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Studiens syfte var att undersöka lärares föreställningar om entreprenöriellt lärande 
samt försöka förstå hur det entreprenöriella lärandet kan komma till uttryck i deras 
svenskundervisning. Metoden som användes var intervjuer, som efter transkription 
tolkades kvalitativt, som text. Texterna studerades också med stöd av både en 
kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys för att synliggöra lärarnas föreställningar 
om området. Resultatet visade att majoriteten lärare vid intervjutillfället hade lättare 
att uttala sig om entreprenöriellt lärande generellt än om entreprenöriellt lärande i 
svenskämnet. Entreprenöriellt lärande framstod som lika med ämnesövergripande 
projekt, verklighetsanknuten undervisning, ett entreprenöriellt förhållningssätt och 
elevens utvecklande av entreprenöriella kompetenser. Gällande svenskämnet 
framkom i huvudsak två skilda föreställningar, dels en där svenskan reducerades till 
att vara ett verktyg för andra ämnen, dels en där svenskan presenterades som ett 
ämne med ett omfångsrikt centralt innehåll, där svenskan någon gång kan agera stöd 
till andra ämnen. Det entreprenöriella lärandet i svenskämnet, enligt lärarna, verkade 
dock vara kopplingen till ett autentiskt sammanhang. Studien visade tecken på att det 
entreprenöriella lärandet ibland kan ske på bekostnad av kunskap.  
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1. INLEDNING  
Entreprenöriellt lärande likställs stundtals av kritiker med flumpedagogik, 

godtycklighet, ytlighet och destruktiv vurm (Kant, 2011; Samuelsson, 2011; Nilsson, 

2016). Kritiken mot det entreprenöriella lärandet verkar således inte nådig. Bland 

annat hävdas till exempel att pedagogiken odlar ”myten om att kunskap inte behövs 

och att sådan [kunskap] rentav hämmar uppfinningsrikedom och nytänkande” 

(Nilsson, 2016). Undertecknad kan inte alls sälla sig till denna kritikerskara, men kan 

samtidigt uppleva att området, som fortfarande är under framväxt, har en del att 

utveckla och reda ut för att undvika flummighets- och ytlighetsstämpel. 

Förhoppningsvis kan denna uppsats vara ett bidrag i detta arbete.  

Som grundskollärare och svensklärare har jag en förförståelse om entreprenöriellt 

lärande och om svenskämnets didaktik. Jag har självständigt och tillsammans med 

andra arbetat med entreprenöriellt lärande och entreprenöriell pedagogik sedan 

årsskiftet 2009-2010 till att börja med i grundskolan och för närvarande i högre 

utbildning. Vid tiden för denna uppsats, arbetar jag bland annat med 

uppdragsutbildningar i exempelvis entreprenöriellt lärande och i denna yrkesroll 

möter jag lärare från olika skolor i olika kompetensutvecklingssatsningar med fokus 

på främst entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. För endast något år 

sedan arbetade jag fortfarande kvar på deltid i grundskolan, där jag hade 

undervisningsgrupper i svenska i årskurs 7 och 8.   

Denna studies avsikt är inte att visa att entreprenöriellt lärande är facit eller svaret på 

skolans alla problem och svårigheter. Tanken är inte att vara en missionär i det 

avseendet utan att undersöka för att utöka min kunskap om det. Det kan exempelvis 

skönjas en viss begreppsförvirring och det finns fortfarande ett tämligen stort 

motstånd mot entreprenöriellt lärande ute i praktiken. För att ändå på något vis utgå 

från ett möjlighetstänk driver min nyfikenhet mig mot hur entreprenöriellt lärande 

kan fungera i praktiken. Jag funderar på hur lärare ute på skolorna arbetar med 

stimuli av elevernas entreprenöriella kompetenser, såsom exempelvis kreativitet, 

ansvarstagande och initiativförmåga (Leffler, 2014) och då Ask (2012) hävdar att 

”svenskämnet är det största ämnet i skolan hur man än räknar och att svenskläraren 

är en central person för elevers språk- och kunskapsutveckling, eftersom språket bär 

undervisning och lärande också i alla andra ämnen” (s.7) kan det vara intressant att 

behandla entreprenöriellt lärande ur både ett allmändidaktiskt och ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv.  

1.1. BAKGRUND  

Inledningsvis ges läsaren en bakgrund till områdets framväxt och varför det nu finns i 

grundskolan. Min ambition är dessutom att till en början reda ut områdets 

begreppsanvändning och redogöra för vad entreprenöriellt lärande och 

entreprenöriell pedagogik kan vara samt hur det exempelvis skrivs fram i läroplanen. 

Först härefter presenteras studiens syfte och forskningsfrågor.  
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1.1.1. Samhällets efterfrågan på entreprenöriella individer 

Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett fostranuppdrag. Oavsett hur detta 

kommer till uttryck, reflekterar utbildningen den samhällsutveckling som önskas 

(Säljö, 2015; Skolverket, 2013b). Ett rådande ideal är att fostra blivande vuxna som 

ska vara ”kompetenta, kunniga och kreativa” samtidigt som de är en naturlig del av 

samhällsgemenskapen och fokuserade på ett livslångt lärande (Skolverket, 2013b:3). 

Med skolans stöd önskar styrande politiker att barn och unga fostras från förskola till 

vuxenutbildning med resultat att de lika gärna kan starta och driva egna företag som 

att vara entreprenöriella anställda (Regeringskansliet, 2009). Den etablerade synen 

verkar således vara att alla kan bli entreprenöriella individer med övning (Hägg & 

Peltonen, 2014).   

Entreprenörskapsidealet har funnits med i samtal kring skolan sedan slutet av 1980-

talet (Leffler et al. 2013 m.fl.), då det finns en rad antaganden om entreprenörskapets 

betydelse för 1) samhället, 2) individen och inte minst för 3) skolutveckling. Sålunda 

finns för det första ett antagande att entreprenöriella individer kan bidra till 

samhällets ökade produktivitet och ekonomiska tillväxt (Gibb, 2002; Holmgren & 

From, 2005). För det andra antas ett entreprenöriellt förhållningssätt, med stimuli av 

entreprenöriella kompetenser, vara till nytta för den enskilde individen oavsett vilken 

framtid som väntar var och en av dem (Gibb, 2002; Holmgren & From 2005; Hägg & 

Peltonen, 2014; Axelsson et al., 2015 m.fl.). För det tredje finns också ett antagande 

att ett entreprenöriellt lärande kan bidra till skolutveckling från traditionell 

förmedlingspedagogik till motivationshöjande uppdrag, där elever samverkar med 

samhället (Leffler et al., 2013).  

Till följd av bland annat OECD:s rapport (1989) med rekommendationer kring barn 

och ungas behov av utvecklande av entreprenöriella kompetenser, publicerade 

Regeringskansliet 2009 en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, 

där skolans fostransuppdrag uttalas och sedan 2011 finns begreppet entreprenörskap 

inkluderat i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a). Entreprenörskap är ett 

exempel på hur ett område både utvecklas och tar sig nya former när det möter en ny 

kontext (Leffler, 2006; Leffler, 2014; Axelsson et al., 2015). I skolan har begreppet 

utvecklats från entreprenörskap till företagsamhet och/eller entreprenöriellt lärande 

(Leffler, 2006; Axelsson et al., 2015).  

1.1.2. Begreppsanvändning inom entreprenöriellt lärande  

Entreprenöriellt lärande är inte det enda begreppet som används inom skolan för 

området, vilket synliggörs i praktik, teori och på myndighetsnivå. Inom forskningen 

kan till exempel begreppen entreprenöriellt förhållningssätt, entreprenöriellt 

lärande och entreprenöriell pedagogik förekomma och ibland uppfattas som 

likställda (Axelsson et al., 2015; Leffler, 2014; Falk-Lundqvist et al., 2011). 

Entreprenöriellt lärande förklaras nämligen emellanåt omfatta både undervisning 

och lärande (Axelsson et al., 2015), medan det andra gånger delas upp i pedagogik 

och lärande. Enligt Falk-Lundqvist et al. (2014) är då pedagogiken något som 

”handlar om (kunskap om) att iscensätta lärmiljöer och processer som formar och 

påverkar människan i en viss riktning” (s.15), medan lärandet ”syftar till att förutom 
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ämnesmässiga kunskaper, utveckla barns och ungdomars förståelse för helheter och 

sammanhang samt deras initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet” (s.15).  

Vidare förklarar Falk-Lundqvist et al. (2014) att det entreprenöriella 

förhållningssättet fokuserar lärarens epistemologi och ontologi, vilka ligger till grund 

för lärarnas individuella ledarskap (Falk-Lundqvist et al., 2014), medan annan teori 

menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt omfattar alla strategier som kan ge 

elever möjlighet att utveckla entreprenöriella kompetenser (Leffler, 2014). 

Följaktligen kan det möjligen upplevas som att begreppen förhållningssätt, lärande 

och pedagogik avser samma sak.  

Skolverket (2015) använder följande begrepp och fler ändå som synonymer: 

entreprenörskap i skolan, entreprenöriellt förhållningssätt, entreprenöriell pe-

dagogik, företagsamt lärande, entreprenörsfostran, ta-sig-församhet och 

entreprenöriellt lärande (s.11). Begreppsanvändningen förklaras bero på att två olika 

områden, pedagogik och ekonomi, har slagits samman (Skolverket, 2015). Måhända 

kan den diffusa begreppsanvändning bero på att området är brett och otydligt 

(Widén, 2014) och att det ännu kan ses som ett område under framväxt (Axelsson et 

al., 2015). Kanske kan det också bero på att entreprenöriellt lärande tenderar att glida 

mellan att vara ett mål och ett medel. Skolverket (2015) förklarar nämligen att 

entreprenöriellt lärande och entreprenöriell pedagogik innebär att ”entreprenörskap 

går att lära” och ”man kan lära genom entreprenörskap” (s.11). Den entreprenöriella 

pedagogiken eller det entreprenöriella lärandet verkar sålunda i sin 

begreppsanvändning omfatta både mål och medel och begreppen skiljs inte alltid åt. 

Således kan området ha en del återstående arbete med att reda ut begreppen. 

Avsikten med denna uppsats är dock inte att kritiskt granska hur dessa används. 

Förhoppningsvis kan dock denna korta bakgrund skapa en förståelse hos läsaren hur 

begreppen används inom området.  

1.1.3. Motstånd i praktiken och förändringsprocesser  

Flera forskare påpekar att entreprenöriellt lärande har haft svårigheter att bereda väg 

in i praktiken (Svedberg, 2007; Backström-Widjeskog, 2008; Johannisson, 2009 

m.fl.). Ett flertal motiv kan tänkas ligga bakom dessa svårigheter: Till att börja med 

verkar entreprenörskapets bakomliggande ekonomiska motiv vara en orsak 

(Backström–Widjeskog, 2008; Berglund & Holmgren, 2007; Svedberg, 2007), liksom 

att det dessutom verkar finnas en bild av entreprenören som en ”girig, individuell 

hjälte” (Axelsson et al., 2015). Ytterligare ett skäl kan vara att entreprenöriellt lärande 

uppfattas som diffust av praktiken och att det kan ske på bekostnad av ämnesmässiga 

kunskaper (Falk-Lundqvist, 2014). På senare tid har det också från kritiker i 

praktiken framkommit att pedagogiken inte är tillförlitlig då den är tämligen 

obeforskad och sålunda saknar vetenskaplig grund (Mannerheim, 2016).  

Att få till förändringar i skolan verkar inte enbart vara en svårighet för det 

entreprenöriella området, utan en allmän utmaning för allsköns utvecklingsinsatser, 

som önskas implementeras. Hargreaves (1994) uppmärksammar exempelvis att 

skolan ständigt och speciellt i ”kristider” förväntas lösa samhällsproblem av olika 

karaktär och att ”alla” oavsett om de har kunskap om skolan eller inte, gärna har 

åsikter om hur skolan ska förändras (s.19). I en snabbt föränderlig värld, kolliderar 
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ofta de förändringskrav som påbjuder samarbete mellan skolpersonal. På skolan är 

lärare vana att arbeta individuellt och på egen hand och hierarki är ofta norm, med en 

ledande rektor högst upp.  För att kunna genomföra förändringar i skolan, menar 

Hargreaves (1994), att ett klargörande förutsätts om att förändringen både är 

realiserbar för den enskilde läraren och att den också är koherent med lärarens 

individuella mål och intressen. Lärares arbetsbeskrivning tenderar att vara lång, 

vilket inte alltid erkänns av dem som ställer förändringskrav (Hargreaves, 1994). 

Yrket utvärderas dessutom ofta ur elevperspektiv och till exempel kan lärarens för- 

och efterarbete, mötesdeltagande, föräldrakontakter och inte minst arbete med och 

kring elever ”med särskilda behov" etc. negligeras (s.30).  

Hargreaves (1994) redogör för förändringsprocessen och den vanligt förekommande 

målförskjutningen, som ”inträffar när vi blir så fascinerade av de medel vi använder 

för att nå våra mål att dessa medel till slut intar målens plats. Det leder till att de 

ursprungliga målen förbises eller glöms bort” (s.38). Påtvingad kollegialitet kan vara 

en orsak till att lärare inte önskar delta i ett förändringsarbete. Hargreaves (1994) 

beskriver att kollegialiteten är just påtvingad, då lärarna är eller känner sig tvingade 

att delta för att exempelvis chefen har bestämt det, för att alla måste vara med och 

utrymme för lärarens önskemål som individ åsidosätts, för att den är bunden till en 

viss kontext och inte minst för att arbetet förväntas leda till ett redan bestämt 

resultat, där den enskilda läraren inte ges utrymme att ha inflytande över utkomsten.  

1.1.4. Entreprenöriell pedagogik och villkor för ett entreprenöriellt lärande  

Inom utbildning om entreprenörskap talas det vanligtvis om tre olika kategorier: a) 

utbildning om entreprenörskap, b) utbildning för entreprenörskap samt c) utbildning 

genom entreprenörskap. De två förstnämnda kategorierna, utbildning om och för 

entreprenörskap representerar en snävare definition av entreprenörskap i skolan, där 

eleverna till exempel lär sig entreprenörskapsteorier och hur man praktiskt kan gå till 

väga för att starta och driva företag. Dessa två kan förekomma och förekommer i 

grundskolan ofta inbakade i ämnen såsom till exempel i samhällskunskap, där ett 

”entreprenörskap i ett globalt samhälle” ingår som centralt innehåll (Skolverket, 

2011a:203). Den tredje utbildningskategorin, däremot, utbildning genom 

entreprenörskap, företräder en bredare definition, där elever ges möjlighet att 

utvecklas till entreprenöriella individer (Johansen & Schanke, 2013). Att lära genom 

entreprenörskap eller egentligen entreprenöriellt lärande är sålunda att ge individer 

utrymme att utveckla så kallade entreprenöriella kompetenser, såsom till exempel 

kreativitet, mod och initiativtagande, jämte skolkunskap (Otterborg, 2011; Falk-

Lundqvist et al, 2014). 

Hur kan dock en entreprenöriell pedagogik se ut med syfte att fostra entreprenöriella 

individer? Flera forskare lyfter att entreprenöriell pedagogik kan ses som motsatsen 

till den traditionella, dualistiska skolan (Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 2006; 

Otterborg, 2011). Den traditionella undervisningen förefaller i aktuell forskning 

likställas med en förmedlingsdidaktik där läraren överför kunskap till eleven, som i 

och med kunskapsförmedlingen tenderar att bli en passiv konsument alternativt 

någon som endast återskapar kunskap, som dessutom därefter bedöms som rätt eller 

fel (Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 2006; Otterborg, 2011). Den 

entreprenöriella pedagogiken, däremot, handlar enligt Johannisson & Madsén (1997) 
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och Falk-Lundqvist et al. (2014) om att ge utrymme för ett aktivt handlande och att 

en konkret praktik stödjer eleven att lära sig teoretiska kunskaper. Även om detta, 

naturligtvis, inte automatiskt leder till ett fördjupat lärande (Falk-Lundqvist et al., 

2014).  

En entreprenöriell pedagogik, utöver utvecklande av entreprenöriella förmågor, 

innebär att eleverna ska uppmuntras att ta ansvar för sitt eget lärande och att de 

också i den entreprenöriella undervisningen ska få möjlighet att möta olika typer av 

lärostilar (Europeiska kommissionen, 2011). Aktiviteter som genomförs i olika 

lärandesituationer ska innehålla möjligheter för eleven att fatta beslut, lösa problem 

och samarbeta. Dessutom bör eleverna få tillfälle att ta risker, vilket också kan 

innebära att det är fullt tänkbart att eleven också misslyckas med uppgiften 

(Johannisson & Madsén, 1997; Europeiska kommissionen, 2011; Skolverket, 2013a). 

Som tidigare har presenterats, har den entreprenöriella pedagogiken således sitt 

ursprung i tanken att eleverna ska få möjlighet att lära som entreprenören lär, vilket 

kan innebära att eleven skaffar sig erfarenhet genom att testa, pröva och lära genom 

eventuella misstag (Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 2014). I entreprenöriella 

aktiviteter bör också eleven få chans att samverka med närområdet, företag och 

organisationer samt föräldrar (Europeiska kommissionen, 2011; Otterborg, 2011; 

Falk-Lundqvist, 2014).  

Den entreprenöriella pedagogiken förespråkar inte en metod, men däremot finns en 

rad villkor som bör uppfyllas för ett fördjupat lärande: För det första lyfts vikten av 

elevaktivitet, vilket primärt innebär att elevens inre motivation stimuleras 

(Johannisson & Madsén, 1997). Hen vill lära sig och hen vill förstå något. Det handlar 

således om en sorts inre aktivitet och inte om fysisk rörelse. För det andra, om detta 

uppfylls finns det god chans att nå fördjupat lärande och dessutom möjlighet att 

entreprenöriella kompetenser utvecklas (Johannisson & Madsén, 1997). Att lära 

individer att vara entreprenöriella innebär att individerna måste få utrymme att 

utveckla en rad förmågor, men bara för att de sedan besitter förmågorna blir de inte 

automtiskt entreprenörer (Hannon, 2006). För det tredje förväntas att uppgifterna 

känns meningsfulla för eleverna och att de är relevanta samt till nytta på kortare eller 

längre sikt och till sist bör det också finnas en koppling till elevernas livsvärld 

(Johannisson & Madsén, 1997). Det finns således en rad omständigheter i den 

entreprenöriella pedagogiken som spelar roll för elevens möjlighet till ett 

entreprenöriellt lärande.  

1.1.5. Pedagogen i en entreprenöriell lärandemiljö  

För att eleven ska ha möjlighet att tillägna sig ett entreprenöriellt lärande finns också 

en rad faktorer som beskriver den entreprenöriella pedagogen och dennes design av 

det entreprenöriella lärandet. Gällande denna formgivning av det entreprenöriella 

lärandet framställs för det första att läraren ska kunna designa för lärande som 

fostrar individer i en riktning (Falk-Lundqvist et al., 2014). För det andra betonas 

vikten av relationsskapande. Johannisson & Madsén (1997) beskriver till exempel att 

kontexten ska byggas på relationer där respekten är ömsesidig och rummet 

dialogiskt: alla individer ska kunna delta och deras tankar och åsikter ska räknas. För 

det tredje kan även en viss maktförskjutning skönjas i denna typ av design. Här 

beskrivs att läraren vågar ge eleverna så pass mycket kontroll att de kan bli mer 
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engagerade, utan att läraren för den skull släpper sitt ledarskap (Johannisson & 

Madsén, 1997).   

För att lärare ska kunna leda elever genom entreprenöriella lärandeprocesser 

behöver läraren också äga eller utveckla en rad specifika egenskaper (Europeiska 

kommissionen, 2011). Den entreprenöriella läraren beskrivs i stora drag vara 

jordnära, passionerad, positiv och trygg. Samtidigt är hen en professionell ledare, 

som kan leda sina elever mot målet och parallellt bygga nätverk inom och utanför 

skolan (Europeiska kommissionen, 2011). Dessutom förväntas att en entreprenöriell 

pedagog har en medvetenhet kring vilken kunskaps- och elevsyn som ligger till grund 

för hens undervisning liksom är uppmärksam och kan urskilja och implementera nya 

idéer och inte minst ha förmåga att inspirera andra (Falk-Lundqvist, 2014). 

Sammantaget skulle detta kunna beskrivas vara en del av ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Lärarens förhållningssätt - attityd och beteende - kan sålunda vara 

en del av den didaktiska designen för att fostra entreprenöriella individer. Om 

pedagogen kan erbjuda eleverna möjlighet att själva identifiera problem och också 

själva få möjlighet att lösa problemet genom att testa och pröva sig fram, kan 

eleverna uppleva ett så kallat fullständigt lärande. Motsatsen är ett så kallat 

amputerat lärande där eleverna ställs inför lärares färdiga planeringar, accepterar 

dessa och sedan redovisar erhållen kunskap via ett test (Bjørgen refererad i 

Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 2006).  

1.1.6.  Entreprenöriellt lärande och ämnet svenska  

Begreppet entreprenöriellt lärande nämns inte per se i grundskolans läroplan, i 

motsats till begreppet entreprenörskap. I läroplanens första kapitel kan läsas: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska 

därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap.      

                         

(Skolverket, 2011a:9) 

Sålunda är ett av skolans uppdrag, enligt läroplanen, att stötta och möjliggöra för 

eleverna att utveckla så kallade entreprenöriella eller generella kompetenser. 

Uppdraget förstärks ytterligare i det andra kapitlet, där det bland annat anges under 

”kunskaper” att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt” (Skolverket, 

2011a:13).   

I svenskämnets kursplan framgår att ämnet syftar till att ge elever möjlighet att 

utveckla sin förmåga att  

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

 Söka information från olika källor och värdera dessa.  

(Skolverket, 2011a:222) 
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Utöver detta framgår också att svenskämnet ansvarar för att eleverna ska få möta och 

uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer och ge utrymme för att utveckla den 

egna identiteten och förståelsen av omvärlden. Utöver förmågor som till exempel 

läsa, skriva och tala ingår också ämnesinnehåll som exempelvis språkhistoria, 

språkvetenskap och litteraturhistoria (Skolverket, 2011a). I läroplanen finns en frihet 

för lärarna att själva - tillsammans med elever och kollegor – kunna välja innehåll. 

Emellertid ska lärarna förhålla sig till att följa syftestexten, det centrala innehållet 

och arbeta mot de kunskapskrav som formulerats i ämnet kursplan (Skolverket, 

2011a:222; Skolverket, 2011b:16). 

Entreprenörskap som begrepp nämns inte i svenskämnets kursplan, om än dock 

svensklärarna och andra ämneslärare delar det ansvar som beskrivs i kapitel 1 och 2. 

I läroplanens kommentarmaterial för svenskan (Skolverket, 2011b) framgår att 

ämnets ansvar är att ge elever möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga, då 

språket hjälper människan att lära känna sig själv, andra och skapa relationer i 

näromgivning och omvärld. Språket ger också människan möjlighet att vara deltagare 

och aktörer i ett föränderligt samhälle där det finns betydande krav på kommunikativ 

förmåga, förståelse och flexibilitet (Skolverket, 2011b). Denna beskrivning kan 

kopplas samman med det entreprenöriella lärandet, där också bland annat 

självkännedom, deltagaraktivitet och samverkan med omvärlden kan förekomma 

(Johannisson & Madsén, 1997; Falk-Lundqvist et al., 2014 m.fl.).  

I forskning och litteratur med fokus på entreprenöriellt lärande respektive 

svenskämnet och språkutvecklande arbete, beskrivs vikten av kopplingar mellan 

elevers livsvärld, meningsfullhet och verklighetsanknytning. Falk-Lundkvist et.al. 

(2011) betonar exempelvis vikten av uppgiftskonstruktionen i det entreprenöriella 

lärandet och att den bör ha koppling till elevers livsvärld och erfarenhet samtidigt 

som den bör väcka elevers fantasi och kreativitet samt kombinera kunskap och 

förståelse. I likhet med detta understryker Brorsson (2007) att ämnesinnehållet i 

svenskämnet ska vara meningsfullt och intresseväckande och Gibbons (2010) 

konstaterar värdet av autentiska uppgifter som är av nytta och som kan kopplas till 

livet också utanför skolan i ett språkutvecklande arbete. Även Teleman (1997) lyfter 

betydelsen av sambandet mellan elevernas livsvärld i utbildningen för att 

språkutveckling ska ske.  

Gemensamt är att undervisningen likafullt ska vara kognitivt krävande och 

uppgifterna komplexa, där elever utmanas och ges möjlighet att anstränga sig för att 

erfara ny kunskap (Brorsson, 2007; Gibbons, 2010; Falk-Lundkvist et al., 2011). 

Dessutom kan de till exempel innefatta att eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågor som att resonera, analysera, tänka kritiskt samt bearbeta och använda 

kunskap i nya sammanhang och i autentiska situationer (Gibbons, 2010). Gibbons 

ger exempel på uppgifter utan tak och lärlingskap, där det ger elever tillfälle att lära 

sig lära och lära sig tänka genom att lösa autentiska problem och Falk-Lundkvist 

et.al. (2011) beskriver så kallade du-uppgifter, som omfattar i det närmaste samma 

syften. Det finns med andra ord flera beröringspunkter mellan det entreprenöriella 

lärandet och svenskämnet.  
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1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika föreställningar av 

entreprenöriellt lärande, som kommer till uttryck i sex svensklärares utsagor samt att 

också försöka förstå vilken roll entreprenöriellt lärande har i undervisningen i ämnet 

svenska i grundskolans senare del. De frågeställningar som jag har sökt svar på är: 

 Vad kan entreprenöriellt lärande vara, enligt lärarna? 

 Hur kan entreprenöriellt lärande komma in i undervisningen i svenskämnet, 

enligt lärarna?  

 Varför kan entreprenöriellt lärande vara av värde eller inte, enligt lärarna? 

2. FORSKNING OM ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE  
Litteraturgenomgången som följer är uppdelad i flera avsnitt. Till att börja med 

beskrivs hur entreprenöriellt lärande kan ta sig uttryck i teorin, därefter presenteras 

studier, där lärares utsagor kring entreprenöriellt lärande och hur det kan ta sig 

uttryck i undervisningen framkommer. I litteraturgenomgången berörs dessutom 

lärares upplevda utmaningar och entreprenöriellt lärande ur ämnesdidaktisk 

synvinkel med ett kort avsnitt om av svenskämnet som forskningsområde. Till sist 

presenteras kortfattat vad forskning har kommit fram till gällande entreprenöriellt 

lärandes eventuella värde.  

Det forskningsmaterial som rapporteras i litteraturgenomgången är funnen i 

databaser som exempelvis Eric Proquest, Google Scholar och Diva. Inledningsvis var 

sökorden entreprenöriellt lärande och entreprenöriella kompetenser. Därefter 

användes de engelska begreppen entrepreneurial learning och enterprise education 

med filter secondary school och sedan breddades sökningen till entrepreneurial 

learning and subject didactics, developing skills och entrepreneurship education. Då 

sökningen inte alltid var så lyckosam har fokus mestadels hamnat på att undersöka 

namnkunniga forskares vetenskapliga artiklar och de referenser som deras forskning 

har förlitat sig på.  Litteraturgenomgången baseras huvudsakligen på studier, som 

genomförts i svensk kontext men inkluderar även ett par studier från Finland och 

Norge.  

Forskningen inom entreprenöriellt lärande befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie 

(Leffler, 2014). Den forskning som finns kan upplevas som tämligen splittrad 

såtillvida att den behandlar området ur olika perspektiv, att begreppsanvändningen 

är olika och att olika metoder har valts (Insulander et al., 2015). Forskningen har 

dock huvudsakligen fokus på hur lärare konstruerar entreprenöriellt lärande i skolan 

(Insulander et al., 2015). Flera forskare påpekar vikten av ytterligare forskning inom 

området på främst högstadie- och gymnasienivå (Leffler 2014; Johansen & Schanke, 

2013). Leffler et al. (2013) påpekar också att än mer forskning kring hur 

entreprenöriellt lärande påverkar skolornas pedagogik och elevers lärande är 

nödvändig.   
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2.1. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE ENLIGT TEORI OCH PRAKTIK I 

FORSKNINGEN  

Entreprenöriellt lärande kan emellanåt kritiseras för att vara ett diffust begrepp 

(Widén, 2014). Otterborg (2011) förklarar att detta kan bero på att entreprenörskap 

används inom flera kunskapsområden och att begreppet anpassas efter aktuellt 

område. Det finns en oro uttryckt kring att alltför mycket fokus på definitionsförsök 

har åsidosatt forskningen (Leffler, 2006) och inte minst att entreprenöriell pedagogik 

som forskningsområde fastslås utan att där finns en överenskommelse kring vad det 

innebär (Landström, 2005, refererat i Otterborg, 2011).  

Hägg & Peltonen (2013) problematiserar till exempel nordamerikanska och brittiska 

forskares sätt att förstå den entreprenöriella pedagogiken i teorin så att den inte 

enbart ses som ”en ’verktygslåda’ med nya tricks” (s.21) utifrån en litteraturstudie om 

18 referentgranskade studier, publicerade mellan 2005 och 2012. Hägg & Peltonen 

(2013) betonar att det finns en risk för ett sorts förgivettagande inom skolan att all 

undervisning automatiskt leder till ett lärande och efterfrågar ett djupare 

utbildningsfilosofisk förhållningssätt inom det entreprenöriella området för en 

tydligare definition av entreprenöriellt lärande. Sålunda önskar, Hägg & Peltonen 

(2013), att det entreprenöriella lärandets elev-, samhälls- och kunskapssyn liksom 

den entreprenöriella värdegrunden synliggörs. Hägg & Peltonen (2013) analyserar 

sitt material ur olika perspektiv som exempelvis lärande, pedagogik och 

lärandeteorier.  

Till att börja med visar resultatet utifrån ett lärandeperspektiv att entreprenöriell 

pedagogik huvudsakligen handlar om att främja ett entreprenöriellt förhållningssätt 

och livskunskap framför processen att skapa och utveckla företag. För det andra 

uppmärksammas att entreprenöriell pedagogik utifrån pedagogisk synvinkel anges 

vara motsatsen till så kallad traditionell undervisning, trots att det, enligt Hägg & 

Peltonen (2013), inte alltid klargörs vad den traditionella skolan kan vara. Syftet med 

undervisningen ska dock ge eleven utrymme att känna sig entreprenöriell.  För det 

tredje pekar artikelförfattarna på att samtliga forskare med anglosaxisk bakgrund 

definierar pedagogik som modeller för inlärning och undervisning, medan forskarna 

med europeisk bakgrund argumenterar för en mer holistisk kunskapssyn, där 

exempelvis lärandemål styr lärarens metoder mer än tvärtom (Hägg & Peltonen, 

2013).  

Flera studier visar att lärare i praktiken uppfattar och definierar entreprenöriellt 

lärande på flera olika sätt (Leffler, 2009). Leffler (2006) undersöker och 

problematiserar i sin avhandling entreprenörskap och företagsamhet i skolan genom 

att studera texter, projekt inom PRIO 11 och exempelvis intervjuer med lärare och 

elever från fyra olika skolor i år 4-6, i Västerbotten. Lärarna hade svårigheter att 

definiera begreppet, men menade att entreprenörskap i skolan exempelvis kan vara 

att lära teori genom att få handla praktiskt, att arbeta med verklighetsanknytning 

samt att få arbeta undersökande och ämnesövergripande.  

                                                   
1 PRIO1 Projekt delfinansierade med EU-medel för att stimulera företagsamhet, kreativitet 
och entreprenörskap för att öka antalet entreprenörer i länet (Leffler, 2006).  
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Med hjälp av teman ur den entreprenöriella pedagogiken analyserar Leffler (2006) 

empirin: kunskap och lärande, inflytande, kommunikation och samarbete, ansvar, 

kreativitet, initiativ, aktivitet samt genus och jämställdhet. Hon konstaterar i studien 

att projekt hade benägenhet att bli något som låg utanför ordinarie undervisning och 

att de inte hjälpte skolorna att utveckla sin undervisning. Eleverna på de fyra 

skolorna hade inte heller något egentligt inflytande i undervisningen, trots att detta 

var ett av villkoren i projektansökan. Kommunikation och samarbete fokuserade 

oftast på kommunikationen mellan olika elever. I de fall lärare och elever 

kommunicerade var det med avseende att få försäkran om att eleverna var på rätt 

väg. Lärarna presenterade att eleverna tog mer ansvar när de arbetade i projekten, 

men Leffler (2006) påpekar att det inte framkom om ansvarstagandet på något sätt 

var annorlunda än före projektet. Hon observerar att ordet kreativitet nämndes utan 

att någon verkade reflektera över innebörden, att initiativtagande från eleverna ofta 

var på initiativ av läraren samt att hon uppfattar lärarnas tal om aktivitet som 

motsatsen till att vara stilla.  

Axelssons (2013) undersökning på en högstadieskola tyder i likhet med Lefflers 

(2006) studie att det finns en osäkerhet bland lärare runt begreppet och vad det ska 

fyllas med. Till skillnad mot Lefflers (2006) studie anger emellertid lärarna att de 

uppfattar eleven som delaktig i skapandet av projekt utifrån deras intresse och att 

eleverna också var delaktiga i processen att tillsammans med lärarna våga pröva nya 

undervisningsmetoder i klassrummet. Förhållningssättet lyfts som viktigt liksom att 

ge eleverna utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser med avsikt att de ska 

bli företagsamma (Axelsson, 2013).   

Berglund & Holmgren (2007) genomförde i sin undersökning intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer med grundskole- och gymnasielärare i fem olika län för att 

kunna undersöka hur entreprenörskap tar sig uttryck i skolan, enligt lärarna. 

Forskarna redogör för informanternas berättelser med hänvisning till begreppen 

mångfald, organisering och sammanhang, vilka växte fram under undersökningens 

gång. Mångfalden representerar de många olika idéer om hur entreprenörskapet kan 

ta form i skolan, medan organiseringen står för hur skolan kan ”organiseras 

entreprenöriellt” (s.63). Sammanhanget, slutligen, omfattar hur entreprenörskapet 

och lärandet ska sättas in i större sammanhang. Resultatet visar att lärarna i studien 

uppfattar att entreprenörskap i skolan kan innebära företagande men att det 

nödvändigtvis inte är detsamma. Lärarna ser entreprenöriellt lärande som ett 

förhållningssätt, där eleverna ges utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser 

och där de förbereds på att möta en föränderlig omvärld. Berglund & Holmgren 

(2007) noterar att förhållningssättet formas av exempelvis kreativitet och 

initiativförmåga liksom att lärarna gärna lyfter fram en förskjutning mellan teoretisk 

och praktisk kunskap, där praktiskestetiska ämnen kan få en högre status än vad som 

kan tänkas vara vanligt i skolan.  

Lackéus & Sävetun (2014) har också undersökt vad grundskollärare tänker att de gör 
när de arbetar entreprenöriellt. Syftet med deras studie var att ta reda på hur 
lärandemiljöer kan utformas för att öka elevernas måluppfyllelse och motivation. 
Lärarnas undervisningsdesign studerades och följdes upp genom att elever 
dokumenterade sina upplevda känslor i en applikation och dessutom genom 
djupintervjuer med 25 utvalda elever. Resultatet visar att de lärandemiljöer som 
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forskarna antog vara entreprenöriella inte motsvarade förväntningarna. De 
konstaterar dock att de såg prov på entreprenöriella delar som starkt motiverade 
eleverna och som därför, enligt Lackéus & Sävetun (2014), också kan tänkas leda till 
fördjupade kunskaper och utveckling av kompetenser. Studien pekar på att det finns 
svårigheter ”att fånga goda exempel på entreprenöriell pedagogik i praktiken på 
elevnivå” (s.42).  
 

2.2. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE UR ETT ÄMNESDIDAKTISKT 

PERSPEKTIV  

Den största andelen forskning om entreprenöriellt lärande verkar vara utan 

ämnesfokus. På senare år har det emellertid genomförts undersökningar med 

tydligare koppling mellan entreprenöriellt lärande och olika skolämnen. Leffler & 

Lundberg (2012) skriver om ”att vilja lära språk är entreprenöriellt lärande” i en 

artikel med samma namn. De hävdar att ämnen som moderna språk, vanligen 

franska, spanska och tyska, samt engelska ”har allt att vinna på att låta sig befruktas 

av det entreprenöriella tänkandet” (s.8) och resonerar kring hur ungas språkintresse 

kan utvecklas med hjälp av entreprenöriellt lärande. Författarna menar att 

”utgångspunkten för ett mer entreprenöriellt förhållningssätt till lärande och 

undervisning [blir] att kartlägga, beskriva, problematisera och analysera hur lärande 

och undervisning faktiskt ser ut i den egna verksamheten” (s.2). De betonar vidare 

vikten av att betrakta eleven som kompetent och låta denna vara delaktig sett till 

inflytande över lärande och undervisning för en ökad motivation eftersom elevers 

delaktighet är förhållandevis låg i språkundervisningen. Andra vinster för 

språkämnena kan också vara exempelvis självbedömning, att knyta 

språkundervisningen till verkligheten samt att stärka elevernas självförtroende 

genom att låta dem bli framgångsrika språkelever: ge dem möjlighet att arbeta aktivt, 

att våga och vilja kommunicera, utveckla och använda olika strategier samt att de får 

möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. I artikeln utmanas lärare att utveckla sin egen 

kreativitet: Att våga tänka nytt och att våga förändra vanor och mönster.    

I en annan studie problematiserar Leffler (2014) också entreprenöriellt lärande och 

dess relation till olika skolämnens didaktik. I fokusgruppintervjuer med olika 

ämneslärare söks bland annat svaren på hur undervisningen i olika skolämnen kan 

konstrueras för att vara entreprenöriella och hur olika ämnen påverkas när en hel 

skola implementerar och utvecklar entreprenöriellt lärande i undervisningen. Flera 

svensklärare är delaktiga i fokusgrupperna. Trots att skolans alla lärare har deltagit i 

en gemensam skolutvecklande utbildning i entreprenöriellt lärande, påpekar Leffler 

(2014) att deltagarna har konstruerat sin egen individuella betydelse av 

entreprenöriellt lärande och byggt upp ett eget koncept kring sin personliga 

förståelse. Enligt Leffler (2014) kan detta bero på att lärarna mer resonerar kring 

aktiviteter och ”görande” än om undervisning och lärande.  Lärarnas gemensamma 

bild av entreprenöriellt lärande anges dock vara att det handlar om 

verklighetsanknytning samt meningsskapande aktiviteter. Dock utan att lärarna 

resonerar kring elevernas delaktighet eller vad detta kan innebära didaktiskt.  

Leffler (2014) hävdar att lärarna har svårigheter att förstå hur entreprenöriellt 

lärande kan bidra till undervisningen. Ämnenas olika traditioner verkar ha stor 
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betydelse för hur de kan utvecklas sett till innehåll och form och lärarna kan inte helt 

självklart överföra entreprenöriellt lärande till sina egna ämnen. Studien visar att 

lärarna uppfattar att vissa ämnen har lättare att vara entreprenöriella än andra. Slöjd, 

musik och samhällsorienterande ämnen anses till exempel vara entreprenöriella i sin 

natur medan exempelvis matematik och moderna språk anses vara svårare att koppla 

till entreprenöriellt lärande.   

Några lärarutsagor i Lefflers (2014) studie kring huruvida svenskämnet har lätt eller 

svårt att implementera det entreprenöriella lärandet eller inte finns inte med. Det 

framkommer dock i den vetenskapliga artikeln att en svensklärare anser att 

entreprenöriellt lärande innebär aktivitet samt att det skapar mening. En annan 

svensklärare lyfter också att det skapar betydelse när eleverna får möjlighet att göra 

något på riktigt och anger som exempel att skriva brev till en tidningsutgivare. 

Ytterligare en svensklärare lyfter vikten av att samarbeta med det omgivande 

samhället.  

2.2.1. Svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt ämne  

Det finns olika sätt att se på svenskämnet. Å ena sidan beskriver Ask (2012) att 

svenskämnet kan beskrivas vila på två pelare, där den ena pelaren representerar 

svenska språket och den andra pelaren är svenskan som litteraturhistoria, vilka båda 

ska ges utrymme i undervisningen. Å andra sidan redogör Malmgren (1996) för att 

svenskämnet består av tre olika delar: färdighetsträning, erfarenhetspedagogiskt och 

litteraturhistoriskt. I Malmgrens (1996) redogörelse kan svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne möjligen kopplas samman till dagens läroplan, då den 

erfarenhetspedagogiska traditionen innebär att svenskan ska läras i ett sammanhang, 

vilket kan vara att grammatiska strukturer lärs genom att se dem i en text och att 

också kommunikativa färdigheter lärs i en autentisk kontext som Teleman (1997) 

namnger en sorts livskunskap. 

Ivanič (2004) redogör för sex olika sätt att undervisa om språk med fokus speciellt på 
skrivande: färdighet, kreativitet, process, genre, social praktik och sociopolitisk. 
Enligt Ivanič (2004) kan exempelvis den kreativa designen stå för skribentens egna 
uttryck, medan den sociala praktiken fokuserar på autentiska sammanhang och den 
sociopolitiska gestaltningen, till sist, representerar sociala, kulturella och historiska 
kontexter. Ivanič (2004) menar att ingen av sätten att arbeta är lika med facit, vilket 
styrks av Liberg (2008). Pedagogen ansvarar i stället för att välja den design som bäst 
passar aktuell kontext. Liberg (2008) menar att lärare ska vara uppmärksamma i sitt 
urval och också visa öppenhet för att kunna använda flera av dem. Hon lyfter dock att 
de olika sätten emellertid säkerligen kan anses bättre och sämre. Teleman (1997) 
uppmärksammar till exempel att isolerade färdighetsövningar har visat sig vara 
mindre framgångsrika. Den entreprenöriella pedagogiken kan sammankopplas med 
svenska som social praktik eller svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Detta 
överensstämmer med det entreprenöriella lärandets koppling till en autentisk 
kontext, där elever kan genomföra arbeten för och till verkliga mottagare.  
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2.4. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE OCH DESS EFFEKTER  

Dahlbeck (2014) betonar att texten om entreprenörskap i läroplanen också kan ses 

som ett långsiktigt mål. Dahlbeck (2014) skriver att entreprenörskapsfrämjande 

undervisning, tillika stimuli av generella kompetenser, är långsiktiga mål, som först 

efter skolgången kan visa om undervisningen gett avsedd effekt eller inte. Området 

kring långsiktiga resultat av skolans betydelse för ungdomars vuxenliv är relativt 

obeforskat, enligt Dahlbeck (2014).  Dahlbeck (2014) redogör för två undersökningar. 

Den ena av de två, genomfördes 2013 i Kalmar bland elever i årkurs nio. Noterbart är 

att eleverna i de två klasser som skolresultatmässigt var bäst, också var de som 

uttryckte minst motivation inför framtida lärande i jämförelse med övriga elever 

(Dahlbeck, 2014).  

Under den senare delen av 1900-talet genomfördes i Danmark en studie, den enda av 

sitt slag, där 271 elever uppsöktes 10-15 år efter avslutad grundskolegång (Illeris, 

1991, refererad i Dahlbeck 2014). Deltagarna hade en bakgrund i antingen 

försöksskolverksamhet, där eleverna mötte exempelvis ämnesövergripande projekt, 

kreativa estetiska ämnen samt samverkan med samhället utanför skolan, eller i skolor 

utan profilering. Studiens resultat visar att skillnaderna inte är så stora gällande 

huruvida eleverna från de olika skolorna studerar vidare eller inte. Det verkar heller 

inte finnas några skillnader huruvida eleverna har blivit mer kreativa eller inte. 

Däremot finns belägg för att de två elevgrupperna, som vuxna, har skilda 

demokratiska värderingar. De elever som hade gått i försöksskolorna uttryckte 

exempelvis ett tydligare intresse för demokrati och samhällsfrågor och visade 

dessutom större villighet att engagera sig i dessa frågor (Dahlbeck 2014).  

2.5. SAMMANFATTNING   

Sammanfattningsvis kan fastställas att forskningen kring entreprenöriellt lärande 

fortfarande är begränsad och att mer forskning behövs. Forskning om 

entreprenöriellt lärande ur ett svenskämnesperspektiv verkar vara ytterligare 

reducerad och möjligen till och med obefintlig. Hur entreprenöriellt lärande tar sig 

uttryck i undervisningen, tenderar vara en av de saker som forskare har studerat 

mest. Resultaten visar att lärare tenderar att ha svårigheter att definiera vad 

entreprenöriellt lärande är och dessutom uttrycks att de verkar ha problem med att se 

entreprenöriellt lärande som ett didaktiskt bidrag i skolan.  

Dock visas också att lärare uttrycker att entreprenöriellt lärande kan gestalta sig på 

en mängd olika sätt, där den mest frekventa beskrivningen tenderar att vara 

entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt för utveckling av entreprenöriella 

kompetenser i verkliga sammanhang. Noterbart finns också resultat som pekar på att 

entreprenöriellt lärande kan ske på bekostnad av kunskap, men också att det finns 

resultat som visar att elever, genom en form av entreprenöriell undervisning, kan bli 

mer engagerade i samhällsfrågor och få ökat intresse för demokratifrågor. Svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne, där elever till exempel får möjlighet att lära i 

autentiska miljöer, kan tänkas vara en av de traditioner inom svenskan som bäst hör 

samman med den entreprenöriella pedagogiken.  
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3. STUDIENS GENOMFÖRANDE  
För att kunna besvara forskningsfrågorna om vad entreprenöriellt lärande kan vara, 

hur det kommer till uttryck i svenskundervisning samt varför det kan vara av värde 

eller inte, har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med svensklärare, som 

alla är verksamma i årskurs 7-9 i grundskolan. Deltagarna informerades i förväg om 

att intervjun skulle fokusera på entreprenöriellt lärande och ämnet svenska och de 

ombads också att ta med en planering i ämnet. Intervjuerna transkriberades i 

anslutning till intervjutillfällena till texter och därefter har innehållet i dessa 

kvalitativt analyserats (Kvale, 1997).  

Innehållsanalysen valdes för att studien syftar till att försöka förstå och förmedla 

olika konstruktioner av entreprenöriellt lärande och hur svensklärare föreställer sig 

att entreprenöriellt lärande tar sig uttryck i svenskundervisningen. En av fördelarna 

med textanalys är att min förförståelse av området som undersöks, tillsammans med 

lärarnas föreställningar, faktiskt kan bidra till att nå en djupare förståelse, medan en 

nackdel följaktligen kan vara att förförståelsen också är svår att åsidosätta i 

tolkningsskedet. Under arbetets gång har jag därför fått lov att hela tiden reflektera 

över min förförståelse och också försökt att utmana den. Dels har jag inledningsvis i 

denna uppsats kortfattat synliggjort mina egna erfarenheter inom området, dels skrev 

jag, innan intervjuerna genomfördes, för egen del, mina egna svar på 

intervjufrågorna. Det senare för att synliggöra mina utgångspunkter. 

3.1. DATAINSAMLINGSMETODER  

I detta avsnitt redogör jag inledningsvis för den kvalitativa forskningsintervjun och 

för den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen i allmänhet. I stycket ingår 

också en redogörelse för intervjun som text och forskarens förförståelse och tolkning.  

3.1.1. Den kvalitativa forskningsintervjun   

Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att forskaren försöker beskriva, förklara 
och tolka ett fenomen för att förstå det på djupet (Carlström & Carlström Hagman, 
2012; Martin, 2010; Denscombe, 2004). Forskningsintervjun är en möjlighet för 
intervjuare och informant att resonera kring ett gemensamt intresseområde (Kvale, 
1996). Carlström & Carlström Hagman (2012) menar att en kvalitativ analys är ett 
kreativt förlopp där forskaren hela tiden ska förhålla sig till empirin och analysens 
olika faser. Det är också därför min ambition är att synliggöra arbetsgenomförandet 
för analysen av empirin och också därför som jag har valt att presentera min 
bakgrund och förförståelse om entreprenöriellt lärande och ämnet svenska 
(Carlström & Carlström Hagman, 2012).  
 
Det finns flera fördelar med intervjun som metod. Den ger bland annat möjlighet att 
behandla flera frågeställningar vid en och samma tidpunkt. Intervjutillfället ger 
intervjuaren och informanten chans att komma överens om frågornas innebörd och 
betydelse (Hobson & Townsend, 2014). I intervjukontexten finns dock också flera 
saker att beakta. Till exempel deltar intervjuaren i skapandet av intervjun med 
dennas tidigare erfarenheter och uppfattningar. Risken för att en annan intervjuare 
kan få delvis andra svar av informanterna bör därför tas hänsyn till, liksom risken för 
att informantens svar inte helt överensstämmer med en objektiv verklighet, då 
deltagare möjligen önskar göra sakförhållandet mer tilltalande än de verkligen kan 
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vara (Hobson & Townsend, 2014).  Ytterligare faktorer att uppmärksamma vid 
intervjuer är att det kan förekomma entreprenöriell undervisning i 
svenskundervisningen, som aktuella informanter inte tänker på vid intervjutillfället. 
Sålunda kan entreprenöriellt lärande förekomma, utan att den uppmärksammas 
under intervjun.  

3.1.2. Den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen  

I denna studie är det aktuellt att genomföra både en kvalitativ och en kvantitativ 

innehållsanalys. Enligt Carlström & Carlström Hagman (2012) passar 

innehållsanalyser väl i studier där forskaren försöker förstå innehållet i 

informanternas utsagor. Den kvalitativa delen handlar om att analysera intervjuerna 

som text och den kvantitativa används som en form av metodtriangulering, där antal 

ord räknas för att kunna stärka min analys.   

Den kvantitativa innehållsanalysen används i denna studie som en sorts triangulering 

för att kunna stärka min kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys kan 

vara aktuell, då begrepp eller beskrivningar som nämns mer frekvent kan ha 

betydelse för analysen och uppsatsförfattarens slutsatser (Westlund, 2012). 

Vanligtvis kan en innehållsanalys innebära att ord och satser noteras (Westlund, 

2004). I empirin kan finnas några av de ledtrådar, som Westlund (2012) 

uppmärksammar och rekommenderar en forskare att bevaka. Deltagarna betonar till 

exempel vissa ord och även om deltagare i stora drag delar vissa utsagor, kan man 

utifrån deras uttalanden också tolka nyansskillnader genom att se att de fokuserar på 

olika delar. 

Intervjun som text 

Ricoeur (1988) menar att text är all sorts skrift och att skrift i sig är ett ”fixerat tal” 

oavsett om det skrivits ner grafiskt eller spelats in (s.33). Han hävdar att ”läsaren är 

frånvarande i skrivandet och att författaren är frånvarande i läsningen” och inget 

samtal förs dem emellan annat än genom det skrivna ordet (s.34). Skillnaden mellan 

samtalets och det skrivna ordet som dialog, argumenterar Ricoeur (1988), styrker att 

skriften och talet kan jämföras. Skrivandet ersätter talet och ur detta föds texten. 

Detta innebär att talet, såsom forskningsintervjun, kan ses som en text (Kvale, 1997; 

Selander & Ödman, 2005). Kvale (1997) lyfter emellertid att intervjuare och 

informant tillsammans skapar texten och att tolkningen också kan förhandlas med 

respondenten. Följaktligen finns en viss risk för att forskaren styr samtalet dit hen 

önskar.  

Selander & Ödman (2005) hävdar att förbindelsen mellan text och läsare har varit i 

fokus hos Ricoeur och att det är ”i mötet mellan just läsare och text” som vi kan 

förklara och förstå den (s.11). Transkriberingen kan därför spela en avgörande roll. 

Linell (1994) menar att talet och det skrivna ordet ska ses som åtskilda och att det 

kan finnas fördelar med detta. Samtidigt lyfter Linell (1994) att transkriptionen per 

se inte är ”data” utan ett verktyg för att kunna analysera data (4). Kvale & Brinkman 

(2014) menar att valet av hur en intervju transkriberas ska matcha studiens syfte. En 

fördel med att transkribera ett samtal med en ”litterär stil” kan uppmärksamma 

nyanser och lättare förmedla meningen i det sagda (s.227). Westlund (2012) betonar 

att transkriberingen kan vara viktig för att utöver lärarnas utsagor också kunna visa 

om informanten berörs och notera upprepningar kvantitativt och/eller kategorisera 
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teman och budskap. Utvalda citat kommer i uppsatsen, i enlighet med Kvale & 

Brinkmans (2014) skrivelser, att varsamt anpassas för läsbarhetens skull, då intresset 

mer är fokuserat mot innehållet i det som sägs än hur det uttrycks.  

Forskarens förförståelse  

Forskarens uppgift är att sträva efter neutralitet och balans för att vara trovärdig. Det 

är dock vedertaget att total objektivitet är ouppnåeligt (Denscombe, 2004). Våra 

subjektiva och intersubjektiva övertygelser, fördomar och förutfattade meningar 

kommer att vara en del av tolkningen, men likafullt är detta något att förhålla sig till 

(Ödman, 2007; Westlund, 2012; Hyldegaard, 2008). Westlund (2004) menar att det 

är ofrånkomligt att tolka texter utan forskarens förförståelse: ”Vi är dömda att tolka 

utifrån den ’ryggsäck’ vi inte kan springa ifrån” (s.15). Det är därför nödvändigt att 

ständigt föra ett sorts inre samtal med texten och dessutom ge sig själv utrymme att 

reflektera kring texten och denna dialog (Ödman, 2007).  

För att nå förståelse behövs förförståelsen i tolkningen och den meningsskapande 

processen (Westlund, 2012).  Hon hävdar trots det att det kan vara viktigt att 

synliggöra forskarens förförståelse för att medvetandegöra både forskaren själv och 

för läsarna hur tolkningen har adresserats. Förförståelsen kan ses både som en resurs 

och det motsatta (Ask, 2012; Westlund, 2012). I sin egen forskning har Westlund 

(2012) presenterat sin erfarenhet av skolan och ämnet som en tillgång, då hon menar 

att den krymper det kulturella gapet mellan forskare och empiri och följaktligen 

underlättar tolkningen. En av nackdelarna kan vara att förförståelsen trots 

synliggörandet inte kan undkommas. Det är nämligen svårt att veta vad av 

förförståelsen som kommer till uttryck i tolkningen. Hursomhelst ansvarar forskaren 

för att vara uppmärksam och nyfiken på empirin och att försöka visa lyhördhet och 

fantasi inför texten (Westlund, 2004).  

Forskarens tolkning 

Westlund (2012) rekommenderar att läsa texten med ett öppet sinne. Nyfikenhet, 

lyhördhet och fantasi kan nämligen låta textens innehåll leda till oväntade analyser 

och slutsatser. Hon lyfter dock vikten av att forskaren är uppmärksam på olika 

ledtrådar under arbetets gång: När blir informanten engagerad? Upprepas olika ord 

och uttryck? Vilka budskap framkommer? Westlund (2012) menar att 

transkriberingen kan vara viktig för att, med hjälp av skiljetecken visa om 

informanten berörs, notera upprepningar kvantitativt eller kategorisera teman och 

budskap. Slutligen rekommenderar Westlund (2012) även att studiens 

tolkningsprocess ska ha en viss transparens med en beskrivning av analysens och 

tolkningens delar. Noterbart är att tolkningen påbörjas redan under intervjun (Kvale 

& Brinkman, 2014). Detta kan synas dels genom att intervjuaren tolkar informantens 

svar och kan följa upp med en ny fråga, dels genom att intervjuaren tolkar 

informantens utsaga för att exempelvis möjliggöra för deltagaren (Kvale & Brinkman, 

2014).  

3.2. URVAL AV INFORMANTER   

Jag är genuint nyfiken på hur andra lärare, med samma ämnesbehörighet som jag, 

föreställer sig fylla entreprenöriellt lärande med betydelse sett till syfte, innehåll och 

metod. Aktuella lärare har valts ut därför att de alla har genomfört Skolverkets 



21 
 

uppdragsutbildning i entreprenöriellt lärande eller har minst motsvarande utbildning 

inom entreprenörskap/innovation. De förväntas sålunda ha en viss kunskap om 

forskningsområdet och kan förhoppningsvis också bidra med hur entreprenöriellt 

lärande kan gestaltas i svenskämnet. Urval kan beskrivas som strategiskt samtidigt 

som det också kan vara ett så kallat bekvämlighetsurval, då informanterna kan anses 

vara förhållandevis lättillgängliga (Hartas, 2013). En fördel kan vara att 

informanterna med deras bakgrund är motiverade och därför fullföljer deltagandet i 

studien. Informanter, som är utvalda på detta sätt, är, som Hartas (2013) påpekar, 

troligen inte representanter för den generella svenskläraren i vårt land, vilket dock 

inte heller i detta fall, nödvändigtvis, är min avsikt. Hur olika lärare föreställer sig 

entreprenöriellt lärande i allmänhet och ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv kan 

emellertid vara intressant att ha kunskap om både för utbildare inom området och för 

fortsatt forskning inom området om avsikten är att utveckla området ytterligare.  

Av de sex intervjuade lärarna undervisar tre stycken i svenska och 

samhällsorienterande ämnen såsom historia, geografi, religionskunskap och 

samhällskunskap och övriga tre undervisar i svenska samt engelska och/eller 

moderna språk. Lärarna arbetar på två olika skolor i en mellansvensk kommun. För 

att kunna hålla på vetenskapsrådets etiska regel om informantens rätt att vara 

anonym är svaren avidentifierade gällande exempelvis genus, deras arbetsplatser 

samt skolspecifika projekt. Ett par specifika, enskilda arbeten har också medvetet 

bortsetts från i studien för att skydda enskilda lärares identitet. Lärarna benämns 

härefter som Alice, Anita, Elisabeth, Helena, Lena och Stina.  

3.3. GENOMFÖRANDE   

Intervjuerna genomfördes i februari 2016. Lärarna arbetar på två olika grundskolor i 

en mellansvensk kommun, där båda skolorna utger sig för att arbeta med 

entreprenöriellt lärande. Jag skickade inledningsvis ut en intresseförfrågan, om 

huruvida de önskade delta i studien eller inte, till åtta lärare via e-post, varav sex 

slutligen accepterade att delta i studien. På den ena skolan godkände rektor att jag 

fick genomföra intervjuerna under arbetstid. Lärarna på den andra skolan, däremot, 

önskade hellre genomföra intervjuerna på sin fritid. Samtliga sex lärare fick ett 

missivbrev (Se bilaga1) skickat till sig i förväg, där studiens syfte uttalas. Jag bad dem 

också att gärna ta med en planering till intervjutillfället, vilket ledde till att tre av sex 

lärare hade med sig varsin pedagogisk planering, där syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav fanns beskrivet. Aktiviteter och arbetets innehåll var däremot inte 

beskrivet i medtagna dokument. Samtliga deltagare kunde dock i olika grad relativt 

detaljerat presentera hur de hade arbetat i undervisningen.  

Fyra intervjuer kunde genomföras utan tidspress, medan två hade en uttalad 

tidpunkt, där intervjun behövde vara klar. I det ena fallet var rummet vi satt i 

dubbelbokat och en annan lärare behövde rummet för ett utvecklingssamtal. Av 

denna anledning fick vi därför flytta på oss till ett av skolans personalrum, där vi hela 

tiden riskerade att bli avbrutna och där ljudet studsade mot väggarna. I det andra 

fallet hade deltagaren ett annat möte inbokat efter vårt och jag hade hela tiden detta i 

åtanke. Häri finns naturligtvis en hel del lärdomar. Samtidigt som jag måste ha 

respekt för lärarnas uttalade tidsbrist, bör jag bli tydligare med hur jag vill att 

ramarna ska se ut runt intervjun och ange att vi bör sitta i ett rum där vi kan förbli 
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ostörda och att jag möjligtvis ber deltagare avsätta mer tid än vad jag tänker att 

intervjun bör ta.  

3.4. DATABEARBETNING OCH ANALYSGENOMFÖRANDE  

För att kunna analysera och tolka empirin behöver ett material struktureras. Efter 

transkribering lästes därför intervjuerna igenom flera gånger och under läsningen 

utkristalliserades nyckelord och olika kategorier. Nyckelord och kategorier överfördes 

därefter till post-it-lappar, där till att börja med varje lärare företräddes av en färg. 

Därefter modifierade jag systemet och varje enskild kategori representerades av en 

specifik färg och sorterades. Följande mönster framträdde: 

1. Vad kan entreprenöriellt lärande vara, enligt lärarna? 

 

Entreprenöriellt lärande… 

 som ämnesövergripande projekt 

 som verklighetsanknuten undervisning  

 som förhållningssätt 

 som utveckling av entreprenöriella kompetenser  

 som olika sätt att designa undervisning    

 

2. Hur kan entreprenöriellt lärande komma in i undervisningen i svenskämnet, 

enligt lärarna?  

 

 Svenskan i en social praktik  

 Svenska som stöd till andra ämnen i ämnesövergripande projekt 

 Svenska som ämne med omfångsrikt centralt innehåll  

 

3. Varför kan entreprenöriellt lärande vara av värde eller inte, enligt lärarna? 

 

Entreprenöriellt lärande… 

 för en förbättrad arbetsmiljö för lärare och elever 

 för elevens personliga utveckling 

 för förbättrade skolresultat  

 

Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Under analysen 

har ambitionen systematiskt varit att försöka förhålla mig kritisk till utsaga, tolkning 

och min egen förförståelse. Vad uttrycks egentligen och hur använder jag min 

förförståelse för att förstå respektive utsaga? I denna studie har exempelvis olika ords 

förekomst, sett till antal, analyserats med stöd av den sökfunktion som finns i Word. I 

den innehållsanalys som genomförs i denna studie har flera faktorer spelat roll. 

Gällande exempelvis olika entreprenöriella kompetenser har en faktor varit att 

lärarnas utsagor ska handla om eleverna för att räknas. Hänsyn har också tagits till 

olika böjningar av orden, vilket till exempel innebär att både ordet problemlösning 

och varianten att lösa problem har räknats in liksom till exempel kreativ respektive 

kreativitet. Resultat från innehållsanalysen presenteras i analysen, men som helhet 

presenteras den i bilaga 3. Efter analys och tolkning har jag därefter återigen läst 
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helheten och återigen funderat kring min analys och tolkning för att dubbelkolla min 

egen analys.  

Min förförståelse föranledde mig att tänka att det skulle finnas en konsensus kring 

definitionen av det entreprenöriella lärandet bland studiens informanter, då detta 

inte framträdde lika klart som i min föreställning skapade jag till att börja med en 

större kategori som hette entreprenöriellt lärande som diffust och svårdefinierat. 

Detta kunde jag dock revidera genom att noggrant läsa utsagorna flera gånger och 

genom att försöka förhålla mig objektivt till empirin. Jag hade inga svårigheter, 

däremot, att kategorisera utsagorna om svenskämnet. Jag hade en föreställning om 

att respektive lärare tydligare skulle kunna presentera en bild av entreprenöriellt 

lärande i svenskämnet, vilket generellt inte är fallet. Det har också förvånat mig att 

flera lärare ser svenskämnet mer eller mindre enkom som ett redskap för andra 

ämnen, vilket inte alls överensstämmer med min egen syn på svenskan som ett 

självständigt ämne som kan agera som redskap åt andra ämnen vid specifika 

tillfällen. Här har jag därför systematiskt fått lov att jämföra utsagor med skrivelser i 

läroplanen och försökt att avhålla mig från att värdera svaren.  

3.5. RELIABILITET OCH VALIDITET 

Studiens resultat överensstämmer till övervägande del med tidigare forskning inom 

området, en koherens som bör öka studiens reliabilitet. För att ytterligare kunna 

stärka studiens trovärdighet har jag noggrant försökt presentera förförståelse, 

tillvägagångsätt, analys och tolkning. Detta kan också innebära att uppsatsens 

instrumentella reliabilitet ökar (Storfors, 2014). Studiens syfte har varit att 

undersöka svensklärares föreställningar om entreprenöriellt lärande och att också 

försöka förstå hur entreprenöriellt lärande tar plats i svenskämnet på högstadiet. 

Uppsatsen är trogen syfte och frågeställningar och insamlad data har varit tillräcklig 

för analys och tolkning.   

3.6. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN   

Studien följer Vetenskapsrådets villkor för god forskningssed vad gäller  
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. Samtliga deltagare 
har informerats muntligt och skriftligt via ett missivbrev (se bilaga1) om studiens 
syfte i enlighet med informationskravet. I missivbrevet framgår att deltagandet i 
studien är frivilligt och att det är möjligt för informanten att avbryta deltagandet i 
studien. Konfidentialitetskravet innebär i denna studie att jag har gjort ett försök att 
avidentifiera lärare och skolor för att skydda lärarnas identitet. Samtidigt som det 
föreligger en ambition att skydda deltagarna från negativ påverkan på grund av 
deltagande i studien, behövs en systematisk reflektion kring huruvida 
konfidentialitetskravet kan påverka empirin (Denscombe, 2004). 
Undervisningsaktiviteter, som andra möjligen sammankopplar med en specifik 
lärare, har valts bort. Namn på specifika skolprojekt har också tagits bort för att 
försöka avidentifiera skolan. Å ena sidan kan möjligen lärare känna igen egna 
uttalande och eventuellt kollegors utsagor, å andra sidan kanske det kan vara 
omöjligt att undkomma risken att någon känner igen någon annans uttalande, utan 
att riskera empirins trovärdighet. På grund av den ojämna könsfördelningen mellan 
lärarna används endast fingerade kvinnonamn, eftersom majoriteten av deltagarna i 
studien är kvinnor. Eftersom transkriptionen av intervjuerna har betraktats som en 
text, avidentifierades lärarna och skolorna redan här. Nyttjandekravet till sist borgar 



24 
 

för att empirin används i vetenskapligt syfte och inte har andra underliggande motiv 
(Vetenskapsrådet 2005; Denscombe 2004).  

4. RESULTAT OCH ANALYS   
I följande avsnitt presenteras och analyseras de sex svensklärarnas föreställningar om 

entreprenöriellt lärande, hur det kan ta sig uttryck i svenskan och inte minst 

huruvida de ser ett värde eller inte med entreprenöriellt lärande. Inledningsvis 

presenteras lärarnas utsagor utifrån olika kategorier som har utkristalliserats under 

analysen av intervjuerna utifrån de tre forskningsfrågorna: 

 Vad kan entreprenöriellt lärande vara, enligt lärarna? 

 Hur kommer entreprenöriellt lärande in i undervisningen i svenskämnet?  

 Varför kan entreprenöriellt lärande vara av värde eller inte, enligt lärarna? 

4.1. LÄRARNAS FÖRESTÄLLNINGAR OM ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE   

I kommande avsnitt presenteras deltagarnas föreställningar om vad entreprenöriellt 

lärande kan vara. De intervjuade lärarna talar om entreprenöriellt lärande: 

 som ämnesövergripande projekt  

 som undervisning med verklighetsanknytning   

 som förhållningssätt 

 som utveckling av elevers entreprenöriella kompetenser  

 som olika sätt att designa undervisning    

4.1.1. Som ämnesövergripande projekt 

Samtliga deltagare uttrycker att entreprenöriellt lärande egentligen är detsamma som 

att arbeta med ämnesövergripande projekt. Alla sex lärare arbetar på skolor där 

ämnesövergripande projekt förekommer, men det finns tendens till att deltagarna 

uttrycker funderingar i olika riktningar. Trots att ämnesövergripande projekt verkar 

ses som fundamentalt för området, enligt lärarnas föreställningar, arbetar ett par 

lärare självständigt, i sitt eget klassrum med entreprenöriellt lärande, medan andra 

upplever sig ha svårigheter att åtminstone medvetet designa för ett entreprenöriellt 

lärande.   

På båda skolorna förekommer återkommande årskursövergripande projekt. På den 

ena, uttalas, enligt en deltagare, att målet är kontinuerligt löpande, 

ämnesövergripande projekt, där projekten ska omfatta så många ämnen som möjligt. 

På den andra skolan finns inget belägg för varken det ena eller det andra. Lärarna 

beskriver dock att projekten kan vara schemabrytande ibland, medan ordinarie 

schema följs vid andra tillfällen.  

Alla lärare deltar inte i alla projekt. Däremot kan alla mentorer, i exempelvis projekt 

för specifika årskurser vara ansvariga för sina respektive klasser i vissa projekt. Detta 

är ett medvetet val för att kunskapen om projekten ska spridas till fler lärare, så att 

projekt inte upphör bara för att exempelvis en engagerad lärare skulle sluta. Fördelen 

anses vara att flera lärare delar på allt arbete som finns runt att arrangera projekt, 

men Elisabeth påpekar också att eftersom inte alla lärare är med i alla projekt kan det 

finnas en risk att ”nu hoppar vi de här nu. Vi orkar inte ta tag i alla dom här 
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kontakterna…”. Elisabeth menar dock att det inte är någon risk för att kvaliteten på 

projekten sänks, då eleverna, vad gäller ett av projekten, har sett äldre elever 

genomföra det och därför bidragit till att kvaliteten har höjts. På en fråga om det 

genomförs utvärderingar efter olika projekt, svarar Elisabeth att det görs och att de 

utvärderingarna kan handla om en mässa som avslutar projektet. Elever, lärare och 

besökare tycker till för att skolan ska kunna ”skruva på vissa grejer”. Utvärderingen 

kan handla om att öka antalet biljetter, utökat antal raster och mer eller mindre 

underhållning från scenen. Utvärderingar huruvida elevernas lärande kan utvecklas 

berörs däremot inte alls av någon av lärarna från aktuell skola.   

Det verkar finnas svårigheter på skolorna att få till de ämnesövergripande projekten. 

Häri finns en tydlig skillnad mellan deltagarna, där en grupp uttrycker frustration 

över kollegor som inte vill och där en annan grupp mer ser brister i skolans 

organisation runt till exempel planeringsarbetet inför ett projekt. De två 

grupperingarna får representeras av två längre excerpt. Det första beskriver Stinas 

vanmakt över att kollegor inte delar hennes syn på entreprenöriellt lärande som 

ämnesövergripande projekt och som hellre arbetar med sin egen årsplanering i sitt 

ämne: 

[…][lärarna som inte vill] kör på sin planering och kan liksom inte rucka på den på 

något sätt. Det går liksom inte. Har man bestämt att man ska göra en [x] eh i årskurs 

sju på vårterminen då är det [x] som gäller men jag tänker: ’varför måste du göra en 

[x]?’ ’Kan du inte göra något annat i stället som kanske hör till det här området som 

vi tänker att vi ska göra nu’ och det är en JÄTTEUTMANING för mej.  

[---] För det blir ju jättesvårt att få till ett ämnesövergripande arbete om man nu 

tänker att man ska göra sin [x]. Om man då är så insnöad på det. Hur sjutton ska 

man lyckas? Ja men då går de ju inte att samarbeta… nej 

Det andra utdraget representerar Alices tankar kring skolans organisation som ett 

hinder.  

Alla har så fullt så att man springer och försöker skapa sina egna lektioner, så jag 

tror att de är mycket tidsbristfråga också, men en organisationsfråga också att man 

inte har organiserat för att mötas och att faktiskt prioritera att samarbeta. Alltså vi 

ska samverka, men jag tycker inte att vi får förutsättningar för det, så att… Nej, det 

är nog mycket, mycket springa själv och sen så försöka hinna säga någonting vid 

kaffeautomaten och hinna utbyta idéer där och det kommer fram massor med bra 

idéer vid dom där kaffeautomaterna det tycker jag absolut men så ska man försöka 

hinna göra något med dom också och det är en annan sak. Så vi har jättemånga bra 

idéer, när vi står där och har det väldigt trevligt, men […] att implementera dom och 

göra någonting seriöst av dom och hinna reflektera runt dom, utvärdera dom efteråt 

om man nu skulle implementera en idé, det blir ingen systematik kring det hela.  

4.1.2. Som undervisning med verklighetsanknytning  

Samtliga deltagare nämner också att entreprenöriellt lärande innebär att skolan på 

olika sätt ska samverka med samhället. På riktigt och verklighetsanknytning är ord 

som nämns av alla informanter och undervisning i en social praktik och i autentiska 

sammanhang tenderar att vara den grund som entreprenöriellt lärande vilar på, 

enligt intervjuade lärare. Detta kan innebära att eleverna får ett uppdrag av någon 

utanför skolan, att eleverna presenterar för en reell publik eller att undervisningen 

kan ske på platser utanför skolans byggnad. Alice förklarar:  
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Just att det är koppling till verkligheten […] de entreprenöriella ligger i de att de ska 

vara motiverande men de ska också vara meningsfullt o de ska va en riktig publik de 

finns en riktig mottagare i ett sam de riktiga samhället så att säga om skolan nu inte 

nu är fullt ut en riktig del av samhället (skratt) eller hur man nu ser på de   

4.1.3. Som förhållningssätt  

Det entreprenöriella förhållningssättet nämns flertalet gånger i deltagarnas utsagor, 

men vad detta förhållningssätt inkluderar beskrivs i sin tur på olika sätt av olika 

deltagare. Stundom handlar informanternas föreställningar om lärarens 

förhållningssätt och ibland om elevernas. I tabell 1 presenteras huruvida läraren, 

eleven eller båda avses med ett uttalande. 

 

Läraren Läraren och eleven Eleven 
handledande lärarroll  

(Anita, Stina) 
relationsskapande (Stina) 

 
utmanande: ”att våga göra fel” 

och lära av misstag (Alice) 
 

varierad undervisning  
(Alice, Elisabeth, Lena, Stina) 

 

lärande tillsammans 
(Anita, Stina) 

att se sammanhang (Alice, Lena) 

 

 nyfikenhet (Anita) 
 

ha framtidstro (Alice) 

 
  Lösningsfokus (Alice) 
  Ta-sig-församhet (Anita) 

 

Tabell 1 I tabellen beskrivs vems förhållningssätt informanten talar om. 

 

Enligt aktuella deltagare kan lärares entreprenöriella förhållningssätt handla om att 

vara en handledande lärare eller att kunna variera sin undervisning. Förhållnings- 

sättet verkar dock omfatta både lärare och elever när det gäller att skapa relationer, 

att lära tillsammans och att inspirera till och försöka vara nyfiken inför nya uppgifter. 

I utsagor om elevens entreprenöriella förhållningssätt tenderar det i första hand att 

handla om att få utveckla en attityd gentemot hur de kan ta sig an saker.  

Stina menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt är att skapa relationer. Hon 

förklarar att det är av vikt att veta mer om eleverna än att de är närvarande i aktuellt 

klassrum. Både Anita och Stina förklarar att förhållningssättet också kan innebära att 

de är både lärare och coacher, vilket i deras fall innebär att elever och lärare 

tillsammans söker svar på olika frågor. Anita betonar att detta kan förändra 

maktbalansen i klassrummet och leda till en större ”likvärdighet” mellan elever och 

pedagoger.  I övrigt är annars ”nyfikenheten” ett nyckelord för det entreprenöriella 

förhållningssättet i Anitas värld. Nyfikenheten representerar i hennes fall en 

grundinställning, där dels läraren kan bygga upp en sorts nyfikenhet, dels en 

nyfikenhet hos eleverna som verkar motsvara någon sorts handlingskraft: att istället 

för att vänta på att bli serverade, tar eleverna tag i saker på egen hand.  

Alice förklarar att ett entreprenöriellt förhållningssätt för henne innebär:  

att eleverna ska få testa lite olika saker o ska försöka utveckla sitt mod o lägga fram 

sina idéer o så där som är en del av de entreprenöriella fast här får de bli mer att ja 

har lärt mej de här nya o då ska vi visa upp de jag ska våga stå inför en klass o prata 
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om de eh men också att få redovisa på olika sätt tycker ja […] även om de ingår i en 

vanlig undervisning kanske egentligen 

Både Alice och Lena kopplar samman förhållningssättet med vikten av att eleverna 

ska kunna se sammanhang. Annars återkommer flera deltagare till lärarens roll som 

uppfinningsrik pedagog och uppgiftsskapare, vilken verkar vara en viktig del av det 

entreprenöriella förhållningssättet. Det uttalas förväntningar om att en 

entreprenöriell pedagog ska kunna erbjuda varierad undervisning. Lena förklarar:  

man måste på nå sätt vara uppfinningsrik o inte… entepenöriellt [sic] kan för mej 

att ja har gjort på samma sätt i två år o nu ska ja ändra de till ett tredje o hur ska ja 

ändra mej de vet ja inte men ja ska ändra mej de är väl att kunna släppa in nytt 

överhuvudtaget […] 

Lena verkar sålunda mena att det är viktigt att förändra undervisningen. Hennes 

föreställning om förhållningssättet väcker emellertid frågor huruvida ändringarna i 

sig är viktigare än hur förändringen kan utveckla kvaliteten på undervisningen. Alice 

däremot beskriver den entreprenöriella lärarens behov av att variera sig och vara 

nyskapande, dels som ett måste för att kunna vara en engagerad pedagog och inte 

fastna i rutiner, men också för att eleverna ska få chans att utveckla sin identitet och 

få känna sig motiverad inför sin kommande framtid:  

Jag tycker ändå att det är lätt att fastna i att alltid göra på ett visst sätt JAG måste 

också tänka nej men nu måste dom få prova nånting annat för att utmana sej själva 

att utveckla sitt eget mod o sin egen hjärna lite grann sin egen kapacitet VÅGA gå 

FEL o våga testa Våga göra fel de ligger också i de här entreprenöriella tycker ja…  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna berör både lärarens och elevens 

entreprenöriella förhållningssätt. När det gäller läraren handlar det mestadels om att 

vara en innovativ pedagog och när det gäller eleven handlar det i huvudsak handla 

om attityder gentemot hur eleven till exempel kan tänkas ta sig an uppgifter. 

4.1.4. Som utveckling av entreprenöriella kompetenser  

Samtliga sex lärare talar dock om entreprenöriella kompetenser. Entreprenöriellt 

lärande beskrivs också som utveckling av elevernas entreprenöriella kompetenser. 

Fokus här tenderar hos några lärare ligga på skolans uppdrag att utveckla elevers 

person jämte kunskap. Två deltagare benämner entreprenöriella kompetenser som 

förmågor och övriga fyra som kompetenser. 

Att medvetet designa ett lärande för utveckling av entreprenöriella kompetenser är 

inget varken Anita eller Lena gör. De uppger båda att de kämpar med att få in detta i 

vardagen. Lena uttrycker till och med att ”alltså skulle jag säga ja nu skulle ja ljuga” 

angående avsikten att stimulera elevernas entreprenöriella kompetenser. Hon 

fortsätter: ”Skulle nån annan… Skulle jag sitta o titta på mej själv på min egen 

undervisning då skulle ja säkert hitta saker” Hon uppmärksammar således att 

hennes undervisning kan innehålla stimuli av olika kompetenser, men att hon inte 

själv medvetet reflekterar över det i sin didaktiska design. Under intervjun 

framkommer därefter att Lena till exempel medvetet arrangerar varierade 

gruppövningar, där eleverna ges utrymme att träna på samarbete och exempelvis 

turtagning. Bland annat ges eleverna möjlighet att i olika övningar ges olika roller 

såsom ordförande och tidtagare etc. Med andra ord kan det sålunda finnas möjlighet 
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att Lenas elever får utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser, trots att hon 

själv inte medvetet planerar med detta i åtanke.  

I läroplanen finns en rad entreprenöriella kompetenser nämnda i samband med 

skrivelsen om skolans uppdrag att bereda för ett entreprenöriellt lärande (Skolverket, 

2011a). En kvantitativ innehållsanalys (se bilaga 3), där kompetensernas frekvens har 

räknats i lärarnas utsagor, visar att dessa entreprenöriella kompetenser nämns med 

olika antal gånger – om de nämns överhuvudtaget. Av de entreprenöriella 

kompetenser som nämns i läroplanen är kreativitet mest upprepat bland lärarna till 

följd av i ordning problemlösning, ansvarstagande och nyfikenhet. Framtagande av 

idéer och elevers möjlighet att realisera dessa kommer först på delade femte plats 

tillsammans med samarbetsförmågan. Noterbart är att det också endast är Alice som 

nämner denna entreprenöriella kompetens.  

Kreativitet definieras på olika sätt i gruppen. Stina menar till exempel att kreativitet 

är att eleverna får ”använda alla sinnen”, vilket Alice också är inne på då hon menar 

att entreprenöriellt lärande och estetiska uttryck ”i princip är samma sak”. Alice 

nämner annars kreativitet och att tänka innovativt i samma utsagor som exempelvis 

att ”få vara lite innovativ o kreativ” eller att det entreprenöriella ligger ”i det 

innovativa o kreativa att testa nytt att våga gå fel”. Elisabeth berör också likheten 

mellan innovation och kreativitet, men hon kontrasterar också det kreativa mot 

exempelvis traditionella prov så till vida att eleverna ges möjlighet att presentera 

arbeten på andra, kreativa sätt. Hon menar att eleverna får ”… utforma vad 

slutprodukten blir på ett annat sätt också … och att vi [lärare] försöker ju lägga in 

så här innovationsuppgifter [så] att dom [eleverna] får använda sin fantasi”.  

Alla sex lärare berör problemlösningsförmågan. Dock utan att direkt förklara vad 

den innebär. Alice beskriver förmågan att lösa problem som ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt. Om eleven förblir sittandes i klassrummet utan att arbeta på grund 

av att en penna saknas förväntas eleven lösa detta problem. Alice menar att det 

visserligen kan handla om ”faktiska problem” men också att det handlar om att vara 

engagerad och nyfiken. Helena förklarar att problemlösning handlar om att eleverna 

får möjlighet att lösa något ”lite tricky”.  I övrigt verkar begreppet användas som att 

när eleven är klar med ett arbetsområde så har eleven också löst problem under 

arbetets gång.  

Tre lärare nämner vikten av elevernas ansvarstagande. Att ta ansvar omtalas flera 

gånger i uppräkningar av olika kompetenser, men lärarna uttrycker också vad de till 

viss del menar med elevernas ansvarstagande. Elisabeth önskar till exempel ”att de 

ska ligga hos eleverna att känna ett ansvar för sina uppgifter för sitt lärande” 

medan Stina menar att hon ser att eleverna tar ansvar i och med att ”dom faktiskt 

efterfrågar att dom ska jobba på de här sättet [entreprenöriellt och 

ämnesövergripande] För de har dom kommit på liksom att de är ju en del av deras 

lärande att de är en vinst”.  Det framkommer dock inte hur lärarna arbetar för att 

detta ska kunna uppnås. Helena menar att hennes elever har behov av att utveckla 

sitt ansvarstagande och hon förklarar att hon har  

… en klar tanke redan från början vad ska vi jobba med nu? Ska vi lära oss att 

reflektera eller ska vi ta mer ansvar eller vad är de för någonting? Vad är de jag ska 

satsa på liksom? 
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Ordet samarbete nämns relativt få gånger i intervjuerna. När sökningen i texternas 

utökas till att beröra ord som indikerar grupparbete etc. ökar dock frekvensen rejält 

och samarbetsförmågan kommer då förre den kreativa förmågan i antal 

omnämnanden. Enligt lärarna verkar det således som att grupparbete är viktigt inom 

det entreprenöriella lärandet.  

I Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande nämns ytterligare karaktäristika 

som förhoppningsvis med stöd från skolan ska utveckla entreprenöriella individer: 

självtillit, mod, risktagande, beslutsfattande och kommunikativ förmåga (Skolverket, 

2013). Mod och att våga är den entreprenöriell kompetens som nämns flest gånger 

av deltagarna oavsett om förmågorna är nämnda i läroplanen eller i Skolverkets 

definition. Alice betonar vikten av elevernas mod:  

VÅGA gå FEL och våga testa. Våga göra fel. Det ligger också i det här entreprenöriella 

tycker jag [paus] så de är också en del av… de har liksom blivit Det har blivit de tror 

ja KLASSRUMMET o va man gör där me att försöka få till dom här sakerna som ja 

tycker ligger i det entreprenöriella i det innovativa o kreativa att testa nytt att våga 

gå fel Många elever i dag törs inte gå fel Dom vill inte gå fel Dom tycker de är pinsamt 

o gå fel Speciellt i tonåren vill man ABSOLUT inte göra fel o sen är de olika från klass 

till klass men de ja tycker att många elever är där många tonåringar är verkligen där 

Dom vågar inte utmana sej själva eh så de tycker ja verkligen dom behöver träna på 

Då får ja lägga de entreprenöriella mer där så tänker ja nog så är det    

Gällande den kommunikativa förmågan nämner Alice den i samband med att en 

entreprenöriell individ ska ha förmåga att kortfattat kunna presentera en idé för sin 

chef i arbetslivet. Anita beskriver den kommunikativa förmågan i samband med 

svenskämnet och Stina nämner vikten av kommunikation i samarbetet mellan elever 

för att kunna lösa ett uppdrag. Självförtroende, självtillit, risktagande och 

beslutsfattande är exempel på entreprenöriella kompetenser som överhuvudtaget 

inte alls nämns i lärarnas utsagor. Alice kan dock tolkas beröra risktagande när hon 

talar om att eleven ska våga göra fel, medan övriga förbiser denna kompetens i 

intervjusituationen. Både risktagande och beslutstagande nämns av Europeiska 

kommissionens (2011) beskrivning av vad som är av vikt i en entreprenöriell 

lärandesituation.  

4.1.5. Som olika sätt att designa undervisning  

Lärarna fyller dessutom det entreprenöriella lärandet med ytterligare innehåll än det 

som redan är omtalat. Det tenderar till och med att omfatta en rad saker som 

egentligen skulle kunna tänkas tillhöra andra pedagogiska områden. Till exempel 

menar ett par av lärarna att entreprenöriellt lärande är detsamma som att ha 

workshops, att använda den formativa bedömningens EPA (think-pair-share) eller att 

slänga in energiövningar under lektionen.  

Både Stina och Elisabeth är inne på att entreprenöriellt lärande också är när 

lektionerna kan ha ett speciellt upplägg. Elisabeth menar att lektionerna blir mer som 

workshops. Hon förklarar: ”för att dom ska bli varierade. Vi sitter inte och skriver 

hela lektioner utan vi kanske lägger in någon sådan här övning som jag ändå 

tänker att dom har nytta av i sitt ämne”. Samtidigt berättar Elisabeth att 

schemaorganisationen på skolan är att lektionerna är 40-50 minuter långa. Elisabeth 
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menar dock att: ”många elever tycker de är roligt när man bryter för andra 

övningar …” Stina verkar tänka ungefär likadant. Hon beskriver:  

Nu tror jag att jag tänker annorlunda med att kasta in lite övningar. Jag jobbar 

mycket mer med EPA-metoden, tänka själv, tänka i par, vi tänker allihop […] man 

delar upp lektionerna i småbitar i stället. Det blir mer aktivitet.  

De små övningar som ges exempel på är sådana där eleverna till exempel får stå upp 

eller gå runt och röra på sig. Elisabeth nämner övningar som att ”titta på varandra o 

rita av”, ”stå tyst och blunda och räkna till 20” och Stina en övning som hon kallar 

”tänka nytt av något gammalt”.  

Ytterligare uppgifter som kan vara specifika för en entreprenöriell undervisning 

menar Elisabeth, Helena och Stina är så kallade du-uppgifter. Du-uppgifter, menar 

Elisabeth, stimulerar elevernas kreativitet då de måste använda sin fantasi och 

föreställa sig vara en del av uppgiften ”[eleven] ÄR på Olympia”. Helena och Stina 

förklarar beskriver båda uppgiften på liknande sätt.  

Helena uttrycker en oro för att entreprenöriellt lärande av vissa lärare kan reduceras 

till en ”klipp och klistra-undervisning” eller att lärare tar en kopp kaffe och låter 

eleverna sköta sig själva. Hon formulerar: 

… man måste verkligen ha med kunskapskraven. Man måste ha med alla delar: syfte, 

förmågor och centralt innehåll och någon av kompetenserna och lite sådant där som 

lärare. För jag tycker tvärtom vad många säger, att entreprenöriellt lärande då ska 

man släppa kontrollen och sitta och fika. Jag tycker verkligen INTE […] här behöver 

du ha ännu mer kontroll fast tillsammans med andra kollegor om de ska bli riktigt 

bra… 

Det kan sålunda finnas en rad risker med entreprenöriellt lärande. En kan vara, som 

Helena påpekar, att vissa lärare glömmer bort att ha tydliga ramar kring 

undervisningen, vilket kan leda till den flumpedagogik som kritikerna befarar. En 

annan kan också vara att lärare som tror på det entreprenöriella lärandet alltid har på 

sig en sorts entreprenöriella glasögon och tenderar att övergeneralisera kring innehåll 

och således benämna all didaktisk design som entreprenöriell.  

4.2. SVENSKLÄRARNAS FÖRESTÄLLNINGAR OM ENTREPRENÖRIELLT 

LÄRANDE UR ETT ÄMNESDIDAKTISKT PERSPEKTIV  

I det tidigare avsnittet kan vi konstatera att svensklärarna har en rad föreställningar 

om vad entreprenöriellt lärande i allmänhet kan vara. I detta avsnitt presenteras 

deltagarnas uttalade föreställningar om hur entreprenöriellt lärande kan ta sig 

uttryck i svenskundervisningen. Som framgått tidigare är jag förvånad över att 

majoriteten lärare undviker att tala om svenskämnet när det kommer på tal och 

hellre berör området i allmänhet. Gällande svenskämnet är dock de tydligaste 

kategorierna: 

 svenskan i ett autentiskt sammanhang 

 svenskan som ett stöd i ämnesövergripande projekt   

 svenskan som ett ämne med omfångsrikt centralt innehåll 
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4.2.1. Svenskan i ett autentiskt sammanhang 

Precis som lärarna uttrycker att entreprenöriellt lärande överhuvudtaget är att arbeta 

med verklighetsanknytning så återkommer deltagarna till detta när de talar om 

entreprenöriellt lärande i svenskämnet. De talar om att elevernas arbeten ska ha 

verkliga mottagare, att arbetet ska omges av verklighetsnära situationer, att 

uppgifterna ska vara meningsfulla och av nytta samt att kunna knyta an till aktuella 

händelser i omvärlden. Elisabeth nämner till exempel att riktiga mottagare är viktigt 

för att eleverna ska öva på att anpassa sitt språk efter den publik de ska möta. 

Eleverna kan exempelvis i något projekt skapa en broschyr åt ett företag och då är det 

viktigt, menar Elisabeth, att mottagaren kan få justera innehåll och språk i den. Just 

kunskapskravet att anpassa sitt språk efter olika mottagare, anser Elisabeth passa 

extra bra tillsammans med entreprenöriellt lärande.  

Helena förbereder sina elever inför ett framtida arbetsliv genom att till exempel 

skriva CV och personligt brev. Eleverna har också övat på att gå på 

anställningsintervjuer under en rollspelsövning. Helena berättar att flera elever redan 

under grundskolan använder sina brev för att gå ut och söka arbete på fritiden. I 

Helenas klassrum har eleverna under året arbetat med Syrien på olika sätt för att 

försöka förstå migrationen och komma till rätta med fördomar. Alice talar också om 

att koppla samman undervisning och omvärld. En del av denna 

verklighetsanknytning innebär att hon kopplar samman dåtida och nutida händelser 

för att eleverna ska få möjlighet att få syn på helheter och sammanhang, vilket hon 

anser vara en del av det entreprenöriella lärandet.  

4.2.2. Svenskan som ett stöd i ämnesövergripande projekt    

Hälften av lärarna uttrycker att svenskan kan delta i alla projekt - stora som små. 

Elisabeth uttrycker till exempel: ”Jag har aldrig svårt att hitta svenskämnets ingång 

i projektet […] svenskan kan alltid finnas med tycker jag”, vilket får medhåll av Lena 

som anser att ”svenskan är ju så tacksam, den kan man ju få in överallt”. Stina 

uttrycker än tydligare att svenskan ska vara ett stöd till andra ämnen: ”utnyttja 

svenskan som ett redskap till andra ämnen” och hon belägger detta med att hon i sin 

undervisning har testat alla förmågor – läsa, lyssna, skriva och tala – och att de alla 

fungerar tillsammans med andra ämnen.   

Dessa lärare undviker att tala om centralt innehåll såsom till exempel 

språkvetenskap, språkhistoria och litteraturhistoria. Stina medger dock att hon 

arbetar med läsförståelse på egen hand utanför projekten och hon anger att det är så 

på grund av att hon då arbetar med litterära texter. När svenskan är ett stöd till andra 

ämnen verkar det som att andra ämnen ansvarar för innehållet i olika uppgifter, 

medan svenskan får ansvara för språket, eventuell texttyp eller genre och formen.  

När svenskan används som ett stöd till andra ämnen, förefaller muntliga 

presentationer vara mest frekvent förekommande i. De muntliga presentationerna 

kan visserligen vara korta föreläsningslika redovisningar inför publik av olika 

storlekar, men det kan också vara att elever har varit värdar och guider på 

föräldramöten, där eleverna presenterar och svarar på frågor om skolarbeten. I 

arbetet med till exempel broschyrer beskrivs att själva foldern kan bedömas i ett 

annat ämne, men att svensklärarna kontrollerar att det ”inte är en massa stavfel” 
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(Elisabeth). I ett annat projekt har svenskan ansvarat för att eleverna skapar bloggar. 

Eleverna har då övat på att skriva och att lägga till bilder, men de har inte alltid velat 

publicera sin blogg när den har varit klar och då inte heller behövt göra det. I mindre 

ämnesövergripande projekt, där två eller tre ämnen representeras, beskriver 

deltagarna att eleverna exempelvis skriver reportage, brev, bloggar och broschyrer. 

Reportage förefaller, enligt utsagorna, vara en vanlig texttyp i mindre projekten. 

Reportagen har då till exempel utspelat sig i en historisk tid, där eleverna låtsas 

befinna sig och enligt utsagorna har reportaget återkommit vid flera tillfällen i 

samarbetet mellan historie-och svenskämnet.  

4.2.3. Svenskan som ett ämne med omfångsrikt centralt innehåll  

Till skillnad mot de lärare som beskriver svenskan som ett stöd till andra ämnen, 

anser övriga att svenskan har ett ansenligt centralt innehåll. Helena uppmanar till 

och med att svensklärare måste bevaka svenskans roll i projekten, då   

[…] det finns ju en risk med att svenskan blir ett medel när man jobbar i stora 

projekt. O de tycker ja är jättesynd för vi ska inte glömma bort att svenskan HAR ett 

stort innehåll. O ja tycker att de kan glömmas bort lite grann men de finns faktiskt 

kunskapskrav som är rent innehållsmässiga och i de centrala innehållet som 

beskriver vad vi ska ta upp o lite vad så att ja tycker att man måste balansera de där 

men man måste nog akta sej för att ja men jag kan haka på allt va ni än säger för då 

kanske man gör bara Då kanske man glömmer bort vissa kunskapskrav som blir 

litteraturhistoria eller språkhistoria så kanske man bara hinner jobba med det en 

gång under ett helt år för då har man bara hakat på […] 

Helena lyfter dock också att de olika kursplanerna delar flera kunskapskrav varpå 

vissa ämnesområden är som gjorda för att samarbeta kring:  

de finns ju vissa kunskapskrav jag säger det hela tiden, som du förstår, som är lika 

för ganska många ämnen, som källor o källkritik, det skulle man kunna jobba mycket 

mer tillsammans omkring 

Det behöver således inte finnas någon motsättning i ett omfångsrikt centralt innehåll 

och att kunna samarbeta över ämnesgränserna. 

Alice beskriver att hon i och med den nya läroplanen till en början kände sig låst och 

styrd av ämnesinnehållet i kursplanen och på grund av detta ifrågasatte om hon 

överhuvudtaget skulle kunna fortsätta arbeta som lärare. Hon menar att det centrala 

innehållet till en början begränsade hennes möjlighet att vara kreativ och känslan var 

i samband med den nya läroplanen att hon bara skulle kunna vara 

kunskapsförmedlande och kontrollera elevernas kunskaper med ett uppföljande prov. 

Alice menar att det centrala innehållet i läroplanen ” […] sätter käppar i hjulet för att 

jobba entreprenöriellt till VISS DEL eh eh eh eftersom innehållsbiten är så pass 

gedigen som den är”, men hon anser nu att hon har hittat en väg tillbaka in i det 

entreprenöriella efter en hel del arbete och tankeverksamhet kring läroplanen och 

dess innehåll.  

Samtidigt som Alice och Helena menar att de känner sig tyngda av svenskans 

omfångsrika centrala innehåll uttrycker Anita det motsatta: ”[…] där känner jag mej 

ganska fri när de gäller svenska till exempel det är inte så mycket som man styrs 

av”. Anita förklarar att hon kan bygga sin undervisning på sina favoriter och att hon 
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låter eleverna önska innehåll utifrån om de anser att de vill ha något mer av 

någonting före grundskolans slut. Anita är medveten om och lyfter att elever kanske 

inte vet vad de saknar och därför kan önska, därför brukar hon bereda ett 

smörgåsbord och eleverna får önska utifrån vad Anita erbjuder. På smörgåsbordet 

brukar det ändå finnas ett brett urval, enligt Anita själv:  

[De] kan ju göra allt från jobba mer med drama eller man kan jobba mer med de 

språkliga eller litteraturhistoria De finns ju så mycket att plocka ur… så dels mina 

egna favoritområden men framförallt fråga vad eleverna själva skulle vilja jobba 

med. 

Vid tidpunkten för intervjun pågår ett arbete om litteraturhistoria i Alices klass. Här 

har Alice försökt att få in det entreprenöriella i att hon designar lärandet för att 

matcha den litterära epok som är aktuell i undervisningen.  Alice avsikt är således att 

undervisningens ramar ytterligare ska befästa elevernas kunskap om de olika 

epokerna. Medeltiden förklarar Alice, är ”insnöad” och då husförhör var vanligt får 

eleverna också ett efterföljande ”traditionellt plugga-på-prov”. Renässansen, 

däremot, menar Alice, är kreativ och då förväntas eleverna våga utforska sin egen 

kreativitet. För att få igång eleverna har Alice själv rappat om renässansen och några 

elever valde sedan att skriva sonetter om epoken. Eleverna och Alice har också 

funderat över hur man kan få ihop vetenskap och kreativitet. Alice påpekar nämligen 

vikten av att få ihop litteraturhistorien med vår samtid och att kunna synliggöra hur 

aktuella epokerna fortfarande är och hur allt hänger samman. Under renässansen har 

kopplingar gjorts till exempelvis DaVincis bilder som fortfarande är högaktuella och 

under medeltiden liknades dagens jihadister med medeltidens riddare. Alice menar 

att det  

ligger i de här entreprenöriella att vi kopplar de till vår samtid men på ett annat plan 

kanske mer på ett teoretiskt plan eller titta på strömningar eller händelser i 

samhället o ser att jaha de här påminner fortfarande om medeltiden eller de här är 

mycke renässansen försöka få eleverna att få syn på var vill ja va nånstans vilken 

människa identifierar ja mej med […]  

Således menar Alice kan hon arbeta med det centrala innehållet samtidigt som hon 

entreprenöriellt lärande genomsyrar hennes undervisning.  

4.3. LÄRARNAS FÖRESTÄLLNINGAR OM ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 

OCH HURUVIDA DET ÄR AV VÄRDE ELLER INTE  
Motiven för entreprenöriellt lärande kan vara flera. Mönster i lärarnas utsagor är att 

de talar om entreprenöriellt lärande: 

 för en förbättrad arbetsmiljö för elever och lärare eller inte  

 för elevernas personliga utveckling  

 för förbättrade skolresultat  

4.3.1. För en förbättrad arbetsmiljö för elever och lärare eller inte  

Som tidigare beskrivits, likställer deltagande lärare entreprenöriellt lärande med 

ämnesövergripande projekt. Motiven för att arbeta i ämnesövergripande projekt på 

skolorna är flera. Det anses exempelvis vara en fördel för både elevers och lärares 

arbetsbelastning. Helena hävdar till exempel att samarbete mellan kollegor alltid 
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underlättar lärares arbetsbörda.  Elisabeth anser att projektarbete i samarbete med 

kollegor är en fördel då lärare kan ”utnyttja varandras specialkompetenser”. Lärarna 

får sålunda fokusera på det de anses kunna mest i kollegiet, vilket också kan bidra till 

att lärarna hela tiden också får lära sig så mycket nytt, enligt Stina. Om sedan lärarna 

kan samarbeta kring en uppgift som eleverna kan genomföra och bedömas på i flera 

ämnen tjänar även eleverna på det, menar Elisabeth, Helena och Stina.  Eleverna 

upplevs då dessutom bli mer motiverade och de slipper alltför många omstarter på 

schemat om arbetet sker i projekt.  

Ämnesövergripande projekt bidrar också till att det roligt att gå till arbetet, enligt 

Elisabeth, Helena och Stina. Att entreprenöriellt lärande uppfattas som något roligt, 

lyfts också av både Lena och Anita. Lena uttrycker: ”… om vi håller på å har roligt i 

två veckor så kan ja ha så kan vi ha tråkigt sen en termin o de ger saker i alla fall…” 

Anita menar att eleverna ofta utvärderar projektarbete: ”… ofta så kommenterar dom 

också med variationen att de blev annorlunda och det kan ju räcka för att bryta 

(skratt) tristessen lite grann att man får göra lite annat”. Följaktligen beskrivs 

entreprenöriellt lärande som något som dessutom kan kännas lustfyllt av elever och 

lärare, medan ”icke-entreprenöriell-undervisning” tenderar att ta motsatt skepnad i 

flera utsagor.  

Lena problematiserar dock att schemabrytande projektarbeten kanske inte alltid 

passar alla elever. Hon avser då i första hand uppdrag, där elever i grupp med eget 

driv förväntas planera och utföra arbete mot till exempel ett företag. Lena menar att 

det tar på lärarens krafter att leda dessa elever mot slutmålet:  

de passar ju inte, det passar absolut inte alla det här vi har ju jaga ihjäl… som behöver 

ha de här fyrkantiga o man får ju ha mycket specialdealer då med såna som tycker 

de är svårt med fritt […]  

Hon funderar också över gruppers sammansättning och vikten av att sätta samman 

grupper som kan lyckas.  

Jag vet ett år då plocka man bort en grupp de vet ja att ja inte tyckte om då tog man 

bort en grupp eller man satte ihop en grupp som liksom som skulle misslyckas vet ja 

att jag tyckte i alla fall o de vet ja inte om då får man väl göra nån anpassad men de 

är ju alltid så så länge är man i klassrummet o gör de här traditionella då har många 

vant sej o anpassat sej kommer vi utanför då är de många som har de svårt  

Flera lärare hävdar att entreprenöriell pedagogik och entreprenöriellt lärande kan 

förbättra arbetsmiljön både för elever och lärare. Det framkommer dock att det också 

kan upplevas som det motsatta. Med andra ord verkar det kunna uppfattas som 

tidsbesparande och roligt när det fungerar, men att det också kan vara energisugande 

när elever, som har behov av tydliga ramar, inte kan eller vill delta i schemabrytande 

projekt.  

4.3.2. För elevens personliga utveckling   

På frågor om varför entreprenöriellt lärande kan vara av värde eller inte återkommer 

lärarna till att pedagogiken kan utveckla eleverna som individer. Alla deltagare 

vittnar till exempel om att elever kan vara skakiga och nervösa, på gränsen till 

kräkfärdiga, före en muntlig presentation inför en publik och att de ofta ändå 

utmanar sig själva och är så nöjda och stolta efter att de har genomfört 
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presentationen. Elisabeth lyfter att det för en del elever kan handla om att bara våga 

stå inför publiken och eventuellt säga sitt namn, vilket hon menar också kan utveckla 

eleven och hens mod. I övrigt beskriver Elisabeth att elever kan höra av sig efter 

avslutad grundskola och uttrycka att exempelvis ett scenframträdande kan ha hjälpt 

eleverna att till exempel lättare presentera sig själva i nya sammanhang.  

Genomgående verkar emellertid devisen vara: Att göra saker på riktigt ger en bättre 

personlighetsutveckling för eleven. Anita menar att de verkliga uppdrag som ges 

inom det entreprenöriella lärandet förbereder eleverna för ”resten av livet”. Om man 

dessutom arbetar mot exempelvis en organisation håller eleverna deadlines bättre, än 

om det är en sista inlämningsdag för en ”vanlig” skoluppgift. Lärarna förefaller också 

dela en gemensam föreställning om att exempelvis projektarbeten stärker relationer 

mellan elev och elev och mellan elev och lärare.  

Alice tenderar att se entreprenöriellt lärande som ett tillfälle för eleverna att utveckla 

sin identitet – vem de vill vara i allt det gemensamma – oavsett om de arbetar i 

projekt eller i ett ämne enbart. Hon lyfter att hon önskar att eleverna ska vara 

engagerade och nyfikna på kunskap och sin omvärld. Hon uppmanar dem att ha 

motivation för sin egen framtid och att våga, bland annat för att det är av vikt för 

Sveriges framtid:   

de anses ju Sverige vara bra på att skapa idéer men vi anses inte vara så bra att 

implementera dom Vi vågar inte riktigt gå ut eller vill heller gå ut med våra idéer Ja 

vet inte om de är VILL ELLER VÅGAR eller om de ä lite både ock eh dom flesta av 

oss verkar som vill vara anställda o man kan ju fortfarande vara entreprenöriell fast 

man är anställd men men jag tror att vi behöver våga lite mera ehm i Sverige 

Alice tänker också att det kan stärka ungdomarna att se att de faktiskt kan hjälpa 

företag på riktigt. Med hjälp av en tonårings ögon kan arbetsplatsen utvecklas oavsett 

om det gäller arbetsmiljön eller att utveckla nya produkter. Eleverna bedöms aldrig 

utifrån de olika entreprenöriella kompetenserna, däremot uppmärksammar Alice 

dem på hur de tar sig an nya saker och om de utvecklas på så sätt att de är mindre 

rädda för att exempelvis göra bort sig inför klassen. För att de ska kunna anamma 

denna attityd, brukar också Alice föregå med gott exempel genom att våga ”göra bort 

sig” på olika sätt inför eleverna.  

Det verkar emellanåt finnas en övertro på att elever automatisk utvecklas som person 

på grund av olika arbeten eller aktiviteter. Stina menar att kreativitet är en viktig 

entreprenöriell kompetens och hon uttrycker å ena sidan att eleverna blir kreativa av 

att genomföra kreativa övningar:  

De här med att vara kreativ tycker ja är viktigt Så de har ja nog i bakhuvet fast ja 

tänker inte att okej nu ska ja tänka att dom ska vara kreativa men de är klart de blir 

man ju när man jobbar med dom här uppgifterna 

Å andra sidan lyfter Stina vikten av att stötta eleverna i deras utveckling av 

exempelvis samarbetsförmågan och betydelsen av att lyssna och känna in alla 

individers uppfattningar under arbetsprocessen:  

[…] då får ju vi som handledare gå in o försöka liksom coacha o styra upp… o sen 

liksom de är ju jätteviktigt de här de är ju många som blir starka i dom här grupperna 

som har en bild av hur de ska se ut o då kör dom på den här linjen Dom måste ju 
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också tänka om o ’ja men vi behöver ta in allas tankar o idéer’ ’Ja kan inte bara 

bestämma allting’ ’De kommer inte funka’ så de tränar dom ju också på  

4.3.3. För elevens förbättrade skolresultat eller inte  

Anita, Elisabeth och Stina tror att arbetet med entreprenöriellt lärande leder till 

bättre skolresultat. Anita, till exempel, menar att hennes elever presterar bättre när 

de står inför en verklig publik och när de skriver texter för andra läsare. Stina 

uttrycker utan tvekan att entreprenöriellt lärande leder till förbättrade resultat för 

eleverna när hon och en kollega arbetar ämnesövergripande: 

Väldigt goda resultat så klart. Ja jag kan inte låta bli att titta på [andra ämnet] […] 

jag såg ju att dom hade ju tagit till sej kunskap o kunde ju skriva om de som kollegan 

hade gått igenom också med otroligt varierat språk o just de här med beskrivningar 

o de tror ja har o göra me att man visar mycke bilder o att man får skriva om bilder 

de tror ja är positivt men alla klara sej de var ingen som fick underkänt   

På en fråga om hur ett specifikt ämnesövergripande arbete kan utvecklas vidare, 

svarar Stina:  

jaa kanske att jag tänker inte i svenskan just men jag tänker få in [andra ämnet] där 

att trycka mer på begreppen så att man så att de syns tydligare i texterna o de borde 

ja ju kunna hjälpa till med i svenskan också med att få fram o där kanske man också 

skulle ha en skrivuppgift ungefär som med bilderna skriv om dom här begreppen 

Vad handlar dom här om…  

Stina lyfter också att entreprenöriellt lärande ger bättre resultat. Hon förklarar att i 

ett projekt skapade elever i olika grupper varsin film som skulle presentera resultatet 

av ett uppdrag. Alla grupper arbetade engagerat med filmen: 

Jo men Ja men asså de blev ju mycke mycke bättre resultat för alla vill ju på nåt sätt 

vara delaktiga Alla vill ju synas o finnas med i den här filmen annars brukar de ju 

vara så att ’jag filmar i stället’ ’ja okej men hur ska ja bedöma dej då’ Men nu fick ju 

alla vara med o alla VILLE vara med också  

Elisabeth uttrycker att ”Dom [eleverna] höjer ju sina resultat MÅNGA i svenska 

genom de där framträdandet”. Hon uttalar sålunda vid intervjutillfället att eleverna 

utifrån ett tillfälle, genom en muntlig presentation inför en autentisk publik höjer 

sina resultat i ämnet. Elisabeth ser också att ett ökat antal diskussioner i och med 

ämnesövergripande projekt och en entreprenöriell undervisning leder till förbättrade 

resultat på den muntliga delen i det nationella provet i svenska.  

Alice menar däremot att då skolans organisation inte alltid underlättar för lärarna att 

tillsammans designa för lärande i ämnesövergripande projekt. Hon varnar för att 

denna brist på gemensamt för- och efterarbete kan riskera att ”det kanske inte blir så 

gott lärande. Det kanske inte blir så god kvalitet som det skulle kunna bli”.  Alices 

uttalande stärker att entreprenöriellt lärande inte alltid leder till förbättrade resultat.  
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5. DISKUSSION  
Inledningsvis i detta avslutande avsnitt diskuteras resultat och analys, varefter jag 

reflekterar över studiens metod. Slutligen presenteras de slutsatser jag har dragit 

utifrån denna studie och dessutom de nya forskningsfrågor som har väckte samt 

vilken pedagogisk relevans denna studie skulle kunna ha för dels skolans praktik, 

men också för dem som exempelvis kompetensutvecklar pedagoger inom området.   

5.1. RESULTATDISKUSSION   

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika föreställningar av 

entreprenöriellt lärande, som kommer till uttryck i sex svensklärares utsagor samt att 

också försöka förstå vilken roll entreprenöriellt lärande har i svenskundervisningen. 

De frågeställningar som jag har sökt svar på är: 

 Vad kan entreprenöriellt lärande vara, enligt lärarna? 

 Hur kan entreprenöriellt lärande komma in i undervisningen i 

svenskämnet, enligt lärarna?  

 Varför kan entreprenöriellt lärande vara av värde eller inte, enligt lärarna? 

5.1.1. När lärare talar om entreprenöriellt lärande kommer svenskämnet i 

skymundan 

Svensklärarna verkar ha lättare att uttala sig om entreprenöriellt lärande som något 

övergripande, då de uppehåller sig längre vid det, än att tala om hur entreprenöriellt 

lärande kan ta sig uttryck i svenskämnet. Detta överensstämmer med Lefflers (2014) 

resultat som visar att ämneslärare har svårigheter att placera in entreprenöriellt 

lärande i sitt eget ämne. Måhända hade resultatet kunnat vara ett annat om 

entreprenöriellt lärande inte hade uttalats i intervjusituationen och svenskan hade 

synliggjorts på egen hand. Ett par lärare i studien kopplar emellertid systematiskt 

samman olika ämnen i sin undervisning, där svenskan ses som ett redskap för övriga 

ämnen, vilket kan tyda på att utsagorna hade kunnat förbli de samma. Möjligen hade 

dock de lärare som, enligt uppgift, inte medvetet arbetar med entreprenöriellt 

lärande haft möjlighet att presentera sin undervisning på ett mer tydligt sätt om 

fokus hade varit ett annat. Dessutom finns möjlighet att entreprenöriella delar hade 

kunnat anas i deras undervisning, trots att de själva inte är medvetna om det.  

Enligt Otterborg (2011) har forskningsområdet fortfarande svårigheter att komma 

överens om vad entreprenöriellt lärande är. Därför är det möjligtvis inte konstigt att 

också lärare har svårigheter att enas kring en mer stringent definition. 

Huvudsakligen är svensklärarna i denna studie dock överens om vad de anser att det 

entreprenöriella lärandet innebär. Deras utsagor beskriver entreprenöriellt lärande 

som ämnesövergripande projekt, undervisning med verklighetsanknytning, ett 

förhållningssätt samt som utveckling av entreprenöriella kompetenser. Inom de olika 

kategorierna har lärarna emellertid konstruerat sin egen förståelse och till viss del 

gett entreprenöriellt lärande olika betydelser, vilket inte innebär att dessa betydelser 

säger emot varandra. Dessutom, precis som lärarna i Lefflers (2006; 2014) 

undersökningar, har flera av dem lagt till ytterligare innehåll utöver dessa.  
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Inledningsvis är den dominerande bilden bland intervjuade lärare att entreprenöriellt 

lärande är det samma som ämnesövergripande projekt och att skolarbete ska ske i en 

social praktik – att arbetet sker i autentiska sammanhang. Upprepade gånger nämns 

”på riktigt” och ”i verkligheten”, uttalanden som kan stärka bilden av att skolan ses 

som ett isolat i samhället framför att vara en del av det. Leffler (2006) reflekterar att 

ämnesövergripande projekt verkar förekomma som något utöver den vanliga 

undervisningen, vilket kan styrkas också av denna studie. När det gäller 

ämnesövergripande projekt beskriver flera deltagare problematiken kring att få till 

dem på skolorna, vilket förklaras bero på dels brist på förutsättningar inom 

organisationen för att lärarna ska kunna planera undervisning av god kvalitet i 

projekten, dels att kollegor på skolan inte önskar delta. Måhända kan lärares 

motstånd förstås utifrån Hargreaves (1994) studier om förändringsprocesser inom 

skolan och begreppet påtvingad kollegialitet. Vanligtvis är lärare vana att arbeta på 

egen hand och får sedan, som i detta fall, order uppifrån att alla ska delta i 

ämnesövergripande projekt. Möjligen känner lärarna sig tvungna att samarbeta med 

kollegor, utan att ha fått möjlighet att reflektera över hur det nya kan gestalta sig i det 

egna ämnet i den egna undervisningen. Alla typer av förändringar bör nämligen vara 

förenliga med lärarens mål och intresseområden (Hargreaves, 1994).  

Ytterligare karaktäristika för den entreprenöriella pedagogiken, enligt svensklärarna, 

är att undervisningen ska ha verklighetsanknytning. Detta kan innebära att de 

samverkar med samhället utanför skolan på olika sätt. Eleverna kan utföra uppdrag 

åt kommunen eller företag och organisationer, men det kan också innebära att 

människor utanför skolan kan agera publik och mottagare för elevernas skolarbeten 

eller att elever och lärare i undervisningen får nyttja lokaler utanför skolan. 

Verklighetsanknytningen beskrivs också som att elever ges möjlighet att göra 

omvärldsanalyser för att se olika strömningar i samhället och för att kunna koppla 

samman strömningar med vår nutid och vår historia och vice versa. 

Sammanfattningsvis framgår således att samverkan med samhället är av vikt oavsett 

om det gäller att lösa uppdrag åt verkliga uppdragsgivare eller om eleverna ska 

presentera arbeten inför en reell publik.  

Begreppsanvändningen inom entreprenöriellt lärande kan, som tidigare påpekats, 

upplevas som något förvirrande. Leffler (2014), bland annat, hävdar att ett 

entreprenöriellt förhållningssätt inrymmer alla metoder som stimulerar 

entreprenöriella kompetenser. I svensklärarnas utsagor, däremot, beskrivs 

förhållningssättet och entreprenöriella kompetenser mer eller mindre åtskilda. Det 

entreprenöriella förhållningssättet beskrivs på olika sätt av de olika lärarna, men de 

olika beskrivningarna förefaller inte vara motsägelsefulla. Utifrån hur begreppen 

verkar användas inom området skulle troligen alla kunna ingå under samma 

entreprenöriella paraply. Som Falk-Lundqvist et al. (2014) skriver kan 

förhållningssättet ses som lärarens ledarskap vilket då kan omfatta svensklärarnas 

utsagor om vad förhållningssättet kan vara: ett lösningsfokuserat, relationsskapande 

handledande, där elever i en varierad undervisning ges möjlighet att se sammanhang 

och utmanas att vara nyfikna och våga misslyckas för att känna motivation inför 

framtiden. Lärarnas ledarskap och val av attityd kan sålunda ge elever utrymme att 

nå ett entreprenöriellt lärande där de också anammar entreprenöriella attityder och 

beteenden. 
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De entreprenöriella kompetenser som presenteras i läroplanen (Skolverket, 2011a) 

och i Skolverkets (2013b) definition, uttalas relativt sällan i lärarnas utsagor, trots att 

det framkommer i samma utsagor att entreprenöriellt lärande handlar om att 

utveckla kunskap och entreprenöriella kompetenser. Av de kompetenser som nämns 

verkar mod vara viktigast följt av samarbete, kreativitet, problemlösning, 

ansvarstagande och nyfikenhet, vilka de flesta i olika grad förklaras av lärarna under 

intervjuerna. Mod kan vara att våga misslyckas och att utmana sig själv, kreativitet 

sätts samman med att vara innovativ och samarbetsförmågan stimuleras i olika 

grupparbeten. Problemlösningen, däremot, tenderar bland några lärare ha reducerats 

till att eleverna löser sina uppgifter på vägen mot slutmålet och ansvarstagandet 

förklaras innebära att eleverna i större grad lämnar in uppgifter i tid, när de arbetar 

mot verkliga mottagare, än annars. Ansvarstagande kan också förklaras vara att 

eleverna vet att arbete i ämnesövergripande projekt är bra för dem eller att 

ansvarstagande kan vara att elever tar ansvar för sitt lärande. Lärarna i denna studie 

förmedlar en bild av vad det utvecklade ansvarstagandet kan bestå av, till skillnad 

mot lärarna i Lefflers (2006) studie som uppger att elever kan vara ansvarstagande, 

men att det inte framgår om det är någon skillnad gentemot tidigare.  

Skolverket (2011a, 2013a) presenterar ett urval av entreprenöriella kompetenser i 

både läroplan och i skrifter om entreprenöriellt lärande. I denna studie har ändå en 

kvantitativ innehållsanalys genomförts av antal gånger lärarna har nämnt Skolverkets 

utvalda kompetenser. Här finns flera kompetenser som inte alls nämns i lärarnas 

utsagor om entreprenöriellt lärande. Dessa är exempelvis initiativförmåga, 

risktagande, beslutsfattande och självtillit. Leffler (2006) hävdar att elevinitiativ ofta 

verkar ske på lärares uppdrag och det kan finnas fog för en liknande tolkning i denna 

studie. Flera av svensklärarna medger att de planerar exempelvis projekten innan de 

läggs fram inför och presenteras för eleverna. Följaktligen kan Bjørgens redogörelse 

för det amputerade lärandet möjligen urskiljas (Bjørgen, refererad i Johannisson & 

Madsén, 1997; Leffler, 2006): eleverna accepterar lärarnas givna uppdrag, genomför 

dem och avslutar med att redovisa dem (Bjørgen, refererad i Johannisson & Madsén, 

1997; Leffler, 2006). Sålunda är eleverna inte delaktiga i planeringen, vilket 

egentligen ofta anses ingå i den entreprenöriella pedagogiken för ökad motivation 

och för att få utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser (Europeiska 

kommissionen, 2011; Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 2006 m.fl.).  

Risktagande och förmågan att fatta beslut kan också ses som två viktiga egenskaper 

för en entreprenör (Europeiska kommissionen, 2011). Visserligen kan en informants 

utsaga om modet att våga gå fel tolkas som att eleven utmanas att våga ta risker, men 

kompetensen berörs överhuvudtaget inte under någon annans intervju. Samma 

lärare som utmanar elever att våga misslyckas, berör också att eleverna ska finna sin 

egen identitet i samhället, vilket ingen i övrigt nämner under intervjutillfället.  

Hur Skolverkets urval har gjorts har lämnats därhän i denna uppsats, men 

kompetenserna nämns ofta också i teorin (Johannisson & Madsén, 1997 m.fl.). 

Stimuli av ett antal kompetenser som kan vara typiska för entreprenören kan tänkas 

vara nyckelfaktorer i den entreprenöriella pedagogiken och lärandet. Lärarens 

individuella val och konstruktion av entreprenöriellt lärande verkar här vara 

avgörande för hur eleverna får möjlighet att utveckla olika entreprenöriella 

kompetenser.  
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Slutligen fyller lärarna entreprenöriellt lärande med ytterligare innehåll. Ett par 

deltagare menar att det kan vara att exempelvis lägga upp lektioner som workshops, 

att lägga in så kallade energiövningar under lektionen för att få lite aktivitet och att 

entreprenöriellt lärande är att använda EPA-metoden2. Leffler (2006) påpekar risken 

med att aktivitet jämställs med fysisk rörelse, vilket verkar vara fallet även här, då 

lärarna anger belägg för inkluderingen av energiövningar i 40–50-minuters-lektioner 

med avsikt att eleverna blir mer aktiva. Om än dock intentionen sannolikt är god, 

väcks frågan om sådana övningar mer kan störa eleverna under arbetet än att ge dem 

mer energi. Hargreaves (1994) redogörelse av målförskjutning, där metoden har 

blivit viktigare än lektionens mål, kan möjligtvis förklara aktuella lärares önskan om 

att lägga in övningar av detta slag. EPA kan säkert, däremot, tänkas bidra med 

elevaktivitet i och med att eleverna får utrymme att tänka och diskutera i 

undervisningen. Ett aktivt deltagande i diskussioner uppges nämligen kunna vara 

kognitivt utmanande, enligt Gibbons (2010).  

5.1.2. Svenskan behövs som ett eget ämne  

Den sociala praktiken är den undervisningsdiskurs som verkar förekomma mest 

frekvent inom svenskan med koppling till entreprenöriellt lärande. Att elevernas 

texter möter verkliga mottagare förefaller vara viktigt i sammanhanget. Det 

framkommer dessutom exempelvis i svenskans kursplan att eleven ska kunna 

anpassa sitt språk efter olika mottagare, vilket till viss del synliggör att det finns 

motiv för svenskan som social praktik och svenskan med koppling till entreprenöriellt 

lärande i svenskans kursplan. I övrigt kan lärarna delas in i två olika grupper, där den 

ena förespråkar svenskämnet som ett redskap för andra ämnen och där den andra 

erkänner svenskämnets omfångsrika centrala innehåll. Att se svenskan som ett medel 

för andra ämnen förefaller grunda sig i vikten att kunna genomföra 

ämnesövergripande projekt och att svenskan, eller aktuella lärare, alltid ska kunna 

delta i dessa. De deltagare som ser svenskan som ett medel tenderar att undvika eller 

svara kortfattat på frågor om exempelvis litteraturhistoria, språkhistoria och 

språkvetenskap. Däremot verkar de lärare som uppfattar svenskan som ett ämne med 

ett omfångsrikt centralt innehåll tvärtom inte ha några svårigheter att stundom 

kunna använda svenskan som ett medel i olika projekt. Samtidigt som dessa lärare 

presenterar hur de kan arbeta med olika innehållsdelar, beskriver de att de i likhet 

med övriga lärare i denna undersökning, i projekt kan låta elever förbereda och hålla 

muntliga presentationer, att elever skapar foldrar eller att de skriver olika berättande 

texter som reportage och brev. 

En av lärarna uttrycker att en vinst med att elever skapar arbeten för verkliga 

mottagare är att mottagaren kan hjälpa eleven att ”justera” innehåll och språk och 

samma lärare berättar att en av svensklärarnas uppgifter under ett specifikt projekt 

är att utöver ett muntligt föredrag ”rätta” elevernas stavfel i en broschyr. Häri kan 

funderas över om uppgifterna, utifrån lärarnas utsagor och utifrån nämnda 

sammanhang, där svenskan ska stötta andra ämnen, blir tillräckligt kognitivt 

krävande för eleven och om mottagarnas respektive svensklärarnas expertkunskaper 

används på optimalt sätt. Lackéus & Sävetun (2014) uppmärksammar att lärares 

design för ett entreprenöriellt lärande ibland kan ske på bekostnad av elevers 

                                                   
2 EPA – enskilt, par, alla (engelskans think, pair, share) 
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kunskapstillägnande och Hargreaves (1994) redogör för risken med målförskjutning i 

förändringsprocesser. Dessa två mönster kan till viss del uppfattas även i denna 

studie. En av lärarna som erkänner svenskan som ett ämne med ansenligt centralt 

innehåll förefaller dock ha identifierat denna typ av problematik och därefter på olika 

sätt försökt återinföra entreprenöriellt lärande i sin undervisning på så sätt att 

eleverna i flera fall tycks möta både möjligheten att utveckla entreprenöriella 

kompetenser liksom kognitivt krävande undervisning, där de, enligt Gibbons (2010) 

definition måste anstränga sig och dessutom får möjlighet att tänka kritiskt och 

bearbeta kunskap för att kunna använda den i en ny kontext.  

5.1.3. Skolans uppdrag är att fostra kunniga och entreprenöriella individer  

Deltagarna i studien upplever att entreprenöriellt lärande kan ha flera värden för 

elever och lärare, men det finns också indikationer på det motsatta. Som tidigare 

visats uppfattas det underlätta arbetsbelastningen och bidra till en bättre stämning 

på arbetet, liksom att eleverna upplevs utvecklas som personer och dessutom 

prestera med förbättrade skolresultat som följd. Ämnesövergripande projekt leder till 

att lärare tillsammans kan planera ett arbete och att eleverna kan utföra ett uppdrag 

som senare bedöms av olika ämneslärare. Flera kunskapskrav är gemensamma för 

flera ämnen och här kan man tänka att ett samarbete lättare kan komma till stånd. 

Inte minst påstår lärare att arbetet i projekt leder till förbättrade relationer och att 

det anses roligt att vara på arbetet. Det finns dock indikationer på att entreprenöriellt 

lärande inte passar alla elever och att lärarna dessutom kan få arbeta hårdare än 

annars om projekt eller undervisning inte har tydliga ramar.  

Även om entreprenöriellt lärandes långsiktiga värden, exempelvis huruvida eleverna 

blir mer demokratiska medborgare, kan mätas först efter avslutad skolgång, enligt 

Dahlbeck (2014), finns indikationer på att lärarna i denna studie ser mer kortsiktiga 

vinster med diskursen. De beskriver till exempel att elever, trots att de är nervösa på 

gränsen till att kräkas, utmanar sig själva och antingen går upp på scen och säger sitt 

namn eller genomför en presentation inför större publik. Flera lärare beskriver också 

hur de övar olika kompetenser med eleverna med avsikt att utveckla specifika 

entreprenöriella kompetenser, vilket exempelvis kan ske genom att eleverna stöttas 

och ges redskap för hur de kan arbeta i grupp. En lärare uttrycker att entreprenöriellt 

lärande behövs för att förbereda eleverna inför det verkliga livet och en annan trycker 

på skolans stöd att hjälpa elever att utveckla sin identitet och en tro på framtiden.  

Dessutom upplever också flera lärare att entreprenöriellt lärande leder till förbättrade 

skolresultat. Flera gånger återkommer de exempelvis till att elever presterar bättre 

inför en reell publik och att elevtexter som elever skriver i ämnesövergripande projekt 

visar på ”väldigt goda” och ”fantastiska” resultat, som dock efter några följdfrågor 

tenderar att innebära att alla texter är godkända och att det finns 

utvecklingsmöjligheter gällande elevers begreppsanvändning. En lärare beskriver 

också att elever lyckas höja sina resultat i svenska efter att de har genomfört en enda 

muntlig redovisning inför publik och ytterligare en lärare uppger att elever gärna står 

framför kameran när de skapar film, vilket läraren, vid tillfället för intervjun, 

bedömer vara tillräckligt skäl för att bedöma elevens kunskaper. Undervisning leder 

inte självklart till lärande (Hägg & Peltonen, 2013; Falk-Lundqvist, 2014), tvärtemot 

vad lärarna kan upplevas tro i givna exempel. Medvetet stimuli av olika 



42 
 

entreprenöriella kompetenser leder inte heller automatiskt till att eleverna besitter 

dessa, trots att detta förgivettagande också tenderar att förekomma i ett par 

intervjuer. Sammantaget väcker detta flera frågor kring hur skolan kan kombinera 

fokus på entreprenöriella kompetenser och elevernas kunskapande. Hur kan lärarna i 

sin didaktiska design komma åt ett båda delarna? Det verkar även här finnas tecken 

på målförskjutning, vilket möjligtvis också, tillsammans med lärares absoluta 

uttalanden om resultat, kan vara en av orsakerna, som hindrar kollegor från att vilja 

delta i projekt och inte minst finns en oro för att uttalanden som dessa kan leda till 

att området förlorar trovärdighet och ger kritikerna rätt om flum och ytlighet.  

Ytterligare tecken på att en viss målförskjutning kan ha ägt rum i vissa fall kan vara 

att utvärderingar som genomförs efter exempelvis projekt mer tycks handla om hur 

olika praktiska ramar kan utvecklas istället för att fokusera elevernas ökade aktivitet, 

delaktighet, utveckling av entreprenöriella kompetenser och inte minst hur lärandet 

kan utvecklas och ökas i projekten. Elevers kunskap om ett specifikt projekt utifrån 

tidigare års genomförande uttalas vara en orsak till att projektet håller tillräcklig 

kvalitet och till och med utvecklas. Intressant nog torde projektets 

utvecklingspotential vara än större om lärarna fick organisatorisk möjlighet att 

utveckla projektet ytterligare utifrån Bjørgens tankar om fullständigt lärande. 

Eleverna borde kunna ges möjlighet att identifiera problem och få utrymme att testa 

och pröva sig fram till olika lösningar och på sätt ha möjlighet att känna sig som 

entreprenöriella individer (Bjørgen refererad i Johannisson & Madsén, 1997; Leffler, 

2006).   

5.2. DISKUSSION KRING STUDIENS GENOMFÖRANDE  

För att få svar på studiens forskningsfrågor genomfördes sex semistrukturerade 

intervjuer med svensklärare, som arbetar i årskurs 7-9 på grundskolan. De kvalitativa 

intervjuerna transkriberades och den transkriberade texten har i sin tur analyserats 

kvalitativt. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes också för att exempelvis 

synliggöra om vissa uttalande återkom mer frekvent än andra. 

Med tanke på att resultatet i stora drag korresponderar mot resultat i tidigare 

forskning, vilket kan ge en bild av studiens tillförlitlighet. Måhända har frågor ställts 

som kan härröra från den förförståelse som tidigare forskning har gett, men likväl 

korresponderar också tidigare forskning relativt väl mot varandra, vilket eventuellt 

utökar studiens tillförlitlighet. Som Westlund (2012) bedömer att hennes 

förförståelse är en tillgång, kan också min förförståelse ses som en sådan. Att vara 

lärare och att ha kunskap om området på ett teoretiskt och praktisk plan kan 

synliggöra nyansskillnader i lärarnas utsagor. Däremot kan alltid resoneras kring hur 

denna förförståelse har använts. Även om en avsikt inte har varit att finna motiv för 

entreprenöriellt lärande som den pusselbiten som kan lösa skolans och samhällets 

alla problem, kan det också finnas en risk för att just detta leder mig till att vara än 

mer kritisk mot lärarnas utsagor om den egna praktiken, än någon som till exempel 

inte har samma förförståelse. Följaktligen har jag systematiskt fått lov att försöka 

förhålla mig till utsagan, den entreprenöriella pedagogiken/ det entreprenöriella 

lärandet och min förförståelse av detta område och hela tiden försökt att kritiskt 

granska min analys och tolkning.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun har fungerat väl för att söka svar på mina 

forskningsfrågor. Valet av metod gjordes på bekostnad av fokusgruppsintervjuer. 

Anledningen till valet är att mitt intresse denna gång låg mer i att ta reda på hur 

entreprenöriellt lärande gestaltas i olika lärares undervisning, vilket i och för sig 

mycket väl hade kunnat framträda även i en fokusgrupp. Risken för att vissa individer 

i en fokusgrupp skulle kunna dominera talutrymmet och följaktligen också kanske 

styra gruppens resultat av vad entreprenöriellt lärande kan tänkas vara, hur det 

kommer till uttryck i svenskundervisningen och varför det kan tänkas vara av värde, 

fick denna gång fälla avgörandet till förmån för enskilda intervjuer. Detta trots att 

fokusgruppintervjuer hade kunnat leda till att informanterna genom att få resonera 

tillsammans och lära av varandra möjligen hade kunnat avgränsa området.  

Utgångspunkten i intervjuerna har varit entreprenöriellt lärande, men som framgår 

av intervjufrågorna är majoriteten av frågorna ställda utifrån entreprenöriellt lärande 

och svenskämnet (se bilaga 2). Nyfiket funderar jag på vilka utsagor som hade gjorts 

om ämnet svenska utan kopplingen till entreprenöriellt lärande: hade andra mönster 

utkristalliserats om svenskan då? Överhuvudtaget har jag reflekterat över vilka frågor 

jag valde att ställa och vilka frågor som fick följa upp informanternas svar. Stundtals 

har jag låtit intressanta utsagor passera och fokuserat följdfrågorna på något annat, 

medan jag vid andra tillfällen lyckats bättre och kunnat fånga upp det som jag i 

efterhand också funnit mest intressant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Återigen då deltagarnas utsagor om entreprenöriellt lärande visar en 

sorts koherens med tidigare forskningsresultat och då det ändå har uppstått mönster 

i lärarnas utsagor om svenskämnet sammankopplat med entreprenöriellt lärande kan 

tänkas att de frågor och följdfrågor som ställts ändå har varit relevanta.  

5.3. SLUTSATSER   

Skolan har ett uppdrag att fostra entreprenöriella individer och det finns ingen given 

mall för hur detta ska ske, utan snarare är alla lärprocesser som kan utveckla 

individers entreprenöriella lärande aktuella. Sålunda kan lärare designa lärande på 

en mängd olika vis med avsikt att jämte kunskap också ge elever möjlighet och 

utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser tillika entreprenöriella 

kompetenser. Ett par av lärarna tenderar emellertid att kunna se bara 

ämnesövergripande projekt som den metoden som leder till ett entreprenöriellt 

lärande, medan någon annan systematiskt har reflekterat kring sin undervisning och 

hur hon i sin didaktiska design kan kombinera entreprenöriellt lärande med 

svenskämnet. Känslan är att de lärare som ser ämnesövergripande projekt som den 

enda didaktiska metoden befinner sig i ett läge där projektet per se förefaller viktigare 

än vad projektet förväntas leda till, vilket enlig min mening visar en annan förståelse 

för kunskapsområdet än de lärare som har utmanat sig själv, kritiskt reflekterat kring 

entreprenöriellt lärande, bearbetat kunskapen och därefter varit redo att använda 

denna nya kunskap i ett nytt sammanhang, nämligen hens undervisning i svenska.  

Överlag visar forskningen inom området på att lärare har svårigheter att hitta sitt 

eget ämne i det, vilket naturligtvis är problematiskt. Vem ska ta ansvar för ämnet om 

inte den, som har en pedagogisk utbildning för att göra det? Förändringsprocesser 

som ska utveckla undervisningen bör följaktligen alltid utgå från enskilda individer 

och deras möjlighet att förstå ett område utifrån deras kontext innan initiativ tas för 
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exempelvis ämnesövergripande arbete. Resultatet av denna studie indikerar att 

entreprenöriellt lärande kan ske på bekostnad av ett fördjupat lärande. För att 

undvika detta bör elevers lärande synliggöras och i kompetensutvecklande insatser 

bör än mer fokus riktas på lärarens didaktiska design, så att eleverna möter mer 

kognitivt utmanande uppgifter. Om uppgifterna är kognitivt utmanande är också 

chansen större att de leder till ett lärande hos elever, samtidigt som de får möjlighet 

att arbeta med koppling till verklighet och med möjlighet att identifiera idéer och få 

möjlighet att testa och pröva dessa.  

5.4. NYA FORSKNINGSFRÅGOR   

Till denna studie valde jag att studera utsagor från lärare som deltagit i en kurs om 

entreprenöriellt lärande. Under arbetets gång och i och med att ett par deltagande 

lärare uttryckte en frustration över kollegor som undviker deltagande i de 

gemensamma projekten, har nyfikenheten väckts kring lärare som inte har utbildning 

inom det entreprenöriella lärandet. Hur realiseras det entreprenöriella 

lärandet/pedagogiken/förhållningssättet hos dem? Det vore intressant att genomföra 

kvalitativa intervjuer också med de lärare som upplever sig som motståndare till 

entreprenöriellt lärande eller de lärare som helt enkelt inte vill delta i 

ämnesövergripande projekt. Min hypotes är att de mycket väl kan arbeta med att 

stärka elevers entreprenöriella kompetenser, utan att delta i ett projekt.  

Det finns också en nyfikenhet kring att följa upp dessa intervjuer och eventuellt få 

tillfälle att följa och observera delar av ett ämnesövergripande projekt och då också få 

möjlighet att studera elevers utsagor om projekten och deras upplevda värden utifrån 

de entreprenöriella kompetenser som nämns i läroplanen och i Skolverkets definition 

av entreprenöriellt lärande. Här skulle det kunna vara intressant att göra någon form 

av studie före ett projekts uppstart och dessutom efter projektets slut få möjlighet att 

möta eleverna igen. Då det saknas forskning utifrån elevers perspektiv och inte minst 

i grundskolans senare del och i gymnasieskolan kan en sådan studie också motiveras.  

5.5. PEDAGOGISK RELEVANS 

Flera studier uppmärksammar att det i skolan finns en tendens till att ta för givet att 

ett lärande sker eller att eleverna automatisk övar upp olika entreprenöriella 

kompetenser om lärarna har inkluderat övningar som avser att öva respektive 

kompetens i ett arbetsområde. I likhet med detta visar också min studie på dessa 

tendenser. Det systematiska kvalitetsarbetet är av vikt i skolan och lärare bör 

systematiskt reflektera kring hur elevernas lärande kan vara i fokus och hur detta 

lärande på olika sätt kan utmanas och fördjupas. Denna studie visar på att flera lärare 

har en benägenhet för målförskjutning, där den entreprenöriella pedagogiken blir 

viktigare än undervisningens mål tillika elevernas lärande. Det finns således motiv 

för att fundera på hur lärarnas kunskap om entreprenöriellt lärande kan fördjupas 

och hur denna målförskjutning kan undvikas.  

Som utbildare i entreprenöriellt lärande har denna studie gett mig många nya idéer 

för hur viktigt det kan vara att starta hos den enskilda individen istället för i kollegiet. 

Möjligen kan skolor välja att småningom arbeta ämnesövergripande, men varje lärare 

bör ges utrymme att fundera kring hur hen kan möta entreprenöriellt lärande och 

göra det till sitt oavsett om det till sist innebär att lärarens ämne deltar i ett projekt 
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tillsammans med kollegor eller om hen på egen hand bereder elever utrymme att på 

olika sätt utveckla entreprenöriella kompetenser. Intervjuerna har synliggjort hur lätt 

det kan hända att något som väckt ens intresse kan ske på bekostnad av något annat. 

Det visar hur viktigt det kan vara att, precis som Alice, återigen stanna upp och 

fundera kring hur olika pusselbitar, som exempelvis läroplanens inledande kapitel, 

kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav jämte entreprenöriellt lärande 

och undervisningsämnen, passar samman med elevernas utveckling och lärande till 

ett pussel. Det är först då, tänker jag, som det entreprenöriella lärandet hos elever 

kommer att vidareutvecklas.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: missivbrev 

 

 

Magisteruppsats: entreprenöriellt lärande och ämnet svenska 

 
Jag heter Anna Haglund och är student på ett mastersprogram i didaktik på 
Mälardalens högskola. Under våren skriver jag en magisteruppsats där syftet är att 
studera hur lärare uppfattar entreprenöriellt lärande och hur det tar sig uttryck i 
ämnet svenska. Studien ska söka svar på frågeställningar som: vad kan EL vara, 
varför anses det viktigt och hur kan det komma till uttryck i undervisningen? 

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer som finns 
publicerade i Vetenskapsrådets rapportserie (2011) God forskningssed. Dessa 
rekommendationer innebär att alla inblandades medverkan är frivillig och att man 
när som helst kan välja att avstå från att delta i studien, samt att allt insamlat 
material kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att inga uppgifter kommer 
att lämnas ut till obehöriga och att det inte kommer att vara möjligt att identifiera en 
enskild individ när resultatet presenteras. Resultatet av studien kommer att 
presenteras i en magisteruppsats. Det kan dessutom komma att presenteras vid 
föreläsningar i lärarprogrammet och under utbildningar av förskollärare och lärare. 
Empirin kan senare komma att användas i andra vetenskapliga sammanhang.  
 
Har du frågor om studien kan du kontakta mig via mail eller telefon:  
e-post: annahaglund@ymail.com  

 

 

Jag ger mitt medgivande att ingå i studien:_____________________________ 

 

 

Datum och plats:_______________________________________________ 

  

mailto:annahaglund@ymail.com
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Bilaga 2: Frågebatteri 

 

 

Bakgrund (ämnen, år i yrke) 

Vad är entreprenöriellt lärande för dig? 

 

Berätta om medtagen planering/din senaste planering i svenskan.  

 Innehåll (stoff) – syfte (urval) – metod (hur?) 

 Inspiration – planering – genomförande – utvärdering  

 Entreprenöriellt lärande – förmågor/kompetenser  

 Lärande 

Vad kan entreprenöriellt lärande vara i svenskan? 

Vilka kursplansmål i svenskämnet kan passa bäst ihop med EL, tänker du? 

På vilket/vilka sätt skulle EL kunna vara viktigt i ämnet svenska? 

Om en svensklärare är intresserad av att arbeta med EL, vilka tips och råd skulle du 

ge hen?  

 

Vilka eventuella vinster kan du se med att arbeta entreprenöriellt i ämnet svenska? 

 Utmaningar    

 

Vad, tänker du, har hänt med din lärarroll sedan EL-kursen? 

Finns det andra ämnen som passar bättre ihop med EL, tänker du? 

 



Bilaga 3: Innehållsanalys 

 

 

 Alice Anita Elisabeth Helena Lena Stina S:a 
ämnesövergripande 8 - 6 1 1 6 22 

projekt (eller 
projektnamn) 

7 13 31 12 26 23 112 

        
(entreprenöriella) 

förmågor 
- 1 - - - 3 4 

(entreprenöriella) 
kompetenser 

3 - 3 8 10 - 24 

        
kreativitet 6 - 4 2 - 3 15 
nyfikenhet  1 3 2 - - 1 7 

självförtroende  - - - - - - - 
idéer (ta fram – 

realisera) 
5 - - - - - 5 

problemlösning  5 1 - 2 1 3 12 
initiativtagande - - - 1 - - 1 
ansvarstagande - - 3 5 - 3 11 

självständigt arbete - - - - - - - 
samarbete - - 1 - 3 1 5 

        
innovation  4 - 1 - 3 - 8 

grupparbete  - 1 4 14 16 - 35 
        

självtillit  - - - - - - - 
mod/våga 6+22 - 2 6+7 3 - 46 

risktagande - - - - - - - 
beslutsfattande - - - - - - - 
Kommunikativ 

förmåga 
1 4 - - 2 2 9 

 


