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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka entreprenöriellt lärande. Det 
som undersöks är vad entreprenöriellt lärande är, hur det genomförs som 
pedagogisk form i skolorna samt vilka lärandeteorier som utgör grunden. En 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Resultatet visar att 
entreprenöriellt lärande präglas av metalärande, ansvar, problembaserat lärande, 
samarbete och handledning. Lärarna arbetar processorienterat och är handledare 
i elevernas utvecklingsprocess. Det entreprenöriella lärandet innebär kontakt 
med det lokala näringslivet i form av projektarbeten och studiebesök. Det 
innebär också undervisning som präglas av samarbete, vilket skolmiljön och 
klassrummets utformning i de undersökta skolorna i viss mån ger stöd till. 
Långa lektionspass och ämnesövergripande projekt är också vanligt. Det 
entreprenöriella lärandet har sitt ursprung i de konstruktivistiska, sociokulturella 
teorierna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vad kunskap är och hur den uppstår har diskuterats historiskt långt tillbaka av flera stora 
pedagoger och psykologer. Säljö (2000) menar bland annat människan som art är speciell i sitt 
sätt att lära eftersom hon både utvecklar och använder sig av verktyg (artefakter) i 
lärprocessen. Dessa verktyg kan vara antingen fysiska eller språkliga konstruktioner. I detta 
påstående lutar han sig delvis på publicerat forskningsmaterial från Vygotskij. 
 
Det som intresserat mig under hela lärarutbildningen är de frågor som jag tror de flesta 
pedagoger brottats med väldigt ofta. Det kan vara frågor som berör hur man som lärare skapar 
motivation hos eleven, eller det kan vara frågor som berör hur vi lär eleverna något. Under 
utbildningens gång har jag så sakteliga börjat inse att dessa frågor troligen skulle kunna 
formuleras annorlunda. De skulle då kunna vara: 

 
• Vad motiverar eleven? 
• Hur uppstår kunskap? 

 
I dessa sammanhang, det vill säga när jag studerar hur lärande går till, hittar jag nu termen 
entreprenöriellt lärande. I början är jag benägen att tro att detta är ett modebegrepp. Sen börjar 
jag titta lite djupare på vad detta innebär och ser att det finns mycket mer bakom begreppet än 
jag trodde från början. Detta väcker min nyfikenhet. Vad är det egentligen som döljer sig 
bakom begreppet entreprenöriellt lärande? 
 
Flera skolor verkar arbeta efter detta koncept. Är det då ett helt nytt sätt att undervisa som 
gömmer sig bakom begreppet? Jag vill undersöka vad entreprenöriellt lärande är och vad det 
innebär i praktiken. Hur går planeringen till? Hur lägger lärarna upp lektionspassen? Vad styr 
undervisningen? Hur ser det fysiska rummet ut för undervisningen? Vad motiverar eleverna? 
Hur ser lärarna på sina roller? Sedan vill jag se om det är möjligt att identifiera vilken 
grundsyn på kunskap och lärande som finns bakom det praktiska arbetet med entreprenöriell 
undervisning. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på kunskap och undervisning inom ramen 
för entreprenöriellt lärande på gymnasieskolan samt hur detta lärande gestaltar sig. 
 
Mina forskningsfrågor är: 

1. Vad är entreprenöriellt lärande i praktiken? 
2. Hur sker klassrumsundervisningen med avseende på rum, tid och planering i ett 

entreprenöriellt lärande? 
3. Vilken kunskapssyn döljer sig bakom entreprenöriellt lärande? 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
I detta avsnitt försöker jag sammanfatta det problemområde som denna uppsats hanterar. Jag 
refererar till ett antal rapporter och avhandlingar som beskriver både problem och förslag till 
lösningar vilka alla kretsar kring ett entreprenöriellt lärande. Den första delen fokuserar på 
problem i undervisningen så som de uppfattats i litteraturen. Den andra delen tar upp 
entreprenöriellt lärande som definition. Sedan beskrivs entreprenöriellt lärande ur ett praktiskt 
perspektiv. Avslutningsvis går jag igenom ett antal teorier kopplade till entreprenöriellt 
lärande. 

2.1 Undervisningens problem 
Anledningen till att olika utbildningsformer uppstår kan vara att pedagoger och forskare 
finner brister i den just nu rådande paradigmen. Här nedan presenterar jag en del av de 
problem som forskare funnit i den rådande undervisningen. 
  
I en bok utgiven av Nutek (Petersson & Westlund, 2007), ges en introduktion till 
entreprenöriellt lärande. Här beskrivs ett paradigmskifte i samhället i stort. Detta hänger ihop 
med globaliseringen, moderniseringen av teknik och informationstjänster. Det kan, hos oss 
människor, leda till en informationsstress och en känsla av otillräcklighet.  
 
Ett annat viktigt ämne är den dolda läroplanen, där elever fostras till ett skolbeteende som inte 
alltid är önskvärt eller förtjänstfullt för den egna individen. Ett exempel på detta är inlärd 
hjälplöshet, där uppgivenheten präglar individen och individens initiativförmåga. Denna 
inlärda hjälplöshet ger stora problem med att ta itu med egna problem och kan till och med gå 
så långt att individen insjuknar och drabbas av känslomässiga störningar. Dessutom menar 
Peterson & Westlund (2007) att eleverna riskerar att utveckla så kallade antistrategier i en 
skola som tidigare dominerats av prestation och belöning. Med detta menas att eleverna 
utvecklar egna system för att, mer eller mindre, stå ut med skolverksamheten. De 
högpresterande eleverna gömmer sin personlighet bakom prestationer utan eftertanke, de 
lågpresterande bakom oönskade beteenden som att busa, störa och frekventerat besöka 
toaletten. Generellt finns ett beteende att göra det minsta möjliga i en viss situation. 
 
En författare som har sin utgångspunkt ett misslyckat lärande är Mellander (1991). Han menar 
att den traditionella undervisningsformen är förlegad och förutsätter att eleverna i stor grad 
redan känner till och kan relatera till det de ska lära sig. Mellander (1991) menar också att 
utbildning i skolorna oftast utgår från fragment av kunskap som likt ett pussel ska länkas 
samman, då det egentligen vore mer lämpligt att utgå från helheten istället för delarna. 
 
I en departementsutredning (Johannisson, B. & Madsén, 1997), publicerad som en så kallad 
Ds, beställd till dåvarande Närings- och handelsdepartementet beskriver författarna de 
dåvarande utbildningsinstitutionerna och den brist de upplever beträffande utbildning i 
entreprenörskapets tecken. Utredningen heter I entreprenörskapets tecken en studie av 

skolning i förnyelse. Utredningen tar ett brett grepp om utbildningen i Sverige och tittar på 
samtliga skolformer och riktar viss kritik mot hur undervisningen bedrevs vid tidpunkten. 
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Vår bild av entreprenörskap understryker att hur lärande sker är 

minst lika viktigt som vilka ämnen och aspekter som behandlas. Med 

andra ord är både utbildningens form och innehåll viktiga. Den 

undervisningsform som idag dominerar, från grundskola till högskola, 

kännetecknas av en hård tidsstyrning med en splittring av 

undervisningen på många ämnen under samma dag. (Johannisson, B. 

& Madsén, 1997, s 11) 

 
Författarna (Johannisson & Madsén, 1997), menar vidare att lärarna förväntas förmedla det 
som eleverna ska lära in, de korrekta uppfattningarna om olika aspekter, samtidigt som lärarna 
ser sig som hårt styrda och utan tillräckliga resurser. 
 
Utredarna ser att det pågår mycket arbete i skolorna runt om i Sverige som syftar till en 
positiv utveckling med avseende på entreprenöriellt lärande och entreprenörskapsutveckling. 
De ser dock faror med bland annat kursmålen:  
 

”Det finns en potentiell konflikt mellan vårt synsätt och ett 

kursutformningstänkande som kännetecknas av relativt korta kurser 

och strikt ämnesinriktade betygskriterier.” (Johannisson & Madsén, 
1997, s 167) 
 

Andra hinder som nämns är skolans organisation som ofta är hierarkisk till sin karaktär och 
starkt inordnad efter ämnen, risken att skolledarna förblir i gamla roller och inte ger stöd för 
det nya sättet att arbeta samt bristen på läromedel som beskriver entreprenörernas roll. 
 
En doktorsavhandling från Umeå universitet skriven av Svedberg (2007) tar upp ämnet 
entreprenörskap i skolan. En av utgångspunkterna är rapporter och direktiv från olika organ 
som pekar på vikten av entreprenörskap. OECD som är ett ekonomiskt samarbetsorgan för 
industriländer lade fram en rapport 1989 som kommenteras i avhandlingen.  
 

”Av rapporten framgår att i nästan alla medlemsländer finns ett ökat 

intresse för policyinitiativ och ett ökat antal praktiker som är riktade mot att 

stärka den entreprenöriella förmågan hos individer och i samhället. Det 

visade intresset rör även den potentiella roll som utbildningssystemet kan 

antas ha och få i detta sammanhang. I skrivningarna betonas den 

ömsesidiga relationen mellan utbildning och ekonomi i ett snabbt 

föränderligt samhälle.” (Svedberg, 2007, s.13ff) 

 
Svedberg (2007) beskriver flera rapporter från Europeiska rådet där kampen om att Europa 
ska uppnå status som konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi globalt sett beskrivs. 
Även rapporter från Europeiska kommissionen redovisas där stor vikt lagts vid 
entreprenörskap och undervisning. Bland annat beskrivs att entreprenörskap kan betraktas, 
inte bara som ett eget ämne, utan även som ett tvärgående ämne eller en undervisningsmetod. 
Här ska personliga egenskaper som främjar entreprenörskap tränas med en prägel av 
”Learning by doing” (Svedberg, 2007, s. 16). Även initiativ till entreprenörskapsutveckling på 
nationell och regional nivå omnämns. Svedberg (2007) visar således i rapporten att behovet 
av entreprenörskapsutveckling inom skola och samhälle i stort är önskvärt från överstatlig 
nivå ner till kommunnivå. En koppling görs till vikten av dessa egenskaper och färdigheter i 
samhället för att bland annat minska arbetslösheten. 
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2.2 Utmärkande för entreprenöriellt lärande 
Jag ska i detta kapitel försöka sammanfatta flera författares syn på entreprenöriellt lärande. 
Jag vill alltså peka på de faktorer jag anser utmärker entreprenöriellt lärande. 
 
Mycket litteratur som avhandlar ämnet entreprenörskap finns att tillgå.  Vad som egentligen 
menas med entreprenöriellt lärande kan vara svårt att definiera eftersom det är ett relativt 
modernt begrepp. Risken finns att man blandar ihop begreppet med att utbilda entreprenörer. 
Landström (2005) skriver bland annat: 
 

Avslutningsvis kan något ordas om det framtida behovet av kunskap 

inom området. En distinktion kan göras mellan entreprenöriellt 

lärande, som har att göra med hur individen aktivt och kognitivt 

utvecklar ett entreprenöriellt tänkande och beteende, och 

entreprenöriell utbildning, som exempelvis innefattar utbildningarnas 

innehåll och pedagogiska former. Mycket av vår kunskap avser den 

entreprenöriella utbildningen. Vi vet relativt mycket om hur 

entreprenörskap skall läras, vad som ska ingå i utbildningarna, vad 

som krävs för en bra utvärdering av utbildningarna, etc. Däremot är 

vår kunskap mer begränsad när det gäller det entreprenöriella 

lärandet. (Landström, 2005, s 72) 

 
Landström pekar på ett antal områden som kan vara intressanta att gå in djupare på, bland 
annat analyser av misslyckat lärande.  
 
I boken Så tänds eldsjälar (Peterson & Westlund, 2007) görs också en ansats för att definiera 
vad entreprenöriellt lärande innebär: 
 

”Entreprenöriellt lärande är den pedagogiska form som är träning för 
entreprenörskap, dvs. att stimulera attityder, förmågor och förhållningssätt som 
ökar entreprenörsandan. /…/ Denna pedagogiska form är också ett redskap för 
skolans traditionella kunskaps- och informationsinhämtning som i högre grad 
stöttar elevens lärprocess. /…/ Entreprenöriellt lärande är processorienterat och 
möjliggör djup kompetensutveckling hos både lärare och elever. ” (Peterson & 
Westlund, 2007, sid 25ff) 

 
Vidare beskrivs i boken tjugotvå förmågor som hos eleverna ska ges stöd och utrymme för 
utveckling. Bland dessa finns: 

• Självkänsla och självförtroende 
• Ansvarstagande 
• Uppmärksamhet och bekräftelse 
• Tålamod och uthållighet 

 
Entreprenöriellt lärande ska sträva mot att skapa entreprenörsbeteende hos eleverna. De ska ta 
för sig mer, söka information med ett kritiskt tänkande och mer styra sitt eget lärande. Lärarna 
ska inte längre ses som kunskapsförmedlare utan vara handledare eller processledare. De ska 
vara mer osynliga i undervisningen än tidigare. Ett stöd för elevernas egna engagemang. 
För att lärandet i processform ska vara lyckosamt är det viktigt att eleverna ges möjlighet till 
reflektion. Eleverna bör kunna utvärdera sina utförda moment och sätta dessa i ett större 
sammanhang. På detta sätt ges större möjlighet till ett metalärande, det vill säga att lära om 
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sitt eget lärande. Om eleven ges tillfälle till återkommande reflektion kan han eller hon 
synliggöra sin egen lärprocess. Eleven kan, för att ge stöd åt detta, skriva loggbok där han 
eller hon reflekterar över sig själv och sitt lärande. (Peterson & Westlund, 2007) 
 
Entreprenörsanda innebär också att eleverna tränas i att inneha ett lösningsorienterat 
förhållningssätt snarare än att bara se problem. De tränas i att finna lösningar på olika sorters 
problem i undervisningen. En annan viktig faktor för entreprenörsandan är förmågan att 
etablera kontakter med andra människor. Detta kallas ibland för kommunikationskompetens 
eller social kompetens. Här är det viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla denna 
kompetens genom att till exempel ta kontakt med näringslivet i omgivningen. I det 
sammanhanget nämns också omvärldskompetens, vilket innebär att eleverna bereds möjlighet 
att se sin omgivning och sin egen roll i omvärlden. Det ger eleven en omvärldsorientering, en 
syn på sin egen framtid och en möjlighet att se sig själv som en del av samhället i stort. 
(Peterson & Westlund, 2007) 
 

2.3 Entreprenöriellt lärande i praktiken 
I en uppsats (Rendahl M. & Ahström, 2007) från Luleå tekniska universitet (LTU) görs en 
studie på en gymnasieskola kring ämnet entreprenöriellt lärande. Två subjektivt utvalda lärare 
från gymnasieskolan intervjuas. Dessutom sätts en fokusgrupp samman bestående av elever 
som haft en av de intervjuade lärarna till sin lärare under skolgången. Dessa intervjuas också. 
Det som undersöks är framförallt lärarnas och elevernas syn på entreprenöriellt lärande. 
 
Författarna (Rendahl M. & Ahström, 2007) kommer fram till att frågan om hur lärare och 
elever ser på entreprenöriellt lärande är mycket komplex. De menar även att begreppen 
entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är vaga och att de betyder olika för olika 
människor. Författarna menar vidare att traditionell pedagogik och den mer 
utvecklingsorienterade entreprenöriella pedagogiken kan komplettera varandra. 
Entreprenöriellt lärande kan stundtals vara krävande för eleverna som kan tycka att det är 
skönt att slippa vara kreativa hela tiden. Författarna framhåller att traditionell undervisning 
inte behöver vara synonymt med dålig undervisning. Men entreprenöriellt lärande kan 
innebära mentala påfrestningar för både lärare och elever. Författarna menar därför att en mix 
av entreprenöriell och traditionell undervisning är att föredra.  
 
I departementsutredningen (Johannisson, B. & Madsén, 1997) som omnämns i tidigare stycke 
beskriver författarna mycket av vad de upplever som problematiskt i skolan, men de beskriver 
också vad de ser som skulle kunna fungera som motsatsen, nämligen en framtida skola med 
entreprenörskap som ledord. Detta skulle kännetecknas av elev-/studentstyrd undervisning i 
större grad, med problemlösning, ämnesövergripande arbeten i projektform och tätare 
kontakter med näringsliv och närmiljön. Visst fokus sätts på att arbeta i grupp, experimentera 
och utvärdera det man lärt sig. 
 

Man lär av misstag genom att reflektera över vad som gick snett (det 

gäller naturligtvis också att reflektera över det som gick bra). 

Misslyckas man och begriper varför har man ju lärt sig att hantera 

ännu en situation. (Johannisson, B. & Madsén, 1997, s 59) 
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Lärarrollen kommer att genomgå en förändring i den entreprenöriella skolan där interaktion 
och samtal är ett centralt inslag. Även eleverna kommer att tvingas anta en mer aktiv roll än 
tidigare. ”Detta luckrar upp tidigare fastlåsta roller och lärarskap och ’elevskap’ pendlar inom 
lärprocessen.” (Johannisson & Madsén, 1997, s 82). Klassrummet och den interaktion som 
uppstår där kan beskrivas i form av dialoger. 
 

Arbetet i det dialogiska klassrummet bygger på en syn av kunskap som 

någonting som varje människa själv måste konstruera. Detta gör man 

tillsammans med andra, under ledning av någon som vet mer om 

innehållet och som kan organisera tankeutbytet. (Johannisson & 
Madsén, 1997, s 90) 

 
Eleverna får på detta sätt möjlighet att på egen hand länka in sin nyvunna kunskap med det 
man redan kände till. Eleverna tvingas vara aktiva precis som läraren. Läraren måsta vara 
aktiv i sitt arbete med att organisera lärprocessen och att hjälpa eleverna komma vidare i sin 
utveckling. Kommunikationen och interaktionen visar också på den språkliga miljö 
klassrummet är. Samtalets vikt och det dialogiska klassrummet (i motsats till det traditionella 
monologiska klassrummet) beskrivs av den norska forskaren Dysthe (1996) och flertalet 
referenser finns till henne i undersökningen.  
 
Det monologiska klassrummet är i detta sammanhang ett klassrum där envägskommunikation 
styr undervisningen. Läraren styr kommunikationen och förmedlar sitt budskap. Eventuellt 
ställer läraren frågor som enbart går att besvara med ett rätt svar. Det dialogiska klassrummet 
bygger däremot på mer demokratiska, sociala interaktioner. Dialogen förekommer både i 
skrivande och i samtal. (Dysthe, 1996) 
 
Undervisningen måste enligt författarna sättas i ett sammanhang. ”Vidare innebär vår bild av 
lärande som interaktivt och gränsöverskridande att lärandets sammanhang eller ’kontext’ 
också måste beaktas.” (Johannisson & Madsén, 1997, s 82) De menar att närsamhället och 
närmiljön skapar motivation och sammanhang för lärandet. ”Meningsfullheten finns ofta i en 
större helhet än det som utgör den enhet som behandlas i undervisningen” (Johannisson & 
Madsén, 1997, s 101). 
 
Utredningen beskriver också att eleverna utvecklar färdiga strategier för hur de ska klara av 
sina prestationer i skolan. Metalärande (metakognition) framhålls som väsentligt för 
möjligheten till en djupare inlärning. Om eleverna inte ser sitt studerande som en medveten 
process som bygger på deras egna tidigare erfarenheter så faller ny kunskap inte i god jord. 
Därför bör, enligt författarna, de inlärda strategierna förändras mot ett mer entreprenöriellt 
lärande. De är också noga att påpeka att detta inte enbart handlar om förändrad studieteknik. 
(Johannisson & Madsén, 1997) 
 
Undersökningen som utförs i avhandlingen av Svedberg (2007) visar att elevernas förmåga 
till att ta eget ansvar är prioriterad på skolorna som undersöks. I dokument på de undersökta 
skolornas hemsidor beskrivs elevens ansvar och skolledare samt lärare på skolan kommer in 
på detta när de beskriver programmen. (Svedberg, 2007, s. 103) 
 

Vikten av att sätta utbildningen i ett sammanhang för eleverna och skapa helhetsuppgifter 
beskrivs också. Lärarna i undersökningen tror att uppgifter med ett sammanhang som väcker 
elevernas intresse motiverar eleverna att studera. (Svedberg, 2007, s. 104) 
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Kontakten med näringslivet visar på att båda skolorna har nära kontakt med omkringliggande 
näringsliv. Men den yrkesförberedande skolan har betydligt mer praktik än den som är 
studieförberedande. 
 

Elever på båda programmen inhämtar fakta, synpunkter och hjälp från 

närsamhället. Ibland redovisar eller erbjuder eleverna även något tillbaka 

till närsamhället. (Svedberg, 2007, s. 105) 

 

Lärandet under samarbetsformer som projekt och grupparbeten har också undersökts. 
Elevernas lärande av varandra har här visat sig få stöd av undervisningsformerna. 
 

Genom projektorienterad och uppdragsorienterad undervisning har 

förutsättningar för ett socialt ömsesidigt beroende i projektgrupper och 

basgrupper tillrättalagts, vilket är grunden för att samarbete skall 

åstadkommas. Lärare på båda programmen tycks utforma undervisningen 

utifrån antaganden om att kollektiva processer är centrala och att elevernas 

samlade erfarenheter och uppfattningar är en tillgång i gruppen. Eleverna 

ses inte som passiva mottagare av kunskap utan som aktiva deltagare i ett 

gemensamt lärande och kunskapande. Samarbetet ger förutsättningar för att 

eleverna kan klara av och åstadkomma mer än vad de skulle ha klarat av 

enskilt. (Svedberg, 2007, s. 105) 

 
Beträffande det dialogiska klassrummet så konstaterar Svedberg (2007) att eleverna erbjuds 
ett mycket stort talutrymme i klassrummet och avhandlingen ifrågasätter i hur stor 
utsträckning lärandet kan lämnas över till elevernas ansvar. Ett tydligt ramverk och 
handledning av lärarna behövs. 
 

2.4 Lärarens roll 
Pedagogens roll i samband med ett entreprenöriellt lärande förändras från den traditionella 
kunskapsförmedlaren till att närma sig rollen av en processledare. Läraren har då både ett 
kortare perspektiv, att möta eleven och se att arbetet fungerar väl, samt ett långsiktigt 
perspektiv där han eller hon ser till elevens utveckling över en längre tidsperiod. 
Processledarrollen ska beaktas i planering, aktuell undervisning samt efterarbete (som 
utvärdering, reflektion etcetera). Planeringsdelen, den för längre sikt, sker optimalt i lärarlaget 
och ska ge bästa förutsättningar för lärprocessen. Peterson & Westlund (2007) menar att 
lärarlaget kan tvingas ta strid för att skaffa resurser som krävs för en optimal lärprocess. 
Dessa åtgärder beskrivs i en årsplan som också beskriver projekt och aktiviteter.  
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Exempel på åtgärder som kan kräva särskilda resurser ges i boken, bland annat: 
• Hemklassrum för varje klass 
• Förändringar av den fysiska miljön 
• Specialanpassat schema 
• Rekrytering av gästföreläsare 
• Bärbara datorer till alla elever 
• Deltagande i mässor och konferenser 

Under aktuell undervisning och efterarbete uppstår behov av reflektion. Här kan pedagogen 
rikta in sitt arbete på olika delar av processen. Bland annat kan man fokusera på elevgruppens 
funktion, hur lärarna samarbetar, nivån på undervisningen samt hur elevernas motivation sätts 
igång och utvecklas. 
 
Att vara processledare innebär också att vara coach. Handledning, mentorskap och coachning 
är tre begrepp som har snarlik betydelse. I denna bok används begreppet coachning. Med 
detta menas att ge eleverna stöd i sina projektarbeten samt att ”… locka fram varje enskild 
elevs inre motivation och personliga växande”. (Peterson & Westlund, 2007, s.89). Coachning 
innebär att pedagogen antar ett antal strategier och tillämpar dessa vid behov. Dessa beskrivs i 
boken som: 

1. Att vara tyst och väntande 
2. Att vara stöttande och påhejande 
3. Att vara ifrågasättande 

Den första strategin innebär ett sätt att aktivera eleverna att själva ta ansvar att organisera 
arbetet och finns sin väg mot målet, utan att tala om vad som ska göras. Den andra strategin, 
att vara stöttande och påhejande, innebär att pedagogen levererar ett antal ledtrådar till hur 
eleven kan lösa sin uppgift. Läraren kan till exempel sätta upp ett ramverk för hur 
arbetsprocessen ska gå till och sedan under arbetets gång göra punktinsatser för att stötta 
eleven. Den tredje varianten innebär att läraren ifrågasätter arbetet eller resultatet för att 
eleverna ska nå insikt i om de förbisett någon del av innehållet. Eleverna måste, om denna 
strategi används flitigt, inneha förmågan att ta emot återkoppling utan att ta denna som 
negativ kritik. Ett visst förtroende måste också finnas mellan eleverna och coachen. Dessa 
strategier kan användas var för sig eller i kombination vid olika situationer. Se även bilaga 1, 
skillnader mellan traditionell och entreprenöriell undervisning. 
 
I avhandlingen (Svedberg 2007) kommenteras lärarens roll och övergången mot en mer 
handledande roll från den mer traditionella lärarrollen nämns. ”I praktiken har studerande 
aktivt uppmuntrats att arbeta i grupp och lära av varandra, medan lärarens roll har förändrats 
mot handledarens”. (Svedberg 2007, s. 44) 
 

2.5 Lärandeteorier 
I detta avsnitt presenterar jag de teorier om lärande som jag anser har en aktuell koppling till 
entreprenöriellt lärande. 
 
I Svedbergs (2007) avhandling redogörs för teorier inom den kognitiva och sociokulturella 
läran och då framför allt Vygotskijs tankar.  
  

”Vygotskys ståndpunkt i denna fråga är att lärande och utveckling 

ömsesidigt påverkar varandra, vilket skiljer sig från Piagets antaganden om 

att barnets utveckling sker oberoende av lärandet”. (Svedberg, 2007, s.41) 
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Vidare beskrivs de underliggande begreppen och utgångspunkterna för avhandlingen. 
Svedberg nämner bland annat lärprocesser, grupparbete och situerat lärande. 
 

”I ett situerat perspektiv fokuseras relationen mellan dem som lär och den 

sociala situation vari lärandet sker. Mer precist anses lärandet inte enbart 

påverkas av situationen, utan situationen och aktiviteten är en integrerad 

del av det som lärs.” (Svedberg, 2007, s.49) 

 

Brown (et. Al 1989) har i sin artikel beskrivit det situerade lärandet med några tydliga 
exempel. Författarna menar att du inte kan plocka bort undervisningen ur sitt sammanhang 
eftersom du då förlorar mycket av den kulturella förståelsen för yrket eller företeelsen. Ett 
exempel beskrivs där barn får lära sig ordförståelse utifrån en ordbok. Sedan jämförs detta 
med hur man normalt sett lär sig ord: nämligen genom att konversera i normala samtal. Det 
normala, situerade, sättet är betydligt mer effektivt. Fler ord lärs, samtidigt som fler ord lärs 
att använda på rätt sätt. Genom att lära sig via ordboken var det möjligt och vanligt att orden 
användes i fel sammanhang. Kunskapen är alltså beroende av sin kontext, sitt kulturella 
sammanhang.   
 
Samarbete, och problembaserat lärande omnämns i avhandlingen, där de framhålls som 
positiva för att utveckla problemlösningsförmågor och sociala egenskaper. Men det redovisas 
också negativa effekter i det avseendet att lärandet inte alltid är effektivt vid grupparbete och 
inte heller alltid är målinriktat. Vidare beskrivs tidigare nämnda diskussion om det dialogiska 
klassrummet enligt Dysthe (2006). 
 
Stensmo (1997) beskriver utifrån ett ledarperspektiv olika delar av undervisningen. Bland 
annat beskrivs flera problem som kan uppstå vid grupparbeten. Effektiviteten i grupperna 
varierar. Vissa elever åker ibland ”snålskjuts” när andra utför ett större arbete. Hierarkier och 
inbördes relationer påverkar gruppens arbete. Otydliga instruktioner kan göra gruppen rådvill 
och ineffektiv. Eleverna saknar ofta träning i grupparbetsmetodik och uppgifterna är ibland 
utformade så att eleverna snarare sammanfogar individuellt utförda uppgifter än att 
gemensamt arbeta fram ett material. Stensmo beskriver också hur träning i grupparbeten kan 
gå till och viktigt här är framförallt tydligheten i uppgiften, vad som ska utföras, hur lång tid 
uppgiften ska ta och att samtliga i gruppen bör föra anteckningar ifall någon i gruppen är 
borta under ett längre arbete. 
 
Stensmo (1997) tar också upp begreppet kooperativt lärande. Kooperativt lärande beskrivs 
som en form av undervisning där alla i gruppen arbetar mot samma mål och arbetets resultat 
är beroende av gruppmedlemmarnas prestationer. I denna arbetsform finns också sociala mål 
där eleverna tränas i att skapa relationer och överbrygga eventuella sociala klyftor. Det finns 
fler fördelar med detta sätt att arbeta. Eleverna blir mer motiverade, har en mer positiv attityd 
till lärare och kamrater.  Samarbetande elever beskrivs också vara mer högpresterande, inneha 
högre självkänsla samt är psykiskt mer välmående. 
 
Metakognition eller metalärande är ett centralt begrepp inom pedagogiken som beskriver 
elevens möjlighet till att förstå sin egen lärprocess. Stensmo (1997) hänvisar bland annat till 
ett relativt känt projekt, PEEL-projektet, som genomfördes i Australien där syftet med 
projektet var att finna bättre förutsättningar för lärande.  
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PEEL (Project for Enhancing Effective Learning) är ett projekt som startade 1985 och som 
sedan pågått under många år i Australien. Syftet med projektet var att eleverna skulle lära sig 
att ta större ansvar för sitt eget lärande. Projektet fick efterföljare i Sverige kallat PLAN vilket 
står för står för ”Projekt för Lärande under eget ANsvar”. PLAN beskriver en arbetsform för 
att göra elever och lärare mer medvetna om sitt och andras lärande. Det är både ett sätt att få 
eleverna mer motiverade i undervisningen, men också stimulera lärare till vidareutveckling av 
sina egna ämneskunskaper och utveckling av arbetsmetoder. (Hägglund, A, & Madsén, T, 
1997). 
 
Det väsentliga i projektet PEEL blev elevens möjlighet att följa sitt eget lärande, att förstå 
lärprocessen i sig. Tack vare detta blir eleven mer engagerad, motiverad och mer positiv till 
lärande i allmänhet. I en sammansmältning av metakognitionen, den inre motivationen och 
det känslomässiga sinnestillståndet framstår begreppet konfluent lärande.  ”Konfluens betyder 
sammanflöde och i konfluent pedagogik söker man sammansmälta det kognitiva (tänkande 
och begrepp) och det affektiva (känslor och värderingar) i undervisning och lärande.” 
(Stensmo, 1997, s. 123). 
 
Slutligen beskriver Stensmo (1997) det som i boken kallas ledarstilar i klassrummet. Två 
olika, generella stilar utkristalliseras: den uppgiftsorienterade och den elevorienterade stilen. 
Den uppgiftsorienterade stilen är att betrakta som den mer traditionella ledarstilen där läraren 
har planerat lektionerna efter hur han/hon tolkar kursmålen. Läraren är mer auktoritär och 
belönar eller bestraffar för att uppnå motivation (så kallad yttre motivation). Uppgifter och 
gruppsammansättningar konstrueras av läraren och samtliga elever utför samma uppgifter. 
 
I den elevorienterade stilen deltar eleverna redan i planeringen och uttolkandet av kursmål 
samt utgår från sina egna intressen. Eleverna förväntas ta ansvar och inneha självkontroll. Så 
kallad inre motivation eftersträvas, det vill säga nyfikenhet och aktivitet premieras. Grupper 
bildas utifrån elevernas färdigheter och intressen. Eleverna får individuella uppgifter som de 
löser efter egen förmåga. (Stensmo, 1997). 
 
John Dewey (1859-1952) var en filosof från USA. Han är framförallt kopplad till den 
amerikanska pragmatismen. I och med detta teoretiska område hanterade han ofta 
frågeställningar kopplade till dagliga praktiska frågor. På detta sätt blev pedagogiken naturlig 
att ta sig an med frågor som Vad är kunskap? och vilka följder får svaren praktiskt? Dewey 
ansåg att personlig erfarenhet, samhället runt omkring och individen inte kunde separeras från 
varandra i undervisningen. Han hade i detta ett holistiskt synsätt. 
 

”Individen utvecklas genom samspel med sin omvärld, lär sig benämna 

denna omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv. I allt 

vad Dewey skriver framkommer denna dialektiska tanke.”(Hartman et. Al. 

2004)  

 
Dewey såg det som väsentligt att knyta an till elevernas personliga intressen och sätta 
undervisningen i en kontext som var känd för eleverna. Dewey menar också att lärande 
kommer som en konsekvens av behovet av ny kunskap då eleven försöker lösa ett problem 
han eller hon inte klarar direkt. Detta beskriver Dewey när han talar om den progressiva 
pedagogiken och de progressiva skolorna. 
 

Det är inte längre fråga om hur läraren skall undervisa eller hur eleven 

skall gå tillväga när han studerar. Problemet gäller att komma underfund 
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med vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att studium och 

inlärning ska äga rum på ett naturligt och nödvändigt sätt, vilka 

förutsättningar som krävs för att eleverna skall komma fram till sådana 

svar, som har inlärning som en oundviklig konsekvens. Elevens tankar skall 

inte längre vara koncentrerade på studier eller inlärning. De skall vara 

koncentrerade på att göra det som situationen kräver, samtidigt som 

inlärning blir resultatet. (Hartman et. Al. 2004, s. 146)  

 

 
Dewey menade också att utbildning och demokrati hänger samman precis som individens 
välmående hänger ihop med samhällets välmående i stort. Dessutom beskrivs samhällets 
behov av utbildning för att demokrati skall råda. Dewey ville ha ett demokratiskt, öppet 
samhälle där individer kunde kommunicera och utbyta erfarenheter utan hinder. 
 

Ett sådant samhälle måste ha en typ av utbildning som ger individerna ett 

personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och intellektuella 

vanor som gör det möjligt att genomföra sociala förändringar utan att 

oordning uppstår. (Dewey. 1985, s. 140) 

 
Man kan alltså säga att Dewey arbetade för att integrera skolan i samhället eller tvärt om. 
Skolan skall inte vara en enskild ö, precis som kunskap inte heller skall delas i fragment utan 
något som skall vinnas genom det arbete som bedrivs i undervisningssammanhang. 
 
Vygotskij är en av de stora förgrundsgestalterna för den sociokulturella synen på pedagogik 
även om Vygotskij själv använde begreppet kulturhistorisk psykologi. Vygotskij arbetade i 
Piagets anda och de har många beröringspunkter, men Vygotskij var den som förkastade 
Piagets teorier om barns fasta utvecklingsstadium. Piaget menade att barnet genomgick 
stadier där det barnsliga sättet att tänka avtog till fördel för ett mer moget tänkande och 
därmed hade individen genomgått en utveckling. Vygotskij menade att utveckling var en 
ständigt pågående process utan fasta stadier. Det var istället så att när individen inte kunde 
fortsätta sin utveckling på egen hand kunde denna istället ta hjälp från någon utomstående.  
(Vygotskij, 2005, 2) 
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Denna syn på utbildning och lärande medför vissa speciella kännetecken. Vygotskij drog upp 
riktlinjer för dessa i sina teorier. Ett starkt kännetecknande drag är att lärandet, precis som alla 
andra aktiviteter vi företar oss, alltid är situerad. Med detta menas att lärande alltid sker i ett 
särskilt sammanhang (kontext) och det går inte att frigöra sig från detta. Det kan röra sig om 
kulturella och/eller rumsliga sammanhang. Det är med detta resonemang lättare att lära sig 
skriva i en miljö där det finns papper och pennor än i en miljö utan dessa verktyg. Verktyg är 
vidare en viktig del. I teorierna beskrivs dessa som artefakter. Dessa kan vara fysiska men 
också intellektuella verktyg. Det viktigaste verktyget enligt Vygotskij är språket. (Vygotskij, 
2005, 2) 
 
Ett annat begrepp som kanske är det mest kända hämtade ur Vygotskijs teorier är 
utvecklingszonen. I och med att Vygotskij gick ifrån Piagets utvecklingsstadier framstod 
utvecklingsprocessen för ett barn mer som en kulturell och social aktivitet. Vygotskij menade 
här att någon som inte på egen hand kunde ta sig vidare i sin utvecklingsprocess kunde genom 
interaktion med sin omgivning ta nästa steg. Lärandets progression är alltså beroende av andra 
personer. Man kan säga att personen skaffar sig en begreppsvärld som den ännu inte besitter. 
(Strandberg, 2006) 
 
För Vygotskij, som hade sin utgångspunkt inom konst och litteratur, var fantasi och kreativitet 
centralt för utveckling. Just den kreativa processen skapar ny förståelse och kunskap. Han har 
skrivit en bok som heter Fantasi och kreativitet i barndomen. Här menar Vygotskij att 
kreativiteten kombinerar tidigare erfarenheter med något man möter för att skapa något nytt. 
Därför, menar han vidare, att  kreativiteten bör tränas. (Vygotskij, 2005, 1) 
 

Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidiga 

erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt 

bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur 

dessa erfarenheter. (Vygotskij, 2005, 1) 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskriver jag mitt tillvägagångssätt under det forskningsarbete jag bedrivit 
under framställandet av denna uppsats. Syftet är att redovisa den reliabilitet och validitet jag 
tycker uppsatsen bär. 

3.1 Forskningsstrategi  
Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Anledningen till detta är att jag ville 
genomföra intervjuer där respondenten har relativt fritt att utveckla sina egna synpunkter. En 
fördel med att använda sig av en kvalitativ undersökning är att forskaren kan gå på djupet och 
tillåts fokusera mer på detaljer i det insamlade materialet. (Denscombe, 2000) 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Litteratur 
För att samla bakgrundsfakta samt sätta mig in i ämnet har jag gått igenom ett stort antal 
texter. Dessa har jag funnit genom sökningar i databaser, genom att se i källförteckningar i 
forskningsrapporter och genom tips från handledare och lärare. I detta dokument tar jag sedan 
upp de texter som jag anser relevanta till den undersökning jag gör. Det är bland annat 
referenslitteratur som beskriver pedagogiska teorier och praktiskt handlande i ett klassrum, 
men även en doktorsavhandling och en uppsats från Luleå tekniska universitet samt en artikel 
om kognitiva teorier. Jag har därigenom fått större förståelse för den tidigare forskning som 
finns publicerad inom området. Se litteraturförteckningen för en fullständig lista av det 
material som jag ansett vara relevant för denna uppsats. 
 

Intervjuer 
Jag har genomfört mina intervjuer enskilt med respektive respondent. Varje respondent har 
fått ta den tid i anspråk de har känt varit nödvändig för intervjun. Jag har utgått från mitt 
frågeformulär (se bilaga) och ställt frågorna muntligt. Intervjuerna har genomförts 
semistrukturerat med öppna svar. Jag ska här beskriva vad som menas med semistrukturerade 
intervjuer och hur jag gått tillväga. Jag har utgått från ett formulär där jag sammanställt ett 
antal frågor och ämnen att utgå ifrån (se bilaga). Respondenten har sedan svarat varpå jag har 
haft möjlighet att komma med följdfrågor eller haft möjlighet att be om förtydliganden. Ibland 
har jag också förtydligat vad jag menar med min fråga eller vilken typ av information jag 
söker. Jag har låtit respondenterna ”hoppa” mellan frågorna om så önskats, det vill säga om 
respondenten svarat på en fråga jag ej tagit upp än låter jag honom/henne utveckla sitt 
resonemang hellre än att jag avbryter för att hålla mig till mitt formulär. Detta gjorde 
intervjuerna lite ledigare och mer styrda av dem som intervjuades. Respondenterna har hela 
tiden haft möjlighet att gå djupare på de ämnen de själva tyckt varit viktiga. Denscombe 
(2000) menar att semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade större möjligheter att 
utveckla sina synpunkter, än till exempel strukturerade intervjuer. 

3.3 Urval 
Jag har valt att intervjua sex lärare inom gymnasieskolan som arbetat efter principerna för 
entreprenöriellt lärande. Jag skickade ut en förfrågan till lärarna på två gymnasieskolor i två 
svenska kommuner. Fyra lärare på den ena skolan anmälde sig som frivilliga och två lärare på 
den andra skolan. Lärarna arbetar på olika gymnasieprogram och med olika ämnen och 
kurser. Lärarna kontaktades via e-post. När jag fick kontakt med lärarna och de svarade 
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positivt följde jag upp detta med ytterligare e-postmeddelanden och telefonsamtal. Tid för 
intervjuer bokades. 
 
Det kan visserligen ses som ett subjektivt val att kontakta lärare på dessa skolor men jag har 
inte aktivt valt ut lärare med speciella ämnen, egenskaper eller färdigheter. På så vis kan 
urvalet ses mer slumpmässigt. De som svarade på min förfrågan är de lärare jag har intervjuat. 
Att det inte blev fler lärare som svarade beror troligtvis på att de flesta lärarna har stor 
arbetsbelastning, framförallt under den tidpunkt då jag kontaktade dem. Att jag väljer att 
kontakta lärare på två av mig utvalda skolor är givetvis ett subjektivt val. Anledningen till 
detta är givetvis att dessa skolor arbetar efter principerna för entreprenöriellt lärande. 
Denscombe (2000, s. 23) skriver att termen, subjektivt urval, används ”… vid situationer då 
forskaren har kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren 
medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger de värdefullaste 
data”. Det är just detta jag syftar till, att jag söker den typ av lärare som kan ge mig relevanta 
svar på mina intervjufrågor. 
 
Antalet lärare som deltagit i undersökningen kan diskuteras. Jag har helt enkelt inte kunnat få 
fler lärare att delta i undersökningen. Men undersökningen hade vunnit på att fler lärare 
bidragit till resultatet. Mer om detta tar jag upp i diskussionsdelen. 

3.4 Databearbetning 
Det första jag har gjort är att jag har transkriberat de inspelade intervjuerna. Efter detta har jag 
analyserat materialet och försökt hitta likheter och skillnader i svaren från respondenterna. 
Efter detta har jag försökt sammanfatta svaren utan att för den skull generalisera eller 
övertolka det som respondenterna berättar. Slutligen skrev jag ner resultatet i nästföljande 
kapitel.  

3.5 Etiska ställningstaganden 
Jag har arbetat efter de riktlinjer som finns fastställda av Vetenskapsrådet (2008). Detta 
innebär bland annat att de medverkande underrättats om att de deltar på frivillig basis, att de 
har rätt att avböja eller avbryta sitt deltagande. Det innebär också att jag är medveten om krav 
som kan finnas beträffande konfidentialitet. De uppgifter jag inhämtar och behandlar i denna 
uppsats är enligt min bedömning inte känsliga så att särskilda krav kan ställas på sekretess. 
Jag har ändå valt att hålla skolors och deltagande lärares namn anonyma. Jag har informerat 
respondenterna om att deras medverkan sker frivilligt och anonymt samt att de ska få ta del av 
mina transkriptioner före publicering för att lämna eventuella kommentarer. (Se bilaga om 
information till respondenterna före intervjutillfället.) 
 
Samtliga lärare som deltagit i undersökningen har fått läsa transkriptionerna av sina intervjuer 
och beretts möjligheten att kommentera sina utsagor. Tre av respondenterna har svarat att de 
tycker intervjutranskriptionerna stämmer med vad de minns från intervjun och vad de menade 
i svaren. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses tillförlitlighet i undersökningen. Om någon försöker att upprepa denna 
undersökning ska den personen komma fram till liknande resultat och kunna dra samma 
slutsatser. (Denscombe, 2000) Därför är det viktigt att jag beskriver min forskningsprocess så 
noggrant som jag kan.  
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Med validitet avses giltighet i det avseende att undersökningen verkligen mäter det som den 
avser att mäta. För att stärka validiteten menar Denscombe (2000) att forskaren kan använda 
flera, av varandra oberoende, källor för att bekräfta resultatet.  
 
Jag anser att denna uppsats kan betraktas som tillförlitlig i detta avseende som jag beskriver 
ovan. Anledningen till detta är att jag är noggrann i min beskrivning av denna process. Jag har 
av validitetsskäl valt så många respondenter att intervjua för denna uppsats som jag kunnat få 
tag på. Uppsatsen hade vunnit på om intervjuunderlaget varit något större. Sex lärare är dock 
tillräckligt. Dessutom arbetar dessa sex lärare på två olika skolor i två olika svenska 
kommuner. Jag har skäl att tro att validiteten är god nog för denna typ av undersökning. 
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4 Resultatpresentation 
Nedan presenteras lärarnas, respondenternas, svar på intervjufrågorna. Det som presenteras är 
inte exakta citat utan resultatet av min transkribering från de inspelade intervjuerna. Eftersom 
jag använder mig av öppna svarsalternativ vet jag inte riktigt vilket svar jag kan förvänta mig 
när jag ställer frågan. Det innebär ibland att respondenten svarat på en fråga och samtidigt 
råkat svara på ytterligare frågor som jag tänkt ställa senare under intervjun. Jag försöker ändå 
strukturera upp resultatet så att det går att följa svarsordningen och jämföra vad respektive 
lärare svarat där det verkar nödvändigt. De citat jag lägger in i texten har jag referensbeskrivit 
med L1, L2 och så vidare för lärare 1, lärare 2 och så vidare. 
 

4.1 Om lärarrollen  
På frågan om hur lärarma ser på sin egen roll blir svaren varierade. Fem av lärarna svarar att 
de ser sig själva som handledare. En av dessa beskriver också hur denne ofta utgår från 
elevernas intresse och därigenom försöker skapa sammanhang, men också arbetar som 
”pådrivare” (L5) genom att ställa krav. En annan lärare beskriver sig själv som en guide som 
hjälper eleverna att ta sig mot kursmålen. Mer som handledare, absolut.  Mer som en guide. 
”Jag leder mot kursmål, de kanske mot annat. Vi får mötas i mitten.” (L4) 
 
Flera av lärarna uttrycker att de arbetar både som handledare och som föreläsare. 
Föreläsningarna och genomgångarna är dock generellt sett korta. En lärare uttrycker att denne 
vill föreläsa mer eftersom vissa av eleverna verkar trivas med att lyssna. 
 
På frågan om hur lärarna bemöter frågor från eleverna varierar svaren något även om de flesta 
verkar överens om att det ofta är lämpligt att låta eleven själv söka fram informationen. 
Lärarna menar också att det beror på vilket ämne det gäller. I vissa fall behöver de ge ett 
direkt svar, ibland kan det vara lämpligare att visa hur man ska göra i den aktuella situationen. 
En lärare beskriver att denne alltid försöker engagera eleverna. ”Kanske är det någon av 
eleverna som kan svaret på frågan.” (L3) 
 
En lärare beskriver hur denne ofta ställer motfrågor, beroende på komplexiteten i frågan. 
Denna lärare beskriver också att eleverna ofta söker bekräftelse på att de gör rätt eller att de 
gjort tillräckligt mycket. Läraren brukar då fråga om eleven är nöjd själv eftersom 
bekräftelsen hellre ska komma inifrån eleven själv. 
 
På frågan om ledarstil svarar lärarna att de har en demokratisk ledarstil till stor del eller att de 
har en blandning av auktoritär och demokratisk ledarstil. Två av lärarna svarar att de har en 
demokratisk ledarstil utan att tveka. De ser det som positivt att eleverna vill vara med och 
påverka undervisningen. Fyra av lärarna menar att de varierar stil. En lärare uttrycker att vissa 
klasser kräver en mer auktoritär ledarstil medan andra klasser är mer självgående och därmed 
kan tillåta en mer demokratisk ledarstil. Samma lärare talar också om gruppdynamik. Om man 
visar tidigt vem som bestämmer kan man senare när gruppen satt sig, när eleverna funnit sina 
roller, släppa på tyglarna en aning. En av lärarna menar att denne har en relativt auktoritär 
ledarstil men att denne också lyssnar på synpunkter från eleverna. 
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4.2 Om planering 
När det gäller planering så svarar lärarna att det finns olika planeringar med olika 
tidsperspektiv. Flera av lärarna berättar att de gör en gemensam planering i arbetslaget för 
ämnesövergripande projektarbeten eller temaarbeten som det också kan kallas. Denna typ av 
planering är mer strukturerad och mer långsiktig. Sedan har lärarna ofta en kortare planering, 
veckovis. Samtliga lärare beskriver att viss planering görs med arbetslaget. Här görs 
framförallt den ämnesövergripande planeringen med arbete efter tema eller i projekt. Men 
övriga ämneslärare sker ibland en samordning och planering inom det specifika ämnet. Sedan 
arbetar samtliga lärare med sin egen planering i sina kurser. Denna planering blir mer 
detaljerad och har ett kortare tidsperspektiv. 
 
Fyra av lärarna beskriver att de utgår från kursmålen som finns i skolverkets kursplaner när de 
planerar. Flera av lärarna vill få med eleverna i planeringen av kursmomenten. Ett problem 
med detta är enligt två av lärarna att elevernas förslag till hur kursmålen konkretiseras ofta är 
relativt enkla. Det finns en risk att kursmålen inte nås. Då får lärarna lägga till delar till 
planeringen. 
 
En lärare beskriver att denna vill ha en relativt detaljerad planering som är relativt långsiktig. 
Ett års grovplanering och 4 till 5 veckor detaljplanerat. Samma lärare vill också ha 
”backupövningar” (L6) att ta fram om eleverna blir klara med arbetet i förtid. Detta ska ge 
mer flexibilitet. En annan lärare beskriver problemet med lektionstiden och elevernas 
medverkan i planeringen: ”Ibland känns det som eleverna bestämmer lite för mycket och jag 
blir osäker på om den avsatta lektionstiden är för lång eller för kort” (L1). 
 
Två av lärarna menar att planeringen skiljer sig åt en aning beroende på ämne. Det kan krävas 
mer detaljplanering i vissa ämnen. Två lärare menar också att detaljplaneringen varierar en 
aning med vilken nivå det gäller. För årskurs två kan det vara enklare att inte ha planerat i 
detalj, medan det kan krävas mer detaljplanering för årskurs ett. 
 
Tre av lärarna framhåller vikten av att eleverna ser helheten. Att detta är viktigare än 
detaljerna. Ett exempel på detta kan visas med detta uttalande från en av lärarna: ”Jag vet 
vilka övergripande delar jag ska gå igenom i en hel kurs, sen gäller det att hålla en röd tråd för 
att eleverna ska se helheten.” (L2) 
 
Svaren varierar en aning när det gäller frågan om lärarna gör en koppling till elevernas 
eventuella framtida yrkesroller. En lärare menar att detta inte görs direkt i dennes kurs. En 
annan lärare hävdar att denne tänker mycket på framtida yrkesroller i undervisningen. En 
tredje lärare hävdar att denna koppling görs genom hantering av vissa verktyg som kommer 
att krävas i den framtida yrkesrollen. En viss koppling görs givetvis i projektarbeten som 
genomförs. 
 
Samtliga lärare beskriver att de arbetar ämnesövergripande och/eller i projektform. Detta görs, 
enligt fyra av lärarna i stor utsträckning. De uppskattar det till att detta görs i ungefär i halva 
undervisningstiden. En av dessa lärare beskriver att undervisningen är mer 
ämnesövergripande i årskurs två än i årskurs ett.  
 
En lärare beskriver det ämnesövergripande arbetet i mycket positiva ordalag: ” Min dröm är 
att allt skulle genomföras i projektform. Jag är helt övertygad om att det skulle fungera. Man 
skulle kunna stoppa in alla kursplaner i stor mixer och bara plocka ut kursmålen. Lärarkåren 
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tror jag är begränsningen. De flesta lärare vill ha kontroll på sin undervisning, annars är man 
otrygg.” (L5) En lärare beskriver att arbetet sker ämnesövergripande i ungefär 20 procent av 
tiden men att det finns en målsättning att det ska öka. 
 

4.3 Om undervisningen 
Tre lärare hävdar att det är kursmålen som har störst fokus snarare än fokus på lärprocessen 
och elevernas utveckling i sig. En av dessa lärare menar att det ger en viss trygghet i att 
specificera lärandemålen men att det är lätt att missa det som finns i läroplanen om social 
utveckling. En av dessa lärare tycker att man bör arbeta mer med lärprocessen och menar att 
när eleverna kommer på själva att de behöver lära sig något specifikt så får de också en 
förståelse för varför de egentligen är i skolan. En lärare hävdar dessutom att de nationella 
proven styr undervisningen tillsammans med kursmålen. 
 
Två av lärarna anser att de har fokus på lärprocesser, grupprocesser och elevens utveckling 
samt elevens förmågor och ansvarstagande. En av dessa lärare menar att om man jobbar mer 
med dessa delar uppnår man oftast kursmålen ändå, men denna lärare tycker att vissa 
kärnämneslärare upplevs stressade över att de inte riktigt når kursmålen. 
 
Samtliga lärare säger att de arbetar både med kreativitet och med problemlösning. De 
använder sig alla av problembaserat lärande (PBL) i olika stor utsträckning. Båda skolorna 
har som pedagogisk inriktning att arbete problembaserat. Den ena skolans ledning har en 
uttalad ambition att ungefär 50 % av all undervisning ska ske problembaserat 
 
 En lärare kommenterar problemlösning och menar att det är problemlösning hela tiden i olika 
omfattning för olika individer och att vissa elever till och med kan ha svårt att hitta uppgiften 
de ska arbeta med. Samma lärare menar att eleverna är dåligt tränade generellt vad det 
beträffar problemlösning och menar att lärarna har mycket att uträtta inom, detta område. 
 
En annan lärare hävdar att ”svagare elever” (L3) inte kan få ut lika mycket av ett 
problembaserat arbetssätt. De kan ofta inte ta för sig lika mycket i en grupp och lärarna måste 
därför tänka på gruppkonstellationer och gruppsammansättningar. Samtidigt uppstår ett annat 
dilemma, enligt denna lärare, eftersom man vill träna eleverna att ingå i olika 
gruppkonstellationer. Samma lärare anser också att det är viktigt att alla får plats och att 
läraren ser alla individer i gruppen. 
 
En lärare berättar om kreativitetsträning som denne låter sina elever genomgå. ”Jag lägger ner 
mycket tid på detta. Vi har ett samarbete med en grupp på högskolan på orten där eleverna 
genomgår kreativitetsövningar. Jag tror att vi i framtiden kommer att konkurera med 
kreativitet och inte kunskap, men kreativitet och kunskap hänger ihop. Här har skolan 
traditionellt varit dålig. Man får till exempel ämnena serverade för uppsatser. Skolan har lagt 
vikt vid att eleverna ska kunna svara ja/Nej/1957 och så vidare. Den typen av kunskap har 
premierats” (L5) 
 
Flera av lärarna menar också att kreativitetsträning ingår i vissa av ämnena och är därför 
lättare att träna. 
 
Beträffande examination så varierar det mycket hur formen för detta ser ut. Det lärarna 
beskriver är prov, redovisningar muntligt och skriftligt, tvärgrupper och diskussionsprotokoll. 
En lärare beskriver att denne brukar låt eleverna rösta om redovisningsform. En annan lärare 
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beskriver att denne inte riktigt tycker om skriftliga prov och menar att det krävs en viss typ av 
kunskap för att klara sig bra på ett sådant. De muntliga resonemangen ger ett större djup. 
Samma lärare tycker också om att lyssna till resonemang för att se var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt. 
 
En annan lärare berättar att denne använder en hel del grupparbeten där eleverna får skriva 
diskussionsprotokoll. ”Här har jag lyssnat på eleverna. De tyckte det blev för mycket 
skrivande. Det har fungerat bra. Den som skriver lär sig visserligen mest.” (L6) 
 
Lärarna har också fått svara på hur de tycker att klassrummets utformning fungerar med 
undervisningen. Samtliga lärares undervisningsrum är utformade så att det finns fyra grupper 
om 6 till 8 elever i varje gupp. Eleverna sitter alltså cirka sex elever runt ett bord. Varje 
klassrum har ungefär 25 till 30 elever. Läraren befinner sig i mitten av klassrummet. Här 
jämför flera av lärarna med traditionell möblering med bord i rader för eleverna och en 
kateder längst fram i klassrummet. 
 
Samtliga lärare tycker att det fungerar bra med den utformningen av klassrummen som 
beskrivits ovan. De beskriver att det finns naturliga fördelar när man jobbar med 
samarbetsövningar, grupparbeten och diskussioner. De elever som är mer tillbakadragna kan 
lättare ta del av diskussioner på ett enklare sätt. Det är lättare att lära av varandra. 
  
Det finns nackdelar också. Två av lärarna beskriver att det kan kännas lite konstigt att ha 
ryggen mot en del av eleverna. En lärare berättar att det skulle vara bättre med en annan 
möblering när eleverna arbetar med individuella uppgifter. En lärare önskar att grupperna var 
lite mindre eftersom det kan bli okoncentrerat emellanåt. En lärare tycker också att det borde 
finnas mer material tillgängligt i klassrummen. 
 
Samtliga lärare är överens om att det finns stora fördelar med de långa lektionspassen. 
Lektionerna är tre timmar långa. Ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass är det per dag. 
Det innebär att ett ämne eller kurs har ett pass per vecka. Jämfört med traditionell 
undervisningsform med korta lektionspass är det övervägande positivt med långa pass. Bland 
de fördelar som nämns är att eleverna slipper läxor, att det finns möjlighet till fördjupning i 
ämnet man hanterar och att det ger eleverna mer valmöjligheter beträffande bland annat 
undervisningsform och hur djupt man vill gå i ämnet. 
 
Nackdelarna som nämns är att om en elev blir sjuk vid ett pass så har den eleven missat hela 
veckans lektion, att det ställer krav på elevernas koncentrationsförmåga. 
 
Det ställer också krav på läraren att denne kan variera undervisningen. En lärare säger bland 
annat: ” Det går inte att köra bokövningar i tre timmar”. (L1) En lärare beskriver att det skulle 
vara bättre med två kortare pass i veckan i ett av ämnena för att få bättre kontinuitet i 
undervisningen.  
 
En lärare beskriver det på detta sätt: ” Jag har undervisat med kortare pass tidigare. När 
eleverna kom igång var det dags att avsluta. Det var inte bra. I början var jag orolig att jag inte 
skulle kunna fylla ut 3 timmar. Men det är inget problem.” (L3) En annan lärare är positiv till 
de långa passen: ” Ja, de är bra. Helst skulle jag vilja sudda ut passen helt. Man kommer hit 
och bedriver projekt bara.” (L5) 
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4.4 Om eleven 
I det här kapitlet ska jag försöka sammanfatta resultatet från lärarna beträffande elevernas 
möjlighet till inflytande, hur lärarna ser på motivation och metalärande. Jag sammanfattar 
också resultaten om näringslivskontakt, samarbete och social kompetens. 
 
Förutom det som jag tidigare beskrivit om inflytande nämner lärarna att de arbetar med 
utvärderingar och låter eleverna få inflytande på undervisningen. En lärare berättar om sitt val 
att låta eleverna delta i planeringsarbetet. I början var denna lärare mer inriktad på att 
genomföra planeringsarbetet på egen hand men efter en del rutin i arbetet har läraren börjat 
släppa in eleverna: ”Nu börjar jag nästan varje kurs med att visa kursplanen och sen ska vi 
gemensamt planera vilka uppgifter som ska göras för att uppnå målen.  Det blir många viljor, 
men då har de varit med och påverkat kursinnehållet. De tolkar kursplanen, och de kan ha 
andra åsikter än mig. Men två lärare kan också ha olika åsikter om en kursplan. Jag har 
givetvis sista ordet men de får vara med och planera och tolka kursplanen.” (L2) 
 
Andra sätt som lärarna nämner för att låta eleverna delta i arbetet är att ständigt ha 
återkommande utvärderingar. En lärare berättar att denne försöker var lyhörd och föra en 
dialog och ändra upplägg om det behövs, en annan lärare berättar att denne låter eleverna 
välja redovisningsform att planeringen görs gemensamt. 
 
Beträffande motivation är svaren skiftande. En lärare säger att eleverna visar motivation när 
läraren visar att den tror på eleven. Ett problem med detta är att läraren inte hinner med alla 
elever. ”I ämnen som upplevs svårare behöver eleverna mer handledning och då kan det vara 
svårt att hinna med även de som inte frågar”. (L1) 
 
En annan lärare säger att motivationen ökar med skarpa projekt där det finns en verklig 
beställare och det de gör kommer att användas i verkligheten. Även tävlingsmoment och 
mycket positiv feedback nämns som motivationshöjare av denna lärare. Då är de långa passen 
bra eftersom läraren kan arbeta mer som en coach. En annan lärare nämner att motivationen 
ökar när lärarna nämner att den kunskap de skaffar sig i det aktuella momentet är något de 
kommer ha nytta av i framtida yrkesliv. Två av lärarna nämner att eleverna blir motiverade 
när de har roligt. För att realisera detta försöker de variera undervisningen. 
 
Beträffande metalärande så nämner samtliga lärare att de jobbar med någon form av detta där 
eleverna får reflektera över sin egen lärprocess. Två av lärarna berättar att de använde 
loggbok där eleverna får skriva vad de gjort och lärt sig. En lärare får in reflektioner från 
eleverna via e-post. En lärare arbetar mycket med återkoppling och förbättringstips och att 
koppla ihop uppgifter. En lärare nämner att prov och redovisningar är bra tillfällen för 
eleverna att synliggöra sitt eget lärande. Två nämner utvärderingar och en av dessa nämner att 
eleverna ibland får sätta betyg på sin egen insats. En lärare berättar också att denne använder 
SWOT-analyser i sina utvärderingar. Eleverna får analysera varandra. (SWOT-analyser 
används i marknadsföringssyfte för att klargöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot, 
författarens kommentar). 
 
 
Lärarna berättar att de erbjuder eleverna många möjligheter till samarbete. Detta är positivt 
enligt lärarna men det medför också negativa sidor. En lärare beskriver problemet med ansvar 
så här: ”Eftersom det är en grupprocess ges eleven ett visst ansvar. De känner till hur 
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processen går till och utvärderingar kommer att visa om arbetet gått bra eller inte. Detta ställer 
krav på eget ansvar. Alla tar dock inte detta ansvar.” (L2) 
 
Angående samarbete nämner flera att de tillåter eleverna samarbeta även på individuella 
uppgifter: ”Jag vill ha in ett arbete från var och en, men de får gärna diskutera med varandra. 
Så även om det inte är grupparbete får de lära tillsammans.” (L4) 
 
Samtliga lärare nämner att de arbetar med elevens eget ansvar. En lärare tycker dock att 
eleverna borde ta mer ansvar: ”Eleverna borde få ta större ansvar. Om jag jämför med när jag 
själv gick på gymnasiet. Som mentor får man ringa och fråga varför eleverna inte dykt upp. 
Det går åt mycket tid till den administrationen.” (L6) Annars verkar lärarna tycka att eleverna 
får ta ansvar. Ett exempel är denna lärare: ”Det är upp till var och en att veta vad de missat om 
de t.ex. varit sjuka. De kan titta i de gemensamma mapparna. De får ibland en deadline. Det är 
sedan upp till eleverna att leverera i tid. De får ta ansvar när det gäller praktik. Det samma 
gäller kontakt inom skolan. Kontakta rektorn eller den läraren som kan den aktuella frågan. 
Social kompetens saknas hos många och det får de träna. De får ställa frågor på mässor. De 
ska också få hålla sina egna mentorssamtal. De ska kolla med lärare hur de ligger till och sen 
kalla till mentorssamtal.” (L4) 
 
Lärarna berättar också att eleverna får en koppling till omkringliggande näringsliv och en 
insikt i framtida yrkesliv genom bland annat genom studiebesök, de skarpa projekt som 
genomförs samt de egna kontakterna som eleverna gör med till exempel tidningar och tv-
kanaler. En lärare beskriver det så här: ”Vid praktik får de ringa och ordna praktikplats, Men 
de skarpa projekten ordnar lärarna. Men under projekten får eleverna hålla kontakt med 
företagen och boka möten med mera. Ja, vi försöker jobba som om det är på riktigt och knyter 
därför an till framtida yrkesroller.” En annan lärare beskriver det så här: ”Eleverna har varit 
med i tidningar, TV, radio. De får själva ta kontakt med lokala media. De får också intervjua 
någon ur det lokala näringslivet.” 
 

4.5 Övriga tillägg från respondenterna 
Efter intervjun frågar jag om läraren vill lägga till något. Efter en kort stund leder en lärare in 
samtalet på frågan om målstyrning: ”Man får börja tänka om tror jag. Utgå mer från 
programmål, måste fokusera mindre på kursmål för sina egna kurser för att låta eleverna se 
mer av helheten. Som lärare måste man då ställa om sig så att man vågar ge och ta mer. 
Möjligheten för eleven att se ett sammanhang är viktigare än att de får ta del av varje del i en 
kurs. Det kan också bli annorlunda arbetsfördelning över tid. Under en vecka då ett ämne körs 
i tema så kan det bli mycket tid tillsammans med eleverna även på lärarens så kallade 
planeringstid och det kan bli mycket arbeten som ska rättas och ges feedback på. Men i nästa 
skede kan läraren behöva ge bort arbetspass för ett annat ämne eller tema.” (L1) 
 
En lärare vill förtydliga sin kunskapssyn efter intervjun: ”Min kunskapssyn är: Tillämpad 
kunskap”. (L6) 
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4.6 Resultatsammanfattning 
Resultatet från intervjuerna visar att lärarna främst ser sig i rollen som handledare även om de 
ibland växlar mellan att vara handledare och föreläsare. Lärarna ger ibland direkta svar och 
ibland motfrågor på direkta frågor. Ibland engageras andra elever för att ge svar på frågan. 
Lärarna har till stor del en demokratisk ledarstil där de lyssnar på synpunkter och låter 
eleverna delta i planeringen. Vissa av lärarna växlar tidvis mellan en auktoritär och en 
demokratisk ledarstil. 
 
Planeringen sker tillsammans med arbetslaget och enskilt. I arbetslaget görs den planering 
som handlar om temaarbeten och större projekt. Den enskilda planeringen görs i respektive 
kurs eller ämne. Den enskilda planeringen blir mer detaljerad. Lärarna engagerar eleverna att 
delta i kursplaneringen. Att skapa en helhet är viktigt för flera av lärarna. 
 
Arbetet bedrivs i stor utsträckning ämnesövergripande. Detta görs i form av temaarbeten och 
skarpa projektarbeten med autentiska beställare från näringslivet. Två av lärarna hävdar att de 
fokuserar mer på lärprocesser än kursmålen. Samtliga lärare arbetar med kreativitetsträning 
och problembaserat i stor utsträckning i undervisningen.  
 
Examination genomförs på ett mycket varierat sätt men till stor del i form av muntliga och 
skriftliga redovisningar i grupp.  
  
Klassrummens utformning och de långa lektionspassen ger gott stöd för det entreprenöriella 
lärandet. Klassrummen erbjuder bra möjligheter till diskussion och de långa lektionspassen 
ger möjlighet till fördjupning i det aktuella momentet. Nackdelen med de långa passen är att 
det blir svårare för eleven att ta igen det man tappar om man är borta på grund av sjukdom.  
 
Eleverna bereds möjlighet till metalärande genom att skriva loggböcker, reflektera och att 
delta i utvärderingar av kurserna. Lärarna ser olika ursprung till elevens motivation. Det som 
motiverar eleven är bland annat att arbeta med skarpa projekt, att handledaren visar tillit till 
eleven och att det som utförs har en tillämpning i det kommande yrkeslivet. 
 
Elevens eget ansvar är centralt för lärarna och eleverna tränas i detta genom att de får ta reda 
på vad de missat om de varit borta från skolan. De får också själva ta kontakt med personer 
som till exempel beställare av projekt, rektor och andra lärare. 
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5 Analys  

5.1 Entreprenöriellt lärande 
Det entreprenöriella lärandet är inte ett enkelt begrepp. Det är relativt komplext precis som 
författarna till uppsatsen (Rendahl M. & Ahström, 2007) från Luleå tekniska universitet 
konstaterar. Men det entreprenöriella lärandet ska ge stöd till den lärprocess som eleverna 
genomgår. Det innebär att lärandet blir processorienterat (Peterson & Westlund, 2007) och 
inte längre kan ses som enstaka handlingar vid olika tillfällen utan snarare som ett pågående 
skeende. Här är det viktigt att se lärarens roll. Läraren kan inte vara den som enbart föreläser 
utan måste se sig som handledare för att ge stöd för den processen. Även Johannisson & 
Madsén (1997) påtalar att lärarrollen, precis som elevrollen, kommer att, och bör, förändras. 
Resultatet i denna undersökning visar att lärarna arbetar på detta sätt. Det visar också att de 
varierar sig en aning för att ibland vara föreläsare också. Däremot tycker flera lärare att det är 
mycket fokus på kursmålen och mindre på själva processen. Därmed verkar kursplanerna vara 
ställda före läroplanen i prioritet. 
 
Det entreprenöriella lärandet har ett visst fokus på eget ansvar och metalärande (Johannisson 
& Madsén, 1997). Lärarna i denna undersökning arbetar med metalärande i form av 
loggböcker och ständigt återkommande utvärderingar i kurserna. Eleverna ges då möjligheten 
till att se sitt eget lärande och den process de ständigt är i. Peterson & Westlund (2007) 
beskriver också att detta är en viktig del av det entreprenöriella lärandet. Resultatet visar att 
lärarna i denna undersökning arbetar medvetet med lärprocesser och utveckling även om de 
inte enbart ser sig som handledare. 
 
Undersökningen visar att samtliga lärare arbetar med en koppling till det omkringliggande 
näringslivet. Särskilt uttrycks detta i arbetet med ämnesövergripande projekt, skarpa projekt 
med autentiska uppdragsgivare och kontakt med lokal press. Dessutom nämns studiebesök. 
Det här är viktigt för att ge eleverna ett sammanhang (Johannisson & Madsén, 1997), ett 
kontext, där de kan se en helhet snarare än lösryckta pusselbitar eller kunskapsfragment 
(Mellander, 1991). 
 
Eget ansvar är en av de entreprenöriella förmågor som bör tränas i skolan enligt Peterson & 
Westlund (2007). Enligt författarna har detta inte varit tillräckligt i den tidigare traditionella 
undervisningen. Detta är egentligen något som samtliga skolor redan bör arbeta med eftersom 
även läroplanen uttrycker sig klart och tydligt på denna punkt: ”Undervisningen skall 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 

personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.” (Lpf, 1994, s 4) Det är till och med så att 
läroplanen uttryckligen talar om att läraren ska ”… utgå från att eleverna kan och vill ta 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan…” (Lpf, 1994 s 14) Det denna 
undersökning visar är att ett stort arbete bedrivs med denna fråga och medvetenheten för detta 
är stor hos lärarna. Intressant är här att en lärare tycker att lärarna ska ge eleverna större 
ansvar för att sköta sin närvaro. 
 

Entreprenöriellt lärande innebär också att eleverna tränas i problemlösning och kreativitet. 
(Peterson & Westlund, 2007) Lärarna i denna undersökning beskriver att skolorna de arbetar 
på har ett problembaserat lärande (PBL) som grundläggande pedagogisk form. Detta innebär 
att det finns stöd för detta i den befintliga skolmiljön och att lärarna erhåller utbildning i 
denna undervisningsform. Ett par av lärarna uttrycker att de vill och har som målsättning att 
arbeta mer med denna metod och två lärare menar att skolan traditionellt har varit dåliga på 
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detta och att eleverna kommer dåligt förberedda beträffande problemlösning från 
grundskolan. Intressant är att en lärare uttryckte att denna årskull av förstaklass efterfrågar 
mer av ett problembaserat lärande. Flera lärare anser att de jobbar med kreativitetsträning, 
men framförallt att de gör detta eftersom ämnet kräver det. Undantaget är den lärare som 
tränar eleverna speciellt i problemlösning och kreativitet med hjälp av ett samarbete med 
högskolan på orten. 

5.2 Praktisk klassrumsundervisningen 
Planeringen skiljer sig relativt lite mellan lärarna i denna undersökning Detaljplaneringen är 
generellt gjord i ett kort tidsperspektiv medan det verkar finnas en längre grovplanering. 
Planeringen är ibland styrd av ämnesövergripande projektarbeten eller liknande temaarbeten. 
Intressant är här att arbetslaget utnyttjas för gemensam planering, framför allt beträffande 
temaplanering är det förklarligt att arbetslaget gör gemensam sak. 
 
Både undervisningen och examinationen är varierad hos samtliga lärare. En stor del av 
undervisningen bedrivs ämnesövergripande och/eller i projektform. Detta ger eleverna större 
förmåga att gå djupare och valfrihet att välja delar av det som intresserar dem mer. Lärarens 
roll går över mot handledarens. Lärarna har både genom hur de ser på sig själva och hur de 
arbetar en stor demokratisk prägel, även om flera lärare känner att de behöver visa sin 
auktoritet emellanåt framförallt för att skapa ordning i ett stökigt klassrum. Enligt flera lärare i 
undersökningen kan detta också uppfattas som en process där de grupper (och klasser) som 
samarbetat en längre period kan tillåtas friare arbetsformer. Lärarna hävdar också att de i 
många sammanhang gör något annat än ger ett direkt svar på en fråga. Detta visar att det finns 
en stark koppling till det dialogiska klassrummet som Dysthe (1996) beskriver. 
 
I undervisningen i det entreprenöriella klassrummet används samarbete till stor del. Även 
lärare som använder individuell examination kan tillåta att samarbete förekommer fram till 
examinationen. Klassrummets utformning ger också stöd till samarbete och diskussioner på 
ett naturligt sätt. Detta ger eleverna en träning i de sociala färdigheterna samt större 
motivation (Stensmo, 1997). Vissa nackdelar nämns dock. Till exempel nämns att det kan 
vara en nackdel när eleverna arbetar själständigt, det kan bli oroligt och svårt för eleverna att 
koncentrera sig på sin egen uppgift. Det är också intressant att kommentera det en av lärarna 
påpekade. Nämligen att denne tyckte det var mindre passande undervisningsform för svagare 
elever samtidigt som en annan lärare påpekade att mindre utåtriktade elever hade fördel av 
möjligheten att ta del av diskussioner och samarbeten tack vare bordsplaceringen. 
 
Rumsutformning och möblering enligt det jag beskrev i resultatkapitlet tycker lärarna ger stöd 
i undervisning till viss del. Framför allt ger det stöd för diskussion, samarbete men tyvärr 
sämre stöd för mer traditionellt utformad undervisning där läraren föreläser eller eleven utför 
individuellt arbete. 
 
De långa lektionspassen som används i det entreprenöriella lärandet låter eleven undersöka 
det den är nyfiken på och det ger också en möjlighet till fördjupning. (Peterson & Westlund, 
2007) Lärarna ser positivt på detta. Eleverna får tid att till eftertanke och möjlighet att 
analysera det de gör. Läraren får större möjlighet till att hinna med att resonera med eleverna. 
Nackdelen kan vara att elever som inte är vana vid dessa långa pass kan få svårt att 
koncentrera sig under hela lektionen. Det ställer också högre krav på läraren som behöver 
variera sin undervisning.  
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5.3 Kunskapssynen bakom entreprenöriellt lärande 
Undersökningen visar att det entreprenöriella lärandet har sin grund i konstruktivistiska 
teorier. Kunskap är något som skapas av individen, inte något om kan överföras till individen. 
(Säljö, 2000). I intervjuerna framgår att lärarna ger eleverna uppgifter eller problem att lösa. 
Genom att lösa problemen ser eleverna att de klarar av att utföra detta och växer socialt med 
en ökande motivation och självkänsla (Stensmo, 1997) samt (Peterson & Westlund, 2007, 
s.89). 
 

”Som tidigare nämnts har många utvecklingspsykologer och pedagoger 
inspirerats av Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen och på 

olika sätt utgått från denna i sina studier av och sitt teoretiserande kring 

interaktionens betydelse för lärandet. I praktiken har studerande aktivt 

uppmuntrats att arbeta i grupp och lära av varandra, medan lärarens roll 

har förändrats mot handledarens. Men även om intresset för interaktionens, 

och inte minst kommunikationens, betydelse för lärandet fått fart under 

senare år, är detta således inget nytt och inte heller förbehållet 

Vygotskyreceptionen. Tänkare som exempelvis G. H. Mead och John Dewey 

har båda poängterat att lärandet måste förstås som en del av den sociala 

handlingen. (Svedberg 2007, s. 57) 

 
I undersökningen ser sig lärarna framförallt som handledare eller både handledare och 
föreläsare. En lärare uttrycker att denne är som en guide som vägleder mot målen de satt upp 
gemensamt, eleverna och läraren. Lärarna tenderar att inte bara svara med rätt alternativ när 
en elev ställer en fråga. De ger ibland motfrågor, ibland ber de eleven själv ta reda på svaret 
på annat vis, att fråga en kamrat och så vidare. Detta ger en koppling till den nära 
utvecklingszonen som Vygotskij beskriver den.  
 
Det situerade lärandet (Brown, 1989) visas i undersökningen i form av att lärarna arbetar i 
projektform för att efterlikna verkliga arbetssituationer, men framför allt i de lärare som 
beskriver att eleverna utför skarpa projekt med reella uppdragsgivare. Det situerade lärandet 
har sitt ursprung i teorier beskrivna av Vygotskij, Dewey och i denna uppsats även Brown. 
Undersökningen visar därför att kunskapssynen bakom entreprenöriellt lärande till stor del är 
sociokulturell.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Det entreprenöriella lärandet är som helhet ett brett område. Det utkristalliserar sig ett ental 
kärnområden när jag undersöker det närmare. Det jag finner riktigt intressant kommer jag att 
ta upp till diskussion. Jag kommer bland annat att diskutera metalärande, elevernas samarbete 
och elevens ansvar. Det är också intressant det jag finner när jag går igenom vad andra 
författare skrivit. Det visar sig att det entreprenöriella lärandet har en samhörighet med den 
allt mer internationaliserade tillvaron. Det visar sig i rapporter både på nationell och 
internationell nivå som riksdagen och EU. Dessa rapporter trycker på vikten av att eleverna 
får träning i ett entreprenöriellt agerande och en träning i kreativitet. Jag tror därför att det här 
ämnet kommer att diskuteras på samtliga skolor framöver och jag är glad att jag tog mig an 
detta i min uppsats. 
 
Metalärande innebär att lära om sitt lärande. Det här innebär att eleverna får en känsla för den 
process de är inne i när de utvecklas och lär sig något nytt. Intressant tycker jag att det är i 
undersökningen att se hur mycket lärarna faktiskt jobbar med detta. Jag fick själv under min 
skolgång inte någon känsla för mitt eget lärande och tycker, i efterhand, att det var en stor 
brist. Hade jag fått en förståelse för hur jag lär mig något hade jag inte bara lärt mig mer 
effektivt utan jag hade nog fått en större motivation till att lära mig nya ämnen. I 
undersökningen arbetar lärarna med elevernas reflektion och återkoppling i form av 
loggböcker, utvärderingar och samtal. Det visar att det är genomtänkt, det lärarna gör, och 
inte bara någon form av träning i studieteknik vilket jag tror kan vara en risk annars. När man 
som lärare jobbar med metalärande är det viktigt att ge en snabb och korrekt återkoppling till 
eleven, åtminstone i början av ett sådant här arbete. Detta för att eleven inte ska tappa 
intresset för att skriva till exempel loggböcker.  
 
I litteraturgenomgången och i lärarnas svar i den här undersökningen kan jag se att elevens 
eget ansvar för sin utbildning är centralt i både den entreprenöriella teorin och hos skolor som 
arbetar efter den. Även läroplanen (Lpf, 1994) talar starkt om vikten av ansvar: ”Utbildningen 

skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 

utvecklar yrkes- och samhällslivet.” (Lpf, 1994) Vidare kommer det fram i undersökningen att 
elevens ansvar i vissa avseenden inte tränas alls. Detta menar en lärare som tycker att lärarna 
får lägga mycket tid till att ringa hem till föräldrar eller eleven själv om denne inte dyker upp i 
skolan. Jag misstänker att det finns ett dilemma här. Lärarna vill träna eleverna i att ta eget 
ansvar och borde kanske inte, ifall de vill vara konsekventa, ringa efter eleven när denne 
saknas. Men skolan har som sagt ett ansvar att se till att eleven får sin utbildning. Eleven ska 
kunna uppnå målen, därigenom måste de, i de flesta fall, komma till skolan där 
undervisningen sker. ”Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de 

lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att 

uppnå dessa mål.” (Lpf, 1994) Vad är då lösningen på detta problem? Jag har inget svar, men 
jag tror att det skulle krävas hårt arbete och risken finns att man tappar bort någon på vägen. 
Det jag menar är att lärarna, för att vara konsekventa, skulle låta eleverna ta ansvar fullt ut. 
Detta skulle ske i samtliga situationer förknippat med skolarbete. Till exempel skulle det 
innebära att eleverna inte fick skriva ett prov om de inte hade med sig en penna, att de själva 
fick ta reda på vad som hänt när de varit borta från skolan och så vidare. Det är naturligt att 
eleverna får ta det här ansvaret men jag tror att träningen måste börja redan i tidigare åldrar. 
Redan i grundskolan måste eleverna tränas i att ta ansvar för sig själva och sina studier. Stöd 
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för detta finns i läroplanerna, men enligt svaren från lärarna i undersökningen och från 
litteraturen framgår detta arbete inte görs tillfredsställande idag. 
 
Beträffande planeringen beskriver lärarna att mycket av planering görs gemensamt i 
arbetslaget. Det framkommer också att vissa lärare, framför allt ämneslärare, känner sig styrda 
av kursplaner och nationella prov. Detta kan vara något som inte är särskilt positivt om man 
vill arbeta med ett entreprenöriellt lärande. Det är också något som Johannisson & Madsén 
(1997) beskriver när de nämner konflikten med ämnesinriktade betygskriterier och korta 
kurser. Det framstår som att förutsättningarna skiljer sig åt mellan de lärare som har 
karaktärsämnen för ett visst program (IT-kurser för ett IT-program till exempel) och de lärare 
som har kärnämnen som språk och matematik. Kärnämneslärarna upplever att de får svårt att 
uppnå samtliga kursmål om de inte kan jobba med sitt ämne i en viss ordning. Detta blir 
bekymmersamt då man vill skapa temainriktade, ämnesövergripande projekt där det ordinarie 
schemat bryts under en period. Ett sätt att komma till rätta med detta problem skulle kunna 
vara att helt enkelt arbeta mer med detta arbetssätt i arbetslaget så att samtliga lärare får en 
vana att både planera och genomföra dessa projekt. Det ger också lärarna möjlighet att förutse 
vid vilken tidpunkt under respektive termin det är lämpligt att genomföra dessa projekt. Men 
den här undersökningen ger inte riktigt svar på den frågan, tyvärr. Jag verkar också, enligt vad 
flera av lärarna beskriver, finnas en rädsla att inte hinna med samtliga kursmål. Under ett 
entreprenöriellt lärande med rätt betingelser ges eleven möjlighet till djupare analyser av ett 
ämne men också större valfrihet att välja delar som intresserar samt i vilken ordning eleven tar 
sig an problemen. Det framgår av litteraturgenomgången. Flera av lärarna i denna 
undersökning styrker detta och menar att kursmålen faller på plats med automatik om lärarna 
bara vågar släppa lite på kontrollen. Om kärnämnen tvingas utföra kursmoment i en viss 
ordning samt vid vissa tillfällen kan det ställa till problem för det entreprenöriella lärandet. 
 
Rendahl & Ahström (2007) beskriver att det entreprenöriella lärandet är komplext. Jag kan 
bara hålla med. Som andra lärandeteorier och pedagogiska metoder innehåller det 
entreprenöriella lärandet referenser till varierande forskning och tidigare teorier. När jag har 
nystat en del i teorierna bakom det entreprenöriella lärandet ser jag att det inte behöver vara så 
komplicerat, men det är många delar och det tar lång tid att sätta sig in helt i det 
entreprenöriella lärandet. Däremot vore det trevligt med en enhetlig begreppsdefinition, vilket 
jag antar kommer att utvecklas över tiden. Författarna (Rendahl M. & Ahström, 2007) menar 
att den traditionella undervisningsformen kan kombineras med den entreprenöriella 
undervisningsformen för ett bättre resultat. Här håller jag inte med. Jag menar att det 
entreprenöriella lärandet är mer än en metod. Det entreprenöriella lärandet bör genomsyra allt 
som görs i undervisningen för att vara lyckosam, om man följer det som beskrivs av 
författarna till texterna jag presenterat i litteraturgenomgången. Det innebär att, som det 
beskrivs i litteraturgenomgången, lärarna bör arbeta problemorienterat, agera handledare, vara 
medvetna om metalärande och agera processorienterat (Peterson & Westlund, 2007). 
Respondenterna i den här undersökningen menar att det krävs mer av lärarna när de arbetar 
entreprenöriellt än när de arbetar mer traditionellt. De menar då att lärarna behöver ge 
eleverna stimulerande uppgifter att arbeta med. Att återgå till traditionella 
undervisningsformer när eleverna tröttnar verkar, enligt den här undersökningen, att gå åt fel 
håll. Istället bör lärarna försöka stimulera eleverna ytterligare i form av meningsfulla 
uppgifter eller kontakt med näringsliv. Det är nämligen detta som respondenterna nämner som 
faktorer som motiverar eleverna. Inget i denna undersökning ger belägg för att en återgång till 
traditionell undervisning skulle ge motiverade eller intresserade elever. 
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Samarbetet är viktigt både i teorierna och i praktiken kopplad till det entreprenöriella lärandet. 
Eleverna tillåts även i denna undersökning att samarbeta i stor utsträckning. Läroplanen har 
även här inget som motsäger detta tänkande: ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga 

att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans 

med andra” (Lpf, 1994). Det är intressant att se att även examination kan ske under 
samarbetsformer, som till exempel gruppresentationer och projektredovisningar som liknar 
arbetslivets motsvarande uppgifter. Jag har ofta själv tyckt att skriftliga prov saknar mycket 
av lärande inslag. Man kan till exempel se att vid ett skriftligt prov tillåts inte eleven ta hjälp 
av en kamrat, eleven får heller inte söka sig till andra källor (böcker, Internet etcetera) och 
eleven får inte heller söka hjälp av läraren under provtillfället. Allt detta hade varit naturligt 
att göra i en autentisk situation på till exempel en arbetsplats. Därför är resultatet av denna 
undersökning intressant, där lärarna varierar sin examinationsform så mycket, men framförallt 
använder examination i grupp i stor utsträckning. Detta efterliknar även arbetslivets sätt att 
redovisa ett arbete. Eleverna har förutsättningar att lära sig mycket mer av den redovisningen 
än vad det skriftliga provet ger. Denna undersökning mäter sock inte denna punkt. 
 
Beträffande klassrummets utformning kommer det fram i intervjuerna att det ger mycket stöd 
för undervisning i form av samarbete och diskussioner. Det självständiga arbetet blir dock 
lidande. Det finns inte mycket beskrivet om självständiga arbetsformer i samband med 
entreprenöriellt lärande. Detta beror givetvis på att entreprenöriellt lärande har sin bas i 
sociokulturella teorier där social utveckling och samarbete är högt prioriterat. Läroplanen 
(Lpf, 1994) skriver att skolorna ska ge stöd för både individuellt arbete och arbete i grupp. 
Eftersom läroplanen är utformad på detta sätt kan jag inte konstatera annat än att detta skulle 
kunna vara en brist i de undersökta skolorna. Det vill säga en bristande förmåga att låta elever 
lösa uppgifter självständigt. Jag kan också konstatera att detta måste vara undantagsfall 
eftersom det naturliga är att arbeta problembaserat, gruppvis eller i projekt. 

6.2 Metoddiskussion 
Jag har valt en kvalitativ metod för att kunna finna djup i det jag undersöker. Eftersom jag 
själv inte kunde ämnet entreprenöriellt lärande innan jag påbörjade undersökningen så har 
metodvalet också hjälpt mig att låta respondenterna tala fritt och, så att säga, leda mig rätt i 
ämnet. Jag hade haft mycket svårt att genomför detta med en kvantitativ metod. För det första 
hade det varit tvunget att jag skaffade mig djupare kunskaper inom ämnet innan jag påbörjade 
arbetet. Utan djupare kunskaper hade jag inte kunnat framställa en enkät med adekvata frågor. 
Tack vare att jag använde semistrukturerade intervjuer kom jag runt detta problem. 
 
Jag har i denna uppsats beaktat reliabiliteten och validiteten. Jag är noggrann i min 
beskrivning av arbetet med uppsatsen Jag har av validitetsskäl valt tillräckligt många 
respondenter för att resultatet inte ska bli ensidigt. Problem kan dock uppstå i alla 
sammanhang där kvalitativa metoder används. Bland annat kan resultatet färgas av mig i 
samtalet med mina respondenter, intervjuareffekten (Denscombe, 2000). Jag har dock varit 
noggrann och medveten om min möjlighet att påverka respondenterna och därför försökt hålla 
mig neutral. Respondenterna har nog ändå förstått på mina frågor vad jag sökt för typ av svar 
ibland. Detta har i så fall gjort att jag i vissa fall råkat skapa ledande frågor. Frågorna finns 
bifogade till detta dokument för den som undersöka kvaliteten på dessa. 
 
Antalet respondenter är i den här undersökningen sex personer. Jag anser att antalet 
respondenter är fullt tillräckligt för den här undersökningen men inser också att säkerheten i 
resultatet ökar med antalet intervjuade personer. Jag hade önskat att jag hunnit med att 
samtala med fler personer, inte bara för undersökningens skull, utan även för min egen skull. 
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Jag har insett att jag lärt mig väldigt mycket under detta arbete. Framför allt har jag fått en 
insikt i arbetslagens arbete med planering. Något som är en brist i denna undersökning är den 
ensidiga synen på det entreprenöriella lärandet. En viktig grupp saknas, nämligen eleverna. 
Det hade varit förträffligt att ha resultatet från en fokusgrupp elever. Det skulle varit väldigt 
intressant att se om de har samma syn som lärarna har på detta ämne.  
 
Jag valde att kontakta lärare från två olika skolor. Detta har gett mig möjlighet till att besöka 
arbetslag som har kommit olika långt i sin utveckling av det entreprenöriella lärandet. Det har 
varit nyttigt för undersökningen i den mån att jag har fått en förståelse för den processen. 
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Det vore intressant att se en undersökning som visar på lyckade exempel av integrering av 
kursmål i olika ämnesövergripande projekt, hur dessa utformats samt hur de genomförts. 
Dessutom vore det intressant att se en utvärdering av elevernas sympatier med denna typ av 
undervisning jämfört med en mer traditionell undervisningsform. 

6.4 Slutsatser 
Det entreprenöriella lärandet är ett stort begrepp och en pedagogisk form som innefattar olika 
delar. Bland annat innebär det att undervisningen sker på ett annat sätt än vad som har varit 
traditionellt vanligt i svenska skolor. Nyckelbegrepp inom entreprenöriellt lärande är 
metalärande, ansvar, problembaserat lärande, samarbete och handledning. Elever arbetar 
lösningsorienterat och lärarna arbetar processorienterat och är handledare i elevernas 
utvecklingsprocess. 
 
Det entreprenöriella lärandet innebär kontakt med det lokala näringslivet i form av 
projektarbeten och studiebesök. Det innebär också undervisning som präglas av samarbete 
vilken skolmiljön och klassrummets utformning ger stöd till. För att ge stöd för det 
entreprenöriella lärandet har de undersökta skolorna långa lektionspass. Det innebär att två 
ämnen avhandlas på en dag. Det skulle till exempel innebära ämnet svenska på förmiddagen 
och idrott på eftermiddagen. De långa lektionspassen ger möjlighet till fördjupning och analys 
för eleven men kan ibland vara tröttande om inte läraren lyckas variera undervisningen. 
Ämnesövergripande projekt är också vanligt förekommande. 
 
Det entreprenöriella lärandet har sitt ursprung i en konstruktivistisk sociokulturell grundsyn 
och det finns heller ingen konflikt mellan detta synsätt och det som står skrivet i läroplanen. 
Det svåra att genomföra, beträffande ett entreprenöriellt lärande, är att implementera 
kursplanerna i undervisningen och samtidigt erbjuda eleverna en helhetssyn och ett intressant 
problembaserat lärande med kontakter med omkringliggande yrkesliv. 
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Bilaga 1, Skillnader mellan traditionell och entreprenöriell 
undervisning 
 

Traditionell Entreprenöriell 
Pedagogens undervisning är i 
centrum genom exempelvis 
ämnesspecifika klassrum. 

Elevens lärande är i centrum med 
exempelvis elevanpassade 
klassrum. 

Pedagogen styr undervisningen. Arbetslag och eleverna drar upp 
riktlinjer för lärandet. 

Pedagogen har en auktoritär 
ledarstil. 

Pedagogen har en personlig 
auktoritet. 

Eleverna tränas att hitta rätt svar 
och att identifiera rätt kunskap. 

Eleverna kommer till insikt om 
att det ofta finns många 
alternativa svar och många vägar 
till kunskap och utveckling. 

Eleverna examineras med hjälp 
av prov. 

Eleverna utvärderar lärprocessen 
under arbetets gång tillsammans 
med pedagogen. Arbeten 
rapporteras på olika sätt. 

Pedagogen berättar vad som är 
”rätt”. 

Pedagogen stimulerar en 
sökprocess. 

Pedagogen ger information. Pedagogen frågar efter 
information. 

Pedagogen har svaren ”Jag vet 
det här…” 

Pedagogen ställer frågor ”Vad vill 
du lära dig?” 

Pedagogen är synlig. Pedagogen är ”osynlig”. 
Innehållsorienterad och 
prestationsorienterad. 

Processorienterad. 

Fokuserar på teorier. Fokuserar på erfarenheter. 
Är på ”låtsas”. Sker på ”riktigt”. 
Fragment. Helhet. 
Källa: Så tänds eldsjälar   
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Introduktion/fakta 
Berätta kort om dig själv: 
Ämnen, program 
Utbildning 
Erfarenhet - lärarerfarenhet, erfarenhet från näringslivet 

Lärarrollen 
(1) Har du mer rollen som handledare eller föreläsare? 
(2) Hur agerar du om du får frågor generellt? Ger svaren eller ställer frågor eller annat? 
(3) Beskriv din ledarstil: Auktoritär/Demokratisk, Förklara 

Planering 
(4) Hur planerar du din undervisning? I Arbetslag? Ensam? Tillsammans med eleverna? 
(5) Har ni ett holistiskt synsätt när ni planerar eller fokuserar ni på fragment, delar? Kan 

du peka på exempel?( Tar ni med omvärldsfaktorer i planeringen, eller syftar ni enbart 
mot kursmål) 

(6) Långt tidsperspektiv? Detaljplanering? 
(7) Tänker ni på elevernas framtida yrkesroller i planeringen? 
(8) Arbetar ni ämnesövergripande? I hur stor utsträckning? 

Undervisningen 
(9) Ser du att undervisningen fokuserar mer på mål att uppnå/prestationer eller på lärandet 

och processen? 
(10) Arbetar ni mycket i projektform? Hur mycket, uppskatta? 
(11) Arbetar ni med problemlösning och kreativitetsträning? Hur? Hur stor del av 

undervisningen? 
(12) Är klassrummet utformat utifrån ett elevperspektiv? Hur? 
(13) Examination – prov eller lärande under examinering, redovisning projekt, etc. 
(14) Har de långa lektionspassen fördelar/nackdelar? 

Eleven 
(15) Har eleven inflytande över undervisningen? Hur? Utvärderingar? Planering? 
(16) När ser ni att eleven blir motiverad och hittar egen drivkraft för lärande? 
(17) Hur ger ni stöd för detta i undervisningen? 
(18) Får eleven möjlighet till att se sitt eget lärande? Exempelvis Loggbok under 

projektarbete? 
(19) Får eleverna lov att samarbeta för att nå förståelse? 
(20) Låter ni eleverna ta eget ansvar för sitt lärande? Hur?  
(21) Har eleverna ansvar för att ta kontakt med näringsliv till exempel? (Social 

kompetens) 

Omvärlden 
(22) Har ni kontakt med näringslivet? Hur? 
(23) Kopplar ni undervisningen till hur elevernas eventuella framtida yrkesroller ser ut 

idag? Hur? (Använder ni elevernas omvärld i undervisningen? Hur då?) 
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Bilaga 3, Information om sekretess vid intervjuer 
 
Nedanstående information lämnades till respondenterna före intervjutillfället. 
 
Jag skriver uppsats i ämnet pedagogik. Jag fokuserar på lärande och kunskapssyn hos lärare.  
Under intervjun är frågorna öppna och det finns inga färdiga svarsalternativ. Om du har lust 
att utveckla något så gör det. Tycker du att frågan är felställd eller om du tycker att något 
saknas kan du ta upp detta. Gärna i slutet av intervjun. 
Jag kommer att följa etiska riktlinjer och principer för uppsatsarbetet. Det innebär bland 
annat: 

• Anonymitet för dig i intervjun 

• Skolan du jobbar på hålls så anonym det är möjlig 

Jag kommer låta dig läsa och kommentera dina utsagor före publicering. Vid önskemål kan 
jag skicka färdigt resultat när uppsatsen är klar. 
Jag önskar spela in intervjun. Detta gör jag för min egen skull. Det är bara jag som kommer 
att lyssna på upptagningen, när jag skriver ner innehållet i intervjun. 
 
Tack för din medverkan 
 


