Detta blev dock aldrig nödvändigt eftersom 
samstämmigheten bland eleverna var stor. Även denna intervju skedde på skolan, denna gång 
i ett konferensrum. För att få eleverna att känna sig än mer bekväma, både vid oss och vid 
situationen, tog vi med oss lite fika och satt och småpratade en stund innan vi slog på 
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bandspelaren och påbörjade intervjun på riktigt. Även denna intervju tog ca en timma. 
Eftersom eleverna är främmande för orden entreprenöriellt lärande använde vi istället 
benämningarna kreativt arbetssätt och kreativ undervisning. Benämningarna förklarades för 
eleverna innan intervjuns början, och även beteckningen traditionell undervisning. Genom 
några uppföljande frågor kontrollerade vi att de förstått vad vi avsåg med begreppen. 
 
Sista steget i datainsamlingen blev en uppföljande intervju med lärarna, där de fick besvara en 
enkät. Detta kallas enligt Patel och Davidson (1994) för en ”enkät under ledning”, där man tar 
med sig formuläret och besöker den som ska besvara den personligen. Lärarna fick besvara 
frågorna samtidigt som de fick möjlighet att diskutera och förtydliga sina svar. Det var inte 
vår ursprungliga plan att ha uppföljande intervjuer. Idén till detta väcktes dock efter de första 
inledande intervjuerna, då vi kände att det var vissa saker i lärarnas svar som vi behövde 
förtydliga. Med enkäten blev det även lättare för oss att på ett mer konkret sätt ta reda på vilka 
tankar lärarna har kring sin undervisning. Den inledande samt den uppföljande intervjun med 
tillhörande enkät redovisas tillsammans i resultatkapitlet för respektive lärare under rubriken 
intervju. I bilaga 3 och 4 finns detaljerade redovisningar av enkäterna. Frågorna i enkäten 
bygger till stor del på Tabell 1 som redovisades i kapitel 2.2.  
 

3.5 Validitet 
 
Det finns flera faktorer som kan ha påverkat validiteten i vårt arbete. En validitetsbrist kan 
vara att en av författarna till uppsatsen hade en professionell relation till de intervjuade 
lärarna, då de all tre ingår i samma programlag. Detta kan ha påverkat deras svar vid 
intervjun. På samma sätt kan även elevernas svar ha påverkats av hennes närvaro, eftersom de 
är bekanta med henne genom aktiviteter på programmet. Dock kan man se detta på två sätt. 
Det finns även en chans att både de intervjuade lärarna och eleverna kände sig mer bekväma 
då de var bekanta med en av oss. Kanske kunde de vara mer öppenhjärtiga då det inte var två 
helt främmande människor som satt på andra sidan bordet? 
 
Vi kan se en annan brist i vårt val av utförande av intervjuerna, i alla fall med lärarna. 
Eftersom vi både deltog under intervjuerna finns en risk för en vi och dem känsla, eftersom 
det blev ”två mot en”. Vi valde dock att delta båda två på grund av vår egen osäkerhet och 
ovana inför sådana situationer. Vi tyckte även att det var viktigt att vi båda deltog eftersom vi 
planerat in ganska få intervjuer. Om endast en av oss hade utfört dem, hade den andra gått 
miste om massor av intryck. Visst bandade vi samtalen, men ögonen och kroppsspråket hos 
den som talar avslöjar så mycket.  
 
Vid enkätuppföljningen av lärarna fanns en viss tidspress över dem. Detta berodde på en 
tillfällig ovanligt hög arbetsbörda på grund av aktiviteter inplanerade på skolan. Kanske hade 
de inte ro att verkligen fokusera sig på enkäten och ge väl genomtänkta svar? Vi är dock 
väldigt tacksamma att de tog sig tid ställde upp igen, eftersom den andra intervjun inte var 
inplanerad för början.  
 
Vid intervjuerna användes en bandspelare för att banda samtalen. Precis som Patel och 
Davidson (1994) anser, visade sig detta i efterhand vara ovärderligt för att göra en korrekt 
sammanfattning av intervjusvaren vilket medför en högre validitet i arbetet. Kort efter att 
intervjuerna var genomförda satte vi oss vid datorn och skrev ned intervjuerna. Lärarna fick 
därefter möjlighet att läsa igenom sina respektive svar så att de kunde bekräfta att vi förstått 
dem rätt.   
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Vi tror att arbetets validitet hade kunnat bli än lite högre om vi även valt att studera lärarna i 
dess aktiva miljö, det vill säga i klassrummen. Detta hade varit särskilt intressant i vårt fall 
eftersom det fanns vissa olikheter i lärarnas och elevernas syn på undervisningen. Även om en 
sådan studie varit önskvärd fanns ingen möjlighet för oss att genomföra den, på grund av den 
knappa tid som fanns till hands. Dock kan det vara något att ha i åtanke inför eventuell fortsatt 
forskning.  
 
Som nämndes i det föregående kapitlet användes begreppet kreativ undervisning vid 
elevintervjun medan begreppet entreprenöriell undervisning användes vid lärarintervjuerna. 
Dessa två benämningar var dock tänkta att syfta på samma fenomen. Även om vi anser att det 
i vårt fall lämpade sig att göra så inser vi att det kan medföra problem, i och med att det finns 
en risk för sammanblandningar av ords betydelser.  
   
Att vi fick möjlighet att intervjua elever till de aktuella lärarna var en väldigt givande aspekt 
för att skapa en verklighetsnära bild av lärarna. Dock inser vi att det finns en risk för att 
eleverna känner sig hämmade och inte vågar prata fritt från hjärtat, av oro för att deras åsikter 
på något sätt skulle nå fram till de aktuella lärarna. Detta kan ha sänkt validiteten i arbetet.   
 
Trots de ovan nämnda faktorerna anser vi att validiteten i vårt arbete är acceptabel, dock inte 
så hög som vi hade önskat. Kreativitet, företagsamhet och utveckling är alla abstrakta begrepp 
som kan vara svåra att mäta. Detta blev uppenbart för oss en bit in i arbetet. Det är en 
utmaning att vid intervjuerna verkligen komma ned till kärnan, vad menar de intervjuade då 
de använder begrepp som kreativitet och utveckling? Vårt intryck är att dessa begrepp är av 
den karaktären att den person som använder dem kanske inte heller är helt säker på vad de 
avser med dem. Detta försvårar naturligtvis för en hög validitet i arbetet.   
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4. EMPIRI 
 

4.1 Karaktärsämnesläraren 

4.1.1 Bakgrund 
 
Karaktärsämnesläraren blev färdig gymnasielärare för fyra år sedan. Hon har sedan dess 
undervisat i karaktärsämnen på ett specialutformat gymnasieprogram, sprunget ur barn- och 
fritidsprogrammet, samt i psykologi.   
 

4.1.2 Intervju  
 
På frågan vad entreprenöriellt lärande är för karaktärsämnesläraren svarade hon att 
nyckelorden är att våga visa vad man kan, och vad man är bra på, att vara kreativ och 
skapande. Detta var något som hon återkom till flera gånger under intervjun. Hon gav en bild 
av att entreprenöriellt lärande handlar om ett förhållningssätt hos eleverna. I och med detta 
betonade hon vikten av personlig utveckling. Hon vill att hennes undervisning ska bidra till att 
eleverna blir mer kreativa, aktiva, mångsidiga och utåtriktade. Detta är kopplat till hennes syn 
på kunskap. Hon ser kunskap som en process hos eleverna som är ständigt pågående. 
Kunskapen är föränderlig och formbar, vilket gör att det kan vara svårt att mäta den. Därför 
försöker hon vid betygssättning se hur eleverna utvecklats genom att titta på deras 
arbetsmaterial från kursens gång.  
 
Karaktärsämnesläraren ser sig som en handledare åt eleverna vars kanske viktigaste uppgift är 
att ge bra och konstruktiv feedback. En springande punkt är dock att den kommer vid rätt 
tillfälle, just när eleven behöver den. Vid varje feedbacktillfälle, anser karaktärsämnesläraren 
att man först och främst måste fokusera på det som är bra med elevens arbete, för det finns 
alltid någonting som är bra. Feedbacken ska vara konstruktiv och ha ett syfte, eleverna ska 
växa och utvecklas från den. Det är inte meningen att slå undan benen på någon. Hon arbetar 
för att få till stånd en tvåvägskommunikation med eleverna, där de ska våga komma med egna 
åsikter för att bolla dem mot hennes. Det råder dock inga tvivel om att det fortfarande är 
hennes roll som lärare att leda arbetet och se till så att det går framåt, även om hon till stor del 
försöker släppa på ramarna.  
 
Karaktärsämnesläraren tror att vissa personer är mer entreprenöriella än andra. I alla fall på 
det sättet att de har lättare att se de kvaliteter man behöver för att lära sig tänket. Hon anser att 
det hos entreprenöriella människor finns en inre motivation som kan vara svår att tvinga fram. 
Hon tror dock att alla elever kan träna upp vissa entreprenöriella förmågor i ett lärandeklimat 
som är stimulerande och tillåtande, vilket är vad hon försöker skapa i sitt klassrum. Det gör 
hon genom att låta alla komma till tals, variera arbetssätt och arbetsformer så att miljön ska 
passa alla individers lärstilar. Bland annat använder hon sig av såväl muntliga som skriftliga 
prov, både enskilt och i grupp. Målet med att nå ut till alla var något hon återkom till flera 
gånger, t.ex. i följande citat: Jag försöker nå alla elever utifrån olika lärstilar. Jag är alltid 
öppen och social, och kommer gärna eleverna nära. Jag tycker det bidrar till en bra miljö i 
klassrummet. 
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Trots många fördelar kunde karaktärsämnesläraren även se vissa nackdelar med 
entreprenöriell undervisning, varav en tung arbetsbörda för läraren var en. Hon beskrev hur 
man som lärare ständigt måste komma med en massa idéer. Man måste vara engagerad, och 
som hon beskrev det, tänka tusen tankar. Hon kunde i och med detta se en risk att man som 
lärare bränner ut sig. 
 
Karaktärsämnesläraren beskrev även hur hon kunde se att det var tufft för vissa elever som 
känner ett motstånd mot arbetssättet. Som en lösning på detta försöker hon då smyga in vissa 
delar i undervisningen som är mer entreprenöriella kontra traditionell undervisning. Ibland 
tycker hon att det kan bli som en chock för en del nya elever då de kommer till henne, 
eftersom arbetssättet och metoderna kan vara helt nya för dem: 
 

Jag kan ibland se att det med yngre elever som läser sin första kurs hos mig, kan ta ett 
tag innan de kommer in i det nya tänket. […] Men eftersom jag ständigt jobbar med att 
ge kommentarer och feedback så utvecklas de hela tiden. Eleverna kan ibland känna 
sig frustrerade från början och vill veta vad som är rätt och fel, men de uppräcker allt 
eftersom att det kanske inte finns nåt rätt svar. 

 
Hon föredrar längre kurser eftersom det då finns gott om tid för henne att lära känna eleverna 
och för dem att lära känna henne. Hon vill gärna skapa en personlig relation till eleverna, även 
om hon skiljer på att vara personlig och privat. Det handlar om att hon vill att eleverna ska 
känna förtroende för henne. Hon försöker vara tillgänglig så att eleverna känner att de kan gå 
till henne när helst de vill. Hennes dörr till arbetsrummet står bildligt talat alltid öppen, och 
eleverna är alltid välkomna.   
 
Karaktärsämnesläraren betonar vikten av förståelse hos eleverna. Hon anser att för att de ska 
få den är en aktiv studeranderoll en förutsättning. Hon vill att eleverna ska få möjlighet att 
bilda sig en egen omfattning om materialet och sedan göra det till sitt eget. Det är 
karaktärsämneslärarens uppfattning att förståelse stannar kvar hos eleverna i längden, 
eftersom kunskapen då hamnar på djupet.  
 
Karaktärsämnesläraren hoppas att det hos hennes elever även finns en inre motivation. Hon 
tror att om eleverna helt styrs av yttre motivation blir det svårt för dem att göra kunskapen till 
sin egen. En yttre motivation i form av betyg eller bedömning är inte tillräckligt i längden. 
Karaktärsämnesläraren är även av den övertygelsen att mycket av elevernas lärande sker i 
samverkan med andra. Men hon betonar att det ibland finns ett behov för ett enskilt lärande 
också, och då behöver eleverna få den tid de behöver för det, antingen ensamma eller 
tillsammans med henne.  
 
Ett sätt för karaktärsämnesläraren att motivera eleverna är att de får vara delaktiga i 
planerandet av kursen och de kan då bidra till att utveckla undervisningen. Hon sa:  

 
Jag brukar planera tillsammans med dem. Jag visar i början på en kurs vilket innehåll 
som ska beröras och sedan bestämmer vi tillsammans metoderna. Jag visar exempel på 
olika metoder; informativa, explorativa mm, så att de får olika förslag på hur man kan 
göra. Jag brukar även be eleverna, utifrån kursmålet, konkretisera kursmålen, 
vartefter vi diskuterar hur vi kan nå dit. Efter kursen gör jag utvärderingar. Jag ger 
dem hela tiden feedback, och jag behöver också få det så jag vet vad som var bra, vad 
som kan förbättras osv.  
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4.2 Ämnesläraren 

4.2.1 Bakgrund 
 
Ämnesläraren är i övre medelåldern och har arbetat som lärare i nästan trettio år. Han 
undervisar i ämnena samhälls och historia och leder även en valbar kurs som handlar om 
projekt och företagande. Vid sidan om läraryrket är ämnesläraren egenföretagare sedan långt 
tillbaka, med engagemang i flera olika branscher. För närvarande undervisar han på samma 
specialutformade program som karaktärsämnesläraren.  
 

4.2.2 Intervju 
 
För ämnesläraren handlar entreprenöriellt lärande mycket om företagande. Han talar ofta om 
och kopplar tillbaka till tre ord: att våga, att kunna och att driva. Med att våga menar han att 
man måste tro på sig själv och sin förmåga att lära. Att kunna innebär för honom de 
färdigheter som en individ behöver för att tillägna sig kunskaper och för att omvandla 
information till kunskap. När han pratar om att driva för han in företagandet på allvar, 
eftersom det för honom innebär att eleven ska kunna driva ett projekt från grunden ända till 
ett avslut. Även förmågan att kunna sammanfatta ett projekt anser han ingår i att driva. Han 
anser att om en elev har dessa tre komponenter ligger han eller hon nära ett entreprenöriellt 
lärande.  
 
Ämnesläraren ser sig som en handledare inför sina elever. Han anser i linje med detta att det 
är hans uppgift att stötta eleverna genom hela processen, ofta genom att säga rätt sak vid rätt 
tillfälle. Han ser kunskap som en process framåt hos eleverna, och han anser att den processen 
aldrig kommer att upphöra, dvs. människan kommer aldrig att bli fullärd. Han pratar om olika 
roller för läraren, och vikten av att kunna växla mellan dem. Att kunna gå från att vara 
handledare till att vara föreläsare, från en snäll farbror till en forskarutbildad akademiker. Han 
understryker att han vill skapa tillit hos eleverna, och att de ska veta att de kan räkna med 
honom, att han ställer upp för dem. Ett sätt som han gör det på, är att han alltid har med sig 
sin mobiltelefon så att eleverna kan nå honom vid alla tillfällen. Han förklarar hur han ibland 
får gå ifrån lektioner för att ta ett samtal från en elev, men att de flesta klassen brukar vara 
väldigt överseende med detta eftersom det vet att nästa gång kan det vara någon av dem som 
behöver hjälp.     
 
Vissa människor är mer entreprenöriella än andra. Vissa kan lära sig något så när, vissa lär 
sig aldrig. Man måste ha en förmåga att se möjligheter. På frågan om entreprenörskap är 
någonting medfött svarade han att det är så till väldigt stor del, vissa är födda entreprenörer. 
Han tror att vissa kan lära sig något så när medan andra aldrig lära sig. Han pratar om en 
förmåga hos individen att se möjligheter som är svår att träna upp. Dock tror han att man kan 
träna och utveckla vissa av de förmågor och kunskaper man behöver, så länge man får rätt 
stimulans. En entreprenör har enligt honom ett inneboende missnöje, som tar sig uttryck 
genom en vilja att ständigt utveckla saker och se vidare möjligheter.    
 
En av nackdelarna som ämnesläraren kunde se med entreprenöriellt lärande var att det finns 
en risk att man i större utsträckning än vid ett traditionellt lärande tar med sig jobbet hem. 
Han ansåg att man som lärare därför måste lära sig att släppa och avsluta sina tankar på 
jobbet.  En annan nackdel han kunde se med hans arbetssätt var att det kunde bli väldigt tufft 
för de elever som aldrig tog sig ur våga- stadiet. Han såg dock tydlig utveckling och 
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förändring hos eleverna, och hur det ofta blev lättare för dem ju längre tid de gått på 
programmet.  
 
Under intervjun framhöll ämnesläraren hur viktigt det är för eleverna i dagens samhälle att 
kunna tänka kritiskt, ha belägg för sina åsikter och kunna argumentera för dem. Han menar att 
detta är kunskaper eleven behöver för att t.ex. aktivt kunna följa med i samhällsdebatten.  
 
Ämnesläraren arbetar både med grupparbeten och med föreläsningar. Han anser att det finns 
många likheter mellan traditionellt och entreprenöriellt lärande, och att det ofta är samma 
elever som är duktiga i båda fallen. Det är de elever som snabbt lär sig att ta för sig och att ta 
sig fram på egen hand. Han vill lära eleverna tänka själv och ta initiativ och anser därför att 
hans undervisning är entreprenöriell. Han förklarar att han alltid utgår från eleverna och deras 
behov för att utveckla undervisningen, men har svårt att eller kan inte ge exempel på hur det 
ser ut i praktiken.  
 
När det frågades efter ämneslärarens syn på kunskap fick vi svaret:  
 

Som jag ser det finns det två bitar av kunskap; beskrivandekunskap och 
förklarandekunskap. Beskrivandekunskapen kan man läsa sig till men 
förklarandekunskap handlar om att kunna systematisera och analysera information.   

 
 I linje med ämneslärarens syn på kunskap innebär hans undervisning enligt honom själv att 
eleverna måste utveckla en förståelse för att få en insikt i historiska eller samhälleliga 
processer. Han menar på att det är det som är lärarens huvudsakliga uppgift; att hjälpa elever 
till förståelse. Detta innebär också en aktiv studeranderoll, eleverna klarar inte av hans 
lektioner om de inte pratar och är delaktiga. Han försöker alltid ställa frågorna på ett sådant 
sätt att de kräver eftertanke. Han menar att hans undervisning grundas på att man utvecklar 
idéer tillsammans, att eleverna i samverkan bidrar med olika pusselbitar för att se helheter. På 
frågan om han anser att det finns en inre eller yttre motivation hos hans elever, lämnar han 
inget svar. Han har aldrig reflekterat över en sådan frågeställning, och kan därför inte ge något 
väl grundat svar.  
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4.3 Eleverna 

4.3.1 Bakgrund 
 
Eleverna går på ett studieförberedande program som ställer ledarskapet i centrum. Kreativitet, 
människokännedom och personlig utveckling är några ledord i undervisningen. Eleverna är 
mellan sjutton och arton år och går i årskurs två och tre.  
 

4.3.2 Intervjun 
 
Då vi frågade eleverna hur ämnesläraren brukar arbeta, fick vi svaret:  
 

Ämnesläraren brukar prata och föreläsa väldigt mycket, och så blandar han upp det 
med nåt grupparbete eller hemprov. Han pratar väldigt bra, så där så att man kommer 
ihåg, och han brukar skoja mycket. Fast ibland blir det perioder med för mycket 
föreläsningar och prat. 

 
På samma fråga gällande karaktärsämnesläraren svarade de:  
 

Karaktärsämnesläraren pratar också mycket, och sen får man uppgifter. Hon har 
väldigt mycket varierade redovsisningsgrejer och mycket eget ansvar och sånt. Man 
får jobba mycket på egen hand. 

 
Enligt eleverna varierar lärarna sin undervisning på olika sätt och de lägger sin personliga 
karaktär på undervisningen. En elev gav en bild av ämnesläraren som en ganska traditionell 
lärare med undervisning som till stor del byggde på föreläsningar, men att han försökte 
variera genom att lägga in grupparbeten. Detta var något som de övriga eleverna höll med om. 
De var även överens om att karaktärsämnesläraren arbetade mer med inlämningsuppgifter och 
redovisningar, och att hennes undervisning krävde mer eget ansvar. De ansåg även att de fick 
arbeta mer i grupp på hennes lektioner.  
 
Eleverna var överens om att de hade utvecklats otroligt mycket av de kreativa arbetssätten de 
kommit i kontakt med på programmet, och att det blivit lättare för varje år. De hade alla olika 
exempel på hur just de blivit modigare och duktigare. De tyckte att de i de mer produktiva 
kurserna med kreativa arbetssätt lärt sig att våga prata och diskutera, och att det var något som 
de haft nytta av i de mer traditionella kurserna. De elever som läste ett tredje språk tillsamman 
med andra elever från andra program kunde även se skillnader i deras förmåga att lösa 
problem, genomföra redovisningar och liknande gentemot de övriga eleverna.   
 
Då vi frågade om hur det fungerar med feedback från lärarna, kunde en elev se en till skillnad 
hos lärarna:  
 

Både ämnesläraren och karaktärsämnesläraren försöker ge feedback, i alla fall vid 
grupparbeten och projekt och sånt. Fast ämnesläraren ser nog oftare på klassen som 
en grupp medan karaktärsämnesläraren främst ser oss som individer. Så det kanske är 
svårare för ämnesläraren att ge oss feedback, han lär nog inte känna oss lika bra. 

 
Eleverna var överens om att ett mer kreativt arbetssätt kunde vara jobbigt i början. På 
högstadiet hade de alla haft ganska traditionell undervisning så omställningen blev ganska 
stor. De kunde dock se att man på programmet börjat ganska försiktigt med enklare uppgifter 
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för att inte skrämma iväg dem. De fick leka en del lekar och pröva på att göra små 
redovisningar inför klassen. Allt eftersom tiden gått har dock uppgifterna blivit mer och mer 
krävande och utmanande.  
 
Enligt eleverna var fördelarna med ett kreativt arbetssätt många:  
 

Man lär sig att ta för sig, att ringa till folk och att intervjua dom. Man blir väldigt 
duktig på att planera och lägga upp arbetet eftersom det är så mycket eget ansvar. 
Man blir modigare allt eftersom också. Det har blivit en väldigt stor förändring från 
när vi började här. 

 
 Alla eleverna gav under intervjun ett mycket positivt intryck till en mer kreativ undervisning. 
De kunde dock se att det även fanns nackdelar. En elev beskrev t.ex. hur det finns ett glapp i 
uppfattningen av uppgifters omfattning rörande tid mellan lärare och elever. De höll alla med 
om att lärarna inte riktigt förstår hur lång tid det tar, och en elev berättade hur hon och flera av 
hennes klasskompisar fått sitta flera timmar med en uppgift som deras lärare sa skulle ta en 
halvtimma. De tyckte att det krävs mycket tid för att planera redovisningar och för att göra bra 
och korrekta analyser och reflektioner. En elev sa att det kändes som om hon aldrig riktigt 
hann med, att hon alltid kände sig lite stressad.  
 
På frågan om de skulle vilja ha ett mer kreativt arbetssätt i de mer traditionella ämnena fick vi 
från en elev svaret:  
 

Det kanske skulle vara roligare, men ibland är det så skönt att bara få gå och sätta sig 
på en lektion utan att behöva anstränga sig så mycket. […] man kan bli rätt less på 
eget ansvar och sånt, det är så skönt ibland att inte ha så mycket ansvar själv. 

 
Eleverna beskrev hur de brukar anpassa sig efter vilken lärare de har och hans eller hennes 
arbetsmetoder. I kurser som är ganska traditionella i fråga om undervisning försöker de göra 
ganska traditionella redovisningar eftersom de vet att det är det som läraren uppskattar. I mer 
kreativa kurser försöker de däremot att vara mer påhittiga och kreativa för att hitta nya vägar 
och vinklingar.  
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4.4 Empirisammanfattning 
 
I tabellen nedan redovisas en kort sammanfattning av de svar de intervjuade lärarna gav: 
 

Karaktärsämnesläraren   Ämnesläraren 
Entreprenöriellt lärande handlar om ett 
förhållningssätt hos eleverna 

 
Tre ledord i det entreprenöriella lärandet; 
att våga, att kunna och att driva 

Kunskap som process  Kunskap som process 

Utvecklingen hos eleverna viktig vid 
betygssättning 

 
Vill lära eleverna att tänka själv, ta initiativ 
och tänka kritiskt 

Ser sig som en handledare  Ser sig som en handledare 

Viktigt att arbeta med feedback  Viktigt att arbeta med feedback 

Alla kan träna upp entreprenöriella 
förmågor 

 
Mycket i det entreprenöriella är medfött, 
vissa förmågor kan tränas upp 

Varierar undervisningen i mycket hög 
utsträckning 

 
Arbetar med föreläsningar och 
grupparbeten 

Ett entreprenöriellt lärande kan vara 
tungt både för lärare och elever 

 
Ett entreprenöriellt lärande kan vara tungt 
både för lärare och elever 

Viss skapa en personlig relation med 
eleverna 

 Vill skapa tillit hos eleverna 

Gör eleverna delaktiga i undervisningen   
Utgår från eleverna för att utveckla 
undervisningen 

 Tabell 3: Sammanfattning över de intervjuade lärarnas svar.  
 
 
I tabellen nedan redovisas en kort sammanfattning över de svar de intervjuade eleverna gav: 
 

Eleverna 

Kunde se många skillnader mellan de två 
aktuella lärarna. Bland annat deras sätt att 
variera undervisningen på och hur de ger 
feedback. 

Ansåg att de utvecklats mycket under tiden på 
programmet 

Ser en kombination av kreativt och traditionellt 
lärande som det bästa sättet att bedriva 
undervisning 

Anpassar sina arbeten efter kursens lärare 

Tabell 4: Sammanfattning över de intervjuade elevernas svar. 
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5. TOLKNING 

 

5.1 Forskningsfråga 1 
 
Forskningsfråga 1: Vad kan lärare och elever ha för syn på ett entreprenöriellt lärande? 
 
Från intervjuerna kan vi se att båda lärarna anser att det är viktigt att eleverna vågar och tror 
på sig själva för att få till stånd ett entreprenöriellt lärande. Som tidigare konstaterats i kapitel 
2.1 anser NUTEK att det är angeläget att eleverna tidigt får en positiv bild av sig själva, sina 
möjligheter och sin framtid. Även i läroplanen berörs detta: Skolan skall sträva mot att varje 
elev i gymnasieskolan […] tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas 
(Utbildningsdepartementet, 1998. s. 9). I läroplanen finns även riktlinjer för lärarens arbete. 
Där står uttryckligen att det är lärarens uppgift att stärka varje elevs självförtroende samt vilja 
och förmåga att lära. Detta för att eleven ska utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Utbildningsdepartementet, 
1998). 
 
För ämnesläraren handlar entreprenöriellt lärande mer om företagande än för 
karaktärsämnesläraren, vilket möjligtvis kan höra ihop med deras respektive bakgrunder. En 
samstämmighet finns hos lärarna i och med deras uppfattning att de har en handledarroll inför 
deras elever. De ska fungera som ett stöd till eleverna och bidra med tips, idéer och hjälp för 
att komma vidare. Som en del i deras handledarroller ser de vikten av att ge feedback. Den 
ska vara konstruktiv och komma vid rätt tillfälle, vilket kan vara en utmaning för läraren. 
Enligt Tabell 1 är en handledarroll hos läraren en vägvisare för en mer utvecklingsinriktad 
pedagogik. Hos de intervjuade lärarna fanns även samsynen att det är de fortfarande har 
huvudansvaret och ska se till att eleverna arbetar mot kursmålet.  
 
Båda lärarna anser att de har en processinriktad syn på kunskap, vilket medför att de lägger 
fokus på elevernas process i undervisningen. Detta kan kopplas till artikeln skriven av 
Trigwell & Prosser (1996) som presenterades i kapitel två. Enligt författarna påverkar lärarnas 
syn på kunskap och lärande hur de väljer att lägga upp undervisningen.   
 
Att entreprenörskap till viss del är något medfött, var de intervjuade lärarna överens om. Dock 
fanns det skillnader i deras svar. Ämnesläraren tryckte hårdare på det medfödda arvet, och 
ansåg att vissa kan lära sig att bli mer entreprenöriella medan andra aldrig kommer att bli det.  
Karaktärsämnesläraren fokuserar på att olika individer har olika utgångspunkter vid ett 
entreprenöriellt lärande, men tror ändå att alla kan, i någon mån, utveckla den entreprenöriella 
ådran. Hon tror dock att vissa instinktivt känner ett motstånd till arbetssättet.  
 
Då vi efterfrågade negativa aspekter på entreprenöriellt lärande svarade lärarna att utbrändhet 
kan vara en risk. Gränserna mellan arbetstid och fritid suddas ut då arbetet ständigt finns i 
tankarna. De kunde även se att arbetssättet kunde vara tufft för vissa elever som inte är vana 
vid ett mer entreprenöriellt lärande eftersom det ibland ställer högre krav på den enskilda 
individen. Därför strävade de efter en balans i undervisningen där olika typer av arbetsformer 
och lärande får plats. Eleverna ansåg också att det kunde vara mer psykiskt påfrestande med 
kurser som har mer kreativa arbetssätt, eftersom det var svårt att veta när man var färdig med 
en uppgift. De uttryckte en frustration då det alltid fanns något som de kunde och ville 
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förbättra. Varierad undervisning, eget ansvar och arbete tillsammans med andra är enligt 
eleverna ingredienser i kreativ undervisning. De kunde se en tydlig utveckling hos sig själva 
under utbildningen. De tyckte att de efter en ”inkörningsperiod” förstått vad som förväntades 
av dem. Deras förmåga att lösa problem, genomföra redovisningar, planera och göra sin röst 
hörd är exempel på några av de förmågor som de tyckte att de utvecklat. Vi ser dessa positiva 
effekter som ett resultat av ett ökat mod och en stärkt självkänsla hos eleverna. Vid intervjun 
fick vi en bild av eleverna som glada, positiva och säkra individer, som såg möjligheterna före 
hindren. De hade en tro på sig själva och kunde se skillnad mellan dem och andra elever från 
andra program. Det tyder på en hög självinsikt.  
 

5.2 Forskningsfråga 2 
 
Forskningsfråga 2: Vad kan ett entreprenöriellt lärande, i jämförelse med ett mer 
traditionellt lärande, innebära för elever och lärare? 
 
Lärarna gav vid intervjuerna uttryck för deras trägenhet att få eleverna att känna tillit till dem. 
De gjorde sig tillgängliga för eleverna på olika sätt, allt för att skapa ett förtroende hos 
eleverna och möjligheter för dem att nå lärarna. Karaktärsämnesläraren uttryckte dock, i 
större utsträckning än ämnesläraren, en önskan om att skapa en personlig relation med 
eleverna för att få till ett bra lärandeklimat. Detta var något som även eleverna uppfattat, 
eftersom de trodde att karaktärsämnesläraren såg på dem som individer medan ämnesläraren 
såg mer på gruppen i helhet.  
 
Vid intervjuerna fick lärarna möjlighet att fundera över vad deras undervisning innebär för 
eleverna. Gemensamma svar var en hög förståelse hos eleverna såväl som en aktiv 
studeranderoll. De ansåg dessutom att lärandet till stor del skedde i samverkan med andra, 
även om karaktärsämnesläraren var noga med att betona det enskilda arbetets plats i skolan. 
Detta kan kopplas till Tabell 1, där bland annat förståelse och en aktiv studeranderoll är 
karaktäristika för ett utvecklingsinriktat lärande. Där nämns även inre motivation, vilket 
karaktärsämnesläraren berörde i enkäten.  
 
Den bild som lärarna gav av sin undervisning styrktes till stor del vid elevintervjun. Eleverna 
berättade att de ofta fick arbeta i grupp, att de vara tvungna att ta eget ansvar och att de fick 
mycket feedback. Dock fanns vissa olikheter. Till exempel ansåg ämnesläraren att hans 
undervisning var mer entreprenöriell än vad eleverna tyckte då de betecknade honom som en 
ganska traditionell lärare. De anser också att hans lektioner ibland kunde bli för maffiga och 
långa då de var inne i ett block med föreläsningar. Ett exempel på en faktor som enligt 
eleverna försvårar arbetet är de anser att de får för lite tid för att genomföra uppgifterna fullt 
ut och på ett bra sätt.    
 
Enligt tabell 1 är elevinflytande vid till exempel val av arbetssätt att preferera vid ett 
utvecklingsinriktat lärande. Enkäterna visade att båda lärarna tar hjälp av eleverna för att 
utveckla undervisningen. Ämnesläraren kunde dock inte lämna nåt närmare svar på hur han 
gick tillväga för att inkludera eleverna. Karaktärsämnesläraren berättade däremot hur hon 
låter eleverna influera valet av arbetsmetoder.  
 
Enligt tidigare forskning, (se kapitel två, Ramsden (2003) m.fl.), bidrar 
undervisningsupplägget till att skapa olika typer av lärande. Detta kan kopplas till 
elevintervjun, där eleverna uttryckte hur de anpassade sig efter lärarnas 
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undervisningsupplägg, och försökte ge lärarna vad de efterfrågade hos eleverna. I kurser med 
en kreativ lärare försökte de göra spännande redovisningar och vara nytänkande i arbetssättet, 
eftersom de var det läraren ville ha. I mer traditionella kurser arbetade de dock på ett annat 
sätt som var mer likt lärarens undervisningsupplägg. Resultatet av detta blir följaktligen att de 
i de olika fallen skapas olika typer av lärande.  
 
Ämnesläraren ansåg att det i hög utsträckning var samma elever som var duktiga i den 
traditionella som i den entreprenöriella undervisningen. Detta fick han medhåll för av 
eleverna, som ansåg att de blivit modigare vid alla typer av diskussioner och att de lärt sig ett 
mer kritiskt tänkande.       
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

6.1 Diskussion 
 
Båda de intervjuade lärarna ansåg att ett viktigt mål vid entreprenöriellt lärande var att ingjuta 
mod i eleverna. Vår tolkning är att de lyckats med det, i alla fall när det gäller de elever vi 
intervjuat. För att få en komplett bild av alla elevers utveckling hade det varit önskvärt med en 
mer kvantitativ studie bland eleverna också. Detta blev dock inte möjligt på grund av tidsbrist.  
De elever vi intervjuade kunde dock se att de blivit modigare under utbildningen, och de gav i 
överlag ett intryck av att vara väl medvetna om sin egen utveckling.  
 
Enligt Johannisson m.fl. (2000) handlar entreprenöriellt lärande mer om utbildning i 
entreprenörskap än om utbildning om entreprenörskap. Vi kan utifrån denna aspekt se en 
skillnad mellan de två intervjuade lärarna, även om de huvudsakligen har en gemensam syn 
på många av delarna i ett entreprenöriellt lärande. Vi tror att samsynen beror på att de har 
snarlika värdegrunder och ett gemensamt övergripande mål med undervisningen; att skapa 
allsidiga elever som är förberedda för att arbeta och verka i samhället.  Vi tror även att 
skillnaderna som uppkom mellan lärarna vid intervjuerna kan bero på deras bakgrunder. Vi 
fick en bild av att entreprenöriell undervisning för ämnesläraren handlar mycket om att 
utbilda entreprenörer som ska ha de kunskaper och förmågor som behövs för att driva ett 
företag. Vi tror att anledningen till detta kan vara att han själv är entreprenör och har alltid 
varit det. De erfarenheter som han tar med sig till sitt yrke kommer alltså framförallt från 
affärsvärlden. Karaktärsämnesläraren har däremot inte samma erfarenheter, utan hennes 
tankar om undervisning har fötts och götts under hennes utbildning, vilket kan vara varför 
entreprenöriellt lärande för henne handlar mer om ett förhållningssätt hos eleverna. 
 
Vi har sett att lärarna vi intervjuade har en önskan och en vilja att vara entreprenöriella. Vi är 
dock osäkra på om de verkligen når fram i sin strävan att utöva ett entreprenöriellt ledarskap. 
Ämneslärarens elever såg på honom som en bra lärare med många kvaliteter. De ville dock 
inte kalla honom för entreprenöriell, utan betecknade honom som en traditionell lärare. 
Frågan blir nu om man kan vara en entreprenöriell lärare utan att eleverna tycker det? Vi 
anser inte det eftersom det inte stämmer med vår syn på entreprenöriellt lärande. Som 
noterades i tabell 2, tycker vi att läraren bör samverka med eleverna vid ett sådant lärande. 
Det innebär bland annat att både läraren och eleverna bör vara medvetna om syftet med och 
utseendet på undervisningen, så att de kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Elever 
som är medvetna om syftet med undervisningen får en inre intentionalitet, vilket enligt 
Johannisson m.fl. (2000) är viktigt vid entreprenöriell undervisning. Ämnesläraren undervisar 
i sin kurs projekt och företagande i entreprenörskap, vilket är stor skillnad från entreprenöriell 
undervisning. Detta kan kopplas till Björn Bjerkes tankar om att det finns olika upplägg när 
det gäller entreprenörskapsundervisning; man kan undervisa för entreprenörskap eller om 
entreprenörskap (Gustafsson, 2005). Det ena behöver naturligtvis inte förutsätta det andra.   
Karaktärsämnesläraren önskade precis som ämnesläraren att hennes undervisning upplevdes 
som entreprenöriell, vilket fick medhåll av eleverna.  
 
Vid enkätuppföljningen av lärarna kunde ämnesläraren inte svara på en av frågorna som 
handlade om inre/yttre motivation hos eleverna. Han kunde heller inte ge exempel på hur han 
använde sig av eleverna för att utveckla undervisningen. Vi tror att detta kan ha berott på att 
vi var otydliga vid frågeformuleringen och inte lyckats få honom att förstå frågeställningen. 
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Det kan också bottna i att ämnesläraren inte reflekterat lika mycket över sin egen 
undervisning som karaktärsämnesläraren gjort.  
 
I kapitel två sammanfattade vi hur vi såg på skillnaderna mellan traditionellt respektive 
entreprenöriellt lärande, se tabell 2. Resultaten från våra fallstudier visar att tabellen verkar 
stämma även i praktiken. Utifrån våra nya erfarenheter från arbetet vill vi dock göra en liten 
förändring av tabellen, så att den bättre speglar vår syn som den är idag. Den vänstra 
kolumnen, dvs. karakteristiken för traditionellt lärande, får stå kvar i dess ursprungliga skick. 
Däremot vill vi göra en förändring i den högra kolumnen. Vi tycker inte att begreppet 
handledare är tillräckligt för att beskriva den roll som läraren bör ha inför sina elever. Enligt 
Nationalencyklopedin (1, 2006) är en handledare en person som yrkesmässigt ger hjälp och 
anvisningar till någon annan. Vi anser att en aspekt som vi går miste om då vi använder den 
här definitionen, är lärarens viktiga uppgift att stödja eleverna mentalt och utveckla deras tro 
på sig själva och det mod de behöver. Arbetet har visat på hur viktigt det är för elever i ett 
entreprenöriellt lärande att ha mod- mod att lita på sin egen förmåga, mod att prova nya vägar 
och kanske framförallt mod att ta plats och göra sin röst hörd. Därför vill vi istället använda 
ordet mentor. En mentor är enligt Nationalencyklopedin (2, 2006) en person som vägleder en 
eller flera yngre medarbetare i deras personliga såväl som i deras professionella utveckling. 
Denna definition tycker vi bättre speglar vår bild av lärarens roll. Den slutgiltiga tabellen 
redovisas i nästa avsnitt.  
 

6.2 Slutsatser 
 
Slutsatser från vårt arbete redovisas i Tabell 5 nedan. I den sammanfattas de intervjuade 
lärarnas och elevernas syn på entreprenöriellt lärande och vad ett sådant kan innebära för dem, 
vilket var vårt syfte med uppsatsen, kombinerat med den teoretiska referensramen.     
  

 Traditionellt lärande Entreprenöriellt lärande 

Elev 
  * Passiv studeranderoll 
  * Ytinriktat lärande 
  * Enskilt lärande 

  * Aktiv studeranderoll 
  * Djupinriktat lärande 
  * Lärande i samverkan med andra 

Lärare 
  * Förmedlare av kunskap 
  * Föreläsningsform 
  * Lärarstyrd undervisning 

  * Mentor 
  * Varierade arbetssätt 
  * Läraren i samverkan med eleverna 

Tabell 5.  
 
Vi kan säga att Tabell 2 symboliserar det resultat som vi utifrån teorin kunde förvänta oss. 
Eftersom Tabell 2 och 5 är väldigt lika, enda skillnaden är begreppet handledare som bytts ut 
mot mentor, anser vi att det förväntade och det faktiska resultatet ligger nära varandra. 
Arbetet har inte medfört några stora överraskningar i resultatet, men det var en väldigt positiv 
upplevelse att få träffa elever i ett entreprenöriellt lärande och se deras självförtroende, 
säkerhet och medvetenhet.   
 
En av de frågeställningar vi arbetat efter är vilken syn lärare och elever kan ha på ett 
entreprenöriellt lärande. Vi har under arbetets gång upptäck vilken komplex fråga detta är. 
Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är vaga begrepp som har olika innebörd för olika 
människor.  Karaktärsämnesläraren har en vid syn av begreppen och kopplar dem inte bara till 
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företagande utan till lärande i allmänhet. Hon ser det som ett förhållningssätt som eleverna 
kan och bör ha i många i många aspekter av livet. Ämnesläraren har istället en snävare 
definition av begreppen och kopplar dem framförallt till företagandets olika delar. Denna 
tvetydlighet av orden innebär en svårighet då man arbetar med dem eftersom risken för 
förväxlingar och missförstånd är hög. Det blir då en förutsättning att vid forskning och även 
allmänna diskussioner i ämnet ta reda på vad de inblandade lägger för innebörd i begreppen 
för att kunna göra korrekta bedömningar.     
 
Som tidigare konstaterats i kapitel två, anser Hedin och Svensson (1997) att de två 
pedagogiska inriktningarna, traditionell och utvecklingsinriktad, är komplementära. Detta är 
även en av våra slutsatser efter detta arbete. Eleverna vi intervjuade tyckte att det var skönt att 
blanda kreativ undervisning med mer traditionell, eftersom den förstnämnda kräver mycket av 
dem. Vi tycker att det är viktigt att elever får träna på att arbeta självständigt och enskilt i lugn 
och ro. Traditionell undervisning har fått en, ibland kanske oförtjänt, dålig klang. Det går inte 
att säga att det som står i den vänstra kolumnen i tabell två, är synonymt med dålig 
undervisning. Föreläsningar nämns ofta som exempel på traditionell undervisning, men är i 
sig ingen dålig metod, utan kan vara precis lika stimulerande som andra mer nytänkande 
arbetsmetoder. Vi anser, precis som Hedin och Svensson (1997) att man som lärare kan 
behöva skifta mellan de två inriktningarna men att det viktiga är att man är medveten om sina 
val och sitt perspektiv. Både de lärare och de elever vi intervjuat kunde se att det finns 
problem med eller negativa aspekter på ett entreprenöriellt lärande. T ex upplevde de att det 
kunde innebära en högre mental påfrestning, både för lärarna och för eleverna. Lärarna kunde 
även se att vissa elever aldrig tog till sig arbetssättet. Vi tror därför att en kombination med 
lagom stora doser av entreprenöriell respektive traditionell undervisning är den bästa vägen 
att gå för att nå så många elever som möjligt och samtidigt ge dem en bra utbildning med de 
kunskaper och förmågor de behöver för det fortsatta livet.    

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har under arbetets gång fått uppslag till framtida studier. Dessa redovisas nedan i 
punktform:  
 
o Som konstaterades i kapitel 6.1 har vi sett skillnader mellan att undervisa i 

entreprenörskap och att undervisa entreprenöriellt. Eleverna tyckte att ämnesläraren är en 
ganska traditionell lärare som främst arbetar i föreläsningsform. Men samtidigt betonade 
de att han var en duktig berättare, som pratade på ett sådant sätt att det blev lätt att förstå. 
Så en intressant fråga som uppkommer härifrån blir vilka arbetsmetoder och arbetsformer 
som egentligen är entreprenöriella? Föreläsningsformen anses ofta synonym med 
traditionellt lärande, men är den verkligen det? Är ämneslärarens undervisning traditionell 
bara för att han ofta arbetar i föreläsningsform? Kan inte föreläsningar stimulera elever till 
t ex ett djupinriktat lärande?  Det skulle följaktligen vara intressant att undersöka om man 
identifiera kriterier eller krav som en arbetsform måste uppfylla för att få kallas 
entreprenöriell?  
 

o Det skulle även vara intressant att titta än närmare och än mer konkret på hur eleverna 
utvecklas i ett entreprenöriellt lärande, och då inte bara de elever som det går bra för utan 
hela elevgrupper. Som konstaterats tidigare ansåg de intervjuade lärarna och eleverna att 
det finns problem med entreprenöriell undervisning, som t ex att vissa elever aldrig tar till 
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sig arbetsmetoderna. Hur utvecklas sådana elever om de trots allt deltar i en 
entreprenöriell undervisning?  Försvinner då den inre motivation som Hedin och Svensson 
(1997) talar om är så viktig för en utvecklingsinriktad pedagogik? Vi tror att en sådan 
studie skulle bli än mer intressant och än mer relevant om man kunde jämföra två 
elevgrupper som under en längre tid arbetat enligt olika undervisningsupplägg, ett mer 
entreprenöriellt och ett mer traditionellt. 

 
o I all den litteratur vi läst i samband med arbetet har vi saknat forskning på entreprenörskap 

i skolan i ett genusperspektiv. Finns det skillnader mellan tjejer och killars utveckling i det 
entreprenöriella lärandet? Är det någon grupp som har lättare att ta till sig de 
entreprenöriella arbetsmetoderna? Eller kanske är det så att detta är kopplat till egenskaper 
hos den enskilda individen och att det inte går att dra några generaliseringar över 
könsgränserna? Det skulle dock bli en intressant studie, och än mer om den kan bidra med 
tips, tankar och idéer om hur lärare ska bemöta olika elever i det entreprenöriella lärandet.  
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 I 

Bilaga 1 
Intervjuguide 1, Lärarintervjuer 

 
 

Forskningsfrågor     Intervjufrågor 
        
 

    

Vad är ett entreprenöriellt 
lärande för dig? 

    

   

Vad anser du att din roll som 
lärare i det entreprenöriella 
lärandet är? 

Vad kan lärare och elever ha för 
syn på ett entreprenöriellt 
lärande?   

 

   

Kan du se några nackdelar med 
entreprenöriellt lärande? 

    

   

Kan man lära sig att vara 
entreprenöriell? 

    
 

    

Hur brukar du arbeta i 
klassrummet? 

    

   

Vilka examinationsformer arbetar 
du med? 

Vad kan ett entreprenöriellt 
lärande, i jämförelse med ett mer 
traditionellt lärande, innebära för 
elever och lärare?   

 

   

Kan du se en utveckling och 
förändring hos eleverna? 

    

   

Kan du se några elever som har 
lättare att ta till sig arbetsformen? 

        



 II 

Bilaga 2 
Intervjuguide 2, Elevintervjuer 

 
 

Forskningsfrågor     Intervjufrågor 
        
 

    

Ni har ju erfarenheter av båda 
lärarna (respondenterna), hur 
brukar deras undervisning se ut? 

    

   

Vilka likheter/olikheter finns 
mellan dem och deras 
arbetssätt? 

Vad kan ett entreprenöriellt 
lärande, i jämförelse med ett mer 
traditionellt lärande, innebära för 
elever och lärare?   

 

   

Vad skiljer dem och deras 
undervisning från era andra 
lärare? 

    

   

Har detta arbetssätt gjort det 
lättare att även klara av de mer 
traditionella bitarna av 
undervisningen? 

    

   

Skulle ni vilja ha ett mer kreativt 
arbetssätt i de mer traditionella 
ämnena? 

   
 

   

Vad tycker ni att ni lär er av ett 
mer kreativt arbetssätt? 

Vad kan lärare och elever ha för 
syn på ett entreprenöriellt 
lärande?   

 

   

Var det en stor omställning då ni 
började här? 

    

   

Ser ni något negativt med detta 
arbetssätt? 



 III  

Bilaga 3                    1(2) 
 

Uppföljning, Karaktärsämnesläraren 
 
1. Din syn på kunskap? 
 
  

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Produktinriktad   Processinriktad 
 
Jag hoppas den är processinriktad. Jag försöker se på processen genom att samla in 
elevernas material under en längre period och se hur de har utvecklats. Det är nåt som pågår 
hela tiden, nåt som kan förändras och är formbart. Det är inte alltid mätbart heller…  

 
 

2. Vad innebär din undervisning för eleverna? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Memorering,         Förståelse 
                    reproduktion  
 
Absolut mer förståelse. De måste få bilda sig en egen uppfattning och sedan göra det till sitt 
eget. Jag frågar hela tiden om de förstått, om de hänger med, ska jag utveckla mer osv. 
Förståelse sitter i längden, kunskapen hamnar då på djupet.  
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Yttre motivation   Inre motivation 
 
Jag hoppas att det inte bara är yttre motivation hos eleverna. För då är det svårt för eleverna 
att göra kunskapen till sin egen. Vid inre motivationer finns det något som driver dem, ett 
intresse och det håller mer i längden, det räcker inte med yttre motivation. 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                Passiv studeranderoll   Aktiv studeranderoll  
 
En aktiv studerande roll absolut. De handlar om att de måste vara aktiva själva så att de kan 
få en förståelse. Jag vill att klimatet ska vara sånt att de känner att de kan vara aktiva och 
våga vara individer med andra åsikter.   
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
Enskilt lärande Lärande i samverkan med    

andra  
 
Jag ringar in båda därför att jag tycker att ytterligheterna hör ihop och behövs båda två. Det 
ena utesluter inte det andra. Ibland kan eleverna behöva få sitta i fred och arbeta på egen 
hand, även om jag tror att man lär sig mycket tillsammans med andra. Det är absolut inte 
antingen eller…  
 



 IV 

                 2(2) 
3. Tar du hjälp av eleverna för utveckla din undervisning? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Inte alls    Till stor del 
 
Jag brukar planera tillsammans med dem. Jag visar i början på en kurs vilket innehåll som 
ska beröras och sedan bestämmer vi tillsammans metoderna. Jag visar exempel på olika 
metoder; informativa, explorativa mm, så att de får olika förslag på hur man kan göra. Jag 
brukar även be eleverna, utifrån kursmålet, konkretisera kursmålen, vartefter vi diskuterar 
hur vi kan nå dit. Efter kursen gör jag utvärderingar. Jag ger dem hela tiden feedback, och 
jag behöver också få det så jag vet vad som var bra, vad som kan förbättras osv.  
 
   
4. Är entreprenörskap någonting medfött? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Inte alls    Till stor del 
 
Jag skulle vilja koppla det till människosyn och kunskapssyn också. Man kan se förebilder 
som är mer eller mindre kreativa, uppfinningsrika, skapande mm. Det måste dock finnas en 
inre motovation hos individen som driver den. Jag tror att det är nåt man kan träna och nåt 
man behöver få mycket uppmuntran för. Ingen kan komma utifrån och säga att nu ska du vara 
drivande, kreativ eller så. Jag tror att förmåga att tycka om det här arbetssättet är lite 
medfött. 
 
  
4. Tycker du att din undervisning är entreprenöriell? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
 Inte alls    Till stor del    
 
Jag skulle vilja sätta en femma, men jag gör inte det för jag hoppas att jag kan utveckla den 
biten mer. Jag hoppas att min undervisning stimulerar till att eleverna är kreativa, aktiva, att 
de blir utåtriktade och mångsidiga  



 V 

Bilaga 4                     1(2) 
 

Uppföljning, Ämnesläraren 
 
1. Din syn på kunskap? 
 
  

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Produktinriktad   Processinriktad 
 
 
Definitivt processinriktat. Jag ser kunskap som en process framåt hos eleverna. Att se på 
kunskap som en process är att säga att vi aldrig kommer bli färdiglärda.   
 

 
2. Vad innebär din undervisning för eleverna? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Memorering,         Förståelse 
                    reproduktion  
 
 
Absolut förståelse. Vid memorering och reproduktion kan man ju läsa vilka bok som helst, om 
vi lärare inte håller på med förståelsedelen, vad har vi då här och göra? Vi ska försöka få 
eleverna att förstå och kunna förklara.  
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Yttre motivation   Inre motivation 
 
 
Ämnesläraren kan/vill inte lämna nåt svar här, han har aldrig reflekterat över frågeställningen.  
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                Passiv studeranderoll   Aktiv studeranderoll  
 
 
Man klarar inte av mina lektioner om man är passiv, man måste prata och vara delaktig. Jag 
brukar ställa frågor som gör att de måste tänka efter. Jag sitter inte inne med givna svar, 
ibland kommer eleverna med väldigt kloka ord. Så i allra högsta grad en aktiv studeranderoll.  
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
Enskilt lärande Lärande i samverkan med    

andra  
 

Mycket samverkan med andra, de jobbar ofta i grupp och diskuterar. Min undervisning 
bygger på att man pratar mycket med varandra och man utvecklar idéer tillsammans. Det  
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                 2(2) 
 
handlar ofta om stora processer, och då kan eleverna bidra med olika pusselbitar för att 
förstå helheten.   
   
3. Tar du hjälp av eleverna för utveckla din undervisning? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Inte alls    Till stor del 
 
 
Absolut. Jag använder alltid eleverna. Jag utgår från dem och deras behov och önskemål.  
   
4. Är entreprenörskap någonting medfött? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
                    Inte alls    Till stor del 
 
 
Till stor del är det så, vissa är födda entreprenörer. En del kan  lära sig till viss del, bara de 
får rätt stimulans. 
 
4. Tycker du att din undervisning är entreprenöriell? 
 
 

1---------------2---------------3---------------4---------------5 
 Inte alls    Till stor del    
 
 
Ja, jag tror att den är det. Jag lär eleverna att tänka själv, kunskap är inget givet. Allt som 
hänt i historien har påverkats av människan. Vi styrs av olika motiv och mekanismer, vi är 
rationella mm. Tänker man så kan man lista ut ganska mycket. I och med att jag lär eleverna 
tänka själv är jag entreprenöriell. Det handlar också om att ta initiativ till saker och ting.   
 




