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Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka i vilken grad lärarna i högstadiet arbetar med 

elevernas ”verkligheter” och erfarenheter. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer via mail och 

direktkontakt har jag intervjuat åtta lärare samt åtta stycken elever. Resultatet visar att lärarna till viss del 

arbetar på ovannämnda sätt men att detta inte alltid når fram till eleverna. Men när det gör detta så menar 

eleverna att de ökar motivationen. Ytterligare en  slutsats av arbetet är att det skulle behövas mer 

utbildning för lärarna inom området.  
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1. Inledning 
 

Tanken på att lärarna i skolan ska anpassa och ta till vara på elevernas vardag har alltid varit viktig 

och kan se som en röd tråd genom didaktikens historia. Redan på 1600-talet diskuterade Johan 

Amos Comenius pedagogiska tankar om att skolan skulle anpassa undervisningen efter barnens 

olika utvecklingsstadier och erfarenheter.  

Under 1900-talet har filosofer som John Dewey vidareutvecklat dessa tankar och en av 

grundtankarna i flera av hans pedagogiska publikationer var att eleverna lär sig genom handling 

och problemlösning. Dessutom lär sig bättre genom handling och problemlösning.  (NE.se 2014-

05-05). 

På 1990-talet utvecklades den tanken sedan till problembaserat lärande. Det senaste inom denna 

didaktiska tradition har innan rubricerats som entreprenöriellt lärande. 2011 kom det en ny 

läroplan i den svenska skolan och i läroplanen LGR11 ska eleverna arbeta med entreprenöriellt 

lärande. Detta gjorde mig nyfiken, genomförs detta i dagens skola?  

Skolyftet (2011) menar att entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt arbetssätt som ska stimulera 

fantasin och viljan att skapa i klassrummet.  De menar att den inre drivkraften och motivationen 

är viktig samt att målet är att få eleven att se ett sammanhang.  

Detta i samband med den röda tråden och tidigare forskning gjorde mig nyfiken på hur det 

fungerar i dagens skola. Tidigare forskning angående entreprenöriellt lärande i skolan finns enbart 

inriktat på ett visst ämne eller för lägre åldrar. Exempel på detta är en studie av Carina Fast som 

Skolverket publicerade 2010B, där hon undersökte om barnens erfarenhet och kunskap tas till 

vara i förskolan. Jag skulle vilja undersöka det här på ett högre skolstadium och se om och i så fall 

hur lärarna använder sig av elevernas erfarenheter och saker som händer i deras verklighet. Jag 

har även tänkt undersöka detta i allmänhet oberoende av ämne. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är alltså att undersöka i vilken grad elevernas och omvärldens 

”verklighet” används i undervisningen. Med ”deras verklighet” menar jag om man diskuterar något 

som ligger dem nära i dagens samhälle. Diskuterar man sådant som händer i världen i nutiden och 

försöker man anpassa uppgifterna efter elevernas intressen? Syftet är även att ta reda på vilka 

exempel lärarna använder sig utav och hur detta påverkar elevernas engagemang. Jag vill även 

undersöka om eleverna har en likadan bild av detta som sina lärare eller om de anser att det skulle 

kunna genomföras på något annat sätt.  

1.2 Forskningsfrågor 

 På vilket sätt väver lärarna in elevernas omvärld och erfarenheter i undervisningen? 

  Märker de någon skillnad på elevernas engagemang om de arbetar enligt denna modell? 

 Vad för exempel brukar lärarna använda sig utav? Samt hur upplever eleverna detta 

arbetssätt? 

 

Gällande vad lärarna använder för exempel förstår jag att detta inte är något som kan 
generaliseras på alla lärare. Dock anser jag att det ger en bra inblick på hur det kan se ut både från 
lärare och elevernas synvinklar. Engagemang är även det svårt att mäta men jag har valt att tolka 
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det på så vis att om lärare och eleverna känner sig mer motiverade till sin uppgift. Hur 
entreprenöriellt lärande används i undervisningen är givetvis något väldigt varierande. Jag är 
medveten att detta inte är en bild som kan antas stämma överens med hela dagens svenska skola, 
det är enbart ett exempel på hur det kan vara. 

Jag har fått svar på mina forskningsfrågor genom att intervjua berörda personer om detta. Jag har 
frågat dels lärarna själva hur de har gjort för att få med dagens samhälle i undervisningen, samt 
om de har märkt någon skillnad på elevernas motivation när det har gjort detta. Jag har även 
undersökt ur elevernas synpunkt och hur de har ansett att de har fått arbeta på detta sätt. Min 
tanke var sedan att jämföra dessa svar och se för varje enskild individ men även sammanställa all 
fakta och få en helhetsbild. 
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2. Begreppsdefinition 
Jag kommer nedan att förklara definitioner och begrepp som jag anser är viktiga för läsaren att 

veta för att förstå denna studie. 

 

2.1 Elevernas omvärld 

Definitionen av elevernas omvärld kan jag koppla till Falk Lundqvist (2013:20) som säger: ” den 
entreprenöriella pedagogiken utgår läraren från den punkt där barnen befinner sig”. Med andra 
ord utgår man från eleven och hur hen har det i dagens läge och var hen befinner sig för tillfället. 
Det är sedan detta som läraren tar till vara på i sin undervisning. 

 

2.2 Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande (PBL) lanserades på 1990-talet som en ny lärostil som användes för att 

utveckla något redan existerande Egidius (1999). PBL kan användas för att elever ska lära sig att 

lösa en uppgift istället för att bara minnas något för kunskapen. När man arbetar med PBL gör 

man detta i olika steg, 1. Att låta eleverna få all fakta gällande det utvalda fallet och förklara 

termer. 2. Avgränsa problemet så att det inte blir för stort. 3. Analysera problemet med olika 

hypoteser. 4. Granska det som kommit fram på ett kritiskt sätt. 5. Se till att alla har kunskapen för 

att formulera studierna. 6. Lärandet kan nu ske på olika sätt och med olika källor. 7. Problemet 

analyseras på nytt och det föreslås åtgärder för att förändra. Syftet med denna teknik i sju steg är 

att man ska som elev ska träna sig i att arbeta i ett lag och lösa problem tillsammans.  

 

2.3 Entreprenöriellt lärande 

Skolverket definierar i LGR 11 entreprenöriellt lärande som följande:  
 

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som 
att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, 
kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, 
kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta 
tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga,kulturella, sociala 
eller ekonomiska. (Skolverket 2010, s3 källa A) 
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3 Litteratur 

Jag kommer nedan att lyfta fram litteratur som jag menar är relevant för detta arbete och kan vara 

till nytta för läsaren för att förstå studiens syfte och resultat. 

3.1 Problembaserat lärande 

Egidius (1999) skriver att så kallat uppgiftsbaserat lärande får en större roll i dagens samhälle. 

Med denna typ av lärande prioriteras att utforska världen och klara utmaningar som ökar 

självkänslan.  Denne förespråkade problembaserat lärande som definierats ovan. 

Sundgren (2005) menar att dagens skola bär tydliga spår av Deweys pedagogik. Dewey 

förespråkade att undervisningen skulle vara baserad på behov och intresse. Något som kan ses i att 

många lärare idag anser att undervisningen måste vara meningsfull, exempel på detta kan vara 

problembaserat lärande. Författaren skriver att Dewey menar att individen, skolan och samhället 

måste vara en helhet för att man ska nå framgång i skolans värld.  

3.2 Entreprenöriellt lärande 

Larsson (2013) har intervjuat Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg som menar att 
entreprenöriellt lärande innebär att utgå ifrån elevernas erfarenheter. Dessa menar att det 
entreprenöriella lärandet anpassar innehållet i skolan till något som eleverna kan känna igen från 
sin egen verklighet. Denna lärostil handlar alltså om att försöka koppla ihop ”elevernas värld” med 
skola och omvärld. Detta för att göra lektionerna meningsfulla och sätta elevernas egna kunskaper 
i fokus. Det gäller alltså att få arbetet i klassrummet att bli verklighetsanknutet. Exempel på detta 
kan vara att man i matematikundervisningen kan samarbeta med arbetslivet, eller när man arbetar 
kring kommunpolitik faktiskt får intervjua lokala politiker.  

Det gäller alltså att ta reda på elevernas intresse och få en förståelse om vad de kan sedan tidigare, 

denna typ av undervisning kan förklaras som cirkulär. Undervisningen börjar där eleverna 

befinner sig och kopplas sedan ihop av läraren i slutet. Detta skiljer sig från dagens ”vanliga” 

undervisning där ofta läraren börjar med att föreläsa, sedan får eleverna arbeta självständigt och 

till sist ha ett prov. Med den entreprenöriella lärandets metod kan det istället vara så att en elev 

har en fråga som gör att  läraren ibland får göra om sina lektionsplanering.  

Elevinflytande i undervisningen är viktigt för delaktighet och för att eleverna ska känna att de kan 

påverka sin situation och vara med i det demokratiska samhället hävdar (Alanko & Isaksson 1998). 

De menar att man inte enbart kan nöja sig med att säga att eleverna får påverka i elevråd eller 

liknande. Exempel på uppgifter kan vara att eleverna får läsa en aktuell artikel från en tidning och 

sedan bearbeta den så att den får ett korrekt språk enligt de svenska språkreglerna och sedan 

motivera varför man ändrat på det viset man har gjort. I samhällskunskap skulle en uppgift kunna 

vara att fundera över hur det fungerar med avdrag och skatter på lönen eller vad du skulle 

prioritera att köpa med den lön du har. Detta för att på så vis få det till något eleverna kan anknyta 

till. 

Denna metod kräver det att man skapar utmaningar istället för uppgifter, exempelvis genom att ha 

öppna och avgränsade frågeställningar istället för slutna. Hallberg (2013) menar även att det i 

denna typ av inlärning är viktigt med formativ bedömning. Det är viktigt att eleverna får vara med 

i denna process, exempelvis genom att eleverna får vara med och bedöma sina klasskamrater och 

får verktyg för detta men att läraren ändå är den som sätter själva betygen. 
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I Skolverkets (2010, källa B) publikation Skapa och våga ges olika exempel på vad eleverna kan 

vinna på att få arbeta entreprenöriellt. Exempelvis att eleven tar mer ansvar för sitt eget lärande 

och att läraren i sig blir mer som en handledare eller mentor. Grupporienterat arbete är vanligt 

vilket leder till att eleverna lär sig att samarbeta. Projekten som eleverna gör kan ha en nytta 

utanför skolan om eleverna arbetar med autentiska problem. Det kan även vara så eleverna arbetar 

med dessa arbeten en längre tid, vilket gör att de kan hinna bearbeta och reflektera över sitt 

arbete.  

Erkkilä (2000) skriver i sin studie att hon var bekant med tanken av att ”lära genom att göra” detta 

sedan hon varit en scout och det var en vanlig tanke där. Hon undersökte hur entreprenöriellt 

lärande fungerade i en jämförande studie mellan Finland, England och USA. Hon konstaterar då 

att denna pedagogik beskrivs som något positivt inte bara för individen utan för samhället i stort.  

Många forskare anser att entreprenöriellt lärande innebär något positivt enligt Pålsson (2010). De 

kan då antingen mena att detta arbetssätt gör det enklare för eleverna att nå läroplanens mål eller 

att det kan skapa ett nytt sätt att undervisa i skolan och testa andra sätt till att nå kunskap. Det är 

viktigt att eleven för en framtida arbetsmarknad kan samarbeta och tänka i nytänkande. 

Ovannämnda forskare anser att det entreprenöriella lärandet passar bättre för att utveckla det än 

den klassiska kateder-undervisningen.  

I en del skolor kan det även finnas problem gällande tolkningen av själva begreppet 

entreprenöriellt lärande (Pålsson 2010). Anledningen till detta kan vara för att en del skolor tolkar 

ordet som en strategi för att uppfylla målen som finns i läroplanen, medan andra skolor mer ser 

det som en utmaning för själva skolan. Det visar sig även att begreppet fortfarande mest 

förknippas med företagande i sig och inte egenskaper som initiativförmåga och nyfikenhet.  

Författaren tar även upp att det kan anses som problematiskt enligt en del lärare att få in detta 

arbetssätt i alla ämnen och det anses vara lättare i ämnen som NO och SO. Det kan även vara så att 

denna pedagogik fortfarande mer ses som en trend i skolvärlden och inte tas på allvar eller att man 

som lärare ibland kan vara engagerad i denna lärostil men känner att man bromsas av sin 

skolledning. 

Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) refererar till den tyske filosofen Bubers 

tankar om att bryta frågemönster är en viktig inspiration i denna pedagogik och att läraren måste 

vara kreativ i sitt sätt att ställa frågor. Detta kan vara frågor som inte är rena kontrollfrågor utan 

som ställs för att maximera elevens eget tänkande och lärande. De menar att de flesta uppgifter i 

skolan idag enbart kan kategoriseras som rätt eller fel. Det kan kännas tydligt och 

problematiserande men det gynnar inte alltid elevens inlärning samt då sammanhanget kan utebli 

vid dessa frågor. Det gäller att man som pedagog skapar ett möte och en äkta dialog.  

Aspelin (2005) tar också upp Bubers tankar kring en jag och du-relation som så småningom 

övergå i en det-relation, vilket betyder att mötet istället har blivit en erfarenhet. Detta kan Falk-

Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) koppla till att eleverna kan skapa en strategi för 

att lösa det- uppgifter utan att egentligen behöva bearbeta frågan djupare. Medan du-uppgifter är 

kopplade till elevernas erfarenhet vilket istället ger eleven en möjlighet att konstruera sin kunskap. 

Exempel på en Det-uppgift: ”Skriv och berätta om ett engelsktalande land. Du ska i din 

framställning ha med var landet ligger, huvudstad, befolkning, statsskick, näringar, historia, 

religion och natur.” Exempel på en Du-uppgift: ”Din resebyrå har gett dig i uppdrag att 
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marknadsföra ditt engelsktalande favoritland för nya resenärer som aldrig varit där och som inte 

vet något om landet. Låt din fantasi och kreativitet flöda.” 

Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) menar att entreprenöriellt lärande kan 

härledas till viss del till de äldre pedagogiska teorierna som finns. Bland annat menar de att man 

kan knyta an detta till pedagogen Deweys ”learning by doing”. Bland annat grundstenen i 

pedagogiken som manar till aktivitet. Dewey betonade även att skolan måste utvecklas i takt med 

samhället och diskuterade problem som kan uppstå med kunskap på en omväxlande 

arbetsmarknad. 

Pedagogen och filosofen Dewey ansåg att inlärning sker om individen utför någonting själv 

(Alanko & Isaksson, 1988). Läraren skulle då stötta eleven och utgå från att eleven skulle vara den 

aktiva i arbetet. De tar även upp att problembaserat lärande ska skapas på ett problem, det ska 

även ha anknytning till eleven. Syftet med denna metodik är ofta att eleven ska lära sig att det inte 

bara finns ett rätt svar utan det kan variera beroende på sammanhang eller vem man frågar. 

Grundidén är dock att eleverna ska känna igen det problem som de arbetar med i sin verklighet. 

Detta på grund av att autentiska situationer ökar motivation och gör det lättare att tillämpa fakta. 

Arbetssättet innebär att eleverna arbetar med verklighetsanknutna problem och att det ska locka 

fram elevernas kunskapssökande. 

Dewey ansåg att det är en atmosfär i skolan där det nästan anses som dåligt att en elev hjälper en 

annan (Sundgren 2005). Dewey ansåg att det istället ska ses som ett tillfälle för idéutbyte och 

samarbete. Han anser att skolan måste främja den sociala biten då det är det som sedan krävs av 

eleverna i samhället. Samt att en uppgift som kan reflekteras över och har ett verkligt mål är den 

som på allvar lär oss något. Han ansåg att själva studierna gärna kan få ha utvecklats från något 

tema eller ämne som ligger nära i det egna intresset och erfarenheten. 

Sundgren (2005) menar att han tolkar Deweys tankar som att målet för skolan inte borde vara att 

skapa människor som kan rabbla fakta. Utan att målet istället är att skapa människor som kan 

reflektera och ta till sig uppgifter på ett sätt som är meningsfulla för dem i sitt eget liv. Han menar 

att det i dagens skola ges väldigt lite plats åt eleverna att tycka och tänka självständigt. Författaren 

menar att eleverna enbart till viss del får formulera och lösa egna problem. De får inte heller 

reflektera så mycket kring sitt eget lärande eller formulera egna mål för sina studier. Han anser att 

man i dagens samhälle därför måste försöka skapa läromiljöer utanför skolan då det är så 

samhället ser ut idag. Han ansåg att man inte längre kan hävda att skolan sitter på all kunskap 

utan även ta till vara på människors erfarenheter ute i samhället. 

Skolverket (2011, källa C) tar upp att entreprenöriellt lärande numera är inskrivet i skollagen. I 

grundskolan är det tänkt att man ska stimulera och skapa nyfikenhet att vilja lösa problem och 

testa sina idéer. Regeringen vill att entreprenöriellt lärande ska vara som en röd tråd genom hela 

utbildningens system. Skolan ska därmed samarbeta med exempelvis näringsliv och kulturliv. 

Detta för att både elever och lärare ska bli inspirerade.  

I den tidigare nämnda rapporten om entreprenöriellt lärande i skolan framtill år 2009 

framkommer det att många lärare i grundskolan känner att det för tidigt för att säga om denna 

arbetsmetod har gett resultat (ibid). Många lärare menar att elevernas självförtroende har ökat 

med hjälp av denna pedagogik. De anser även att engagemanget och känslan av att skolarbetet är 

meningsfullt har ökat hos eleverna.  
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Det har även visat sig i rapporten att näringslivet insett vikten av att ta emot praktiserande elever 

för att de finns en möjlighet till arbetstagare i ett större perspektiv. Dock visar det sig att lärarna 

anser att de skulle behöva mer kompetensutveckling inom området. Det är även så att en del i 

enkäten i denna rapport berättar att de först nu har börjat tänka på hur de kan arbeta på detta sätt. 

En del lärare skriver att de inte använder det alls i sin grundskola. De menar då att det beror på att 

de arbetar med barn i yngre åldrar och att de då inte hinner med detta.  

Lindström och Pennlert (2009, s.39-40) skriver att didaktisk kompetens hos en lärare bland annat 

innebär att denne ska ”göra lämpliga urval av innehåll utifrån elevers förutsättningar, behov och 

förkunskaper.” Läraren ska även ”ta vara på barns och ungdomars nyfikenhet, tankar, idéer, 

erfarenheter och engagemang.” De tar även upp att elevinflytandet i undervisningen dels kan vara 

indirekt, på så vis att läraren utgår ifrån bland annat elevernas förkunskaper och erfarenheter. 

Men även direkt elevinflytande då elevernas egna frågor och intressen eller önskemål får vara till 

grund för undervisningen. 

Det är viktigt att man som lärare anpassar undervisningen efter elevernas olika lärostilar och 

behov (Boström & Wallenberg 1997). Detta kan exempelvis vara att en del elever lär sig bättre 

genom att lyssna medan andra lär sig bäst genom att se på bilder. 

I klassrummet är det läraren som styr både innehåll och form enligt Granström och Einarsson 

(1995). Det kan dock förekomma att eleverna föreslår ett ämne eller så. Det är inte alltid läraren 

följer upp detta. Carlgren och Marton (2000) anser att arbeta som lärare bland annat innebär att 

man i större utsträckning involverar eleverna i både utvärdering och planering av arbetet. 

Det är viktigt som lärare att vara kreativ i sin undervisning (Brynolf, Carlström, Svensson och 

Wersäll 2007). Det kan handla om att byta sitt perspektiv eller släppa loss sin fantasi. De tar även 

upp att den framtida läraren ska förbereda eleverna för livslångt lärande. Lärarna ska förändra 

samhället genom att arbeta med elevernas kunskaper för att få dem att kunna förstå 

samhällsutvecklingen. Samt att den framtida läraren ska låta eleverna vara delaktiga i 

undervisningen och sedan få utvärdera om de anser att målen för verksamheten är uppnådda. 

Elevernas intresse för undervisning som exempelvis teknik och naturvetenskap kan ökas med 

hjälp utav verklighetsbaserat lärande menar (Sagar 2013). Detta kan uppnås genom att det med 

uppgifter får arbeta både teoretisk och praktiskt. Författaren menar att det beror på att eleverna i 

de mer verklighetsbaserade uppgifterna får arbeta fram lösningar på verkliga problem. Det beror 

då på att eleverna utav dessa uppgifter känner en bättre självkänsla och att de får växa i sig själva 

när de känner att deras tankar har betydelse.  

Wasko (2013) menar att verklighetsbaserad undervisning får eleverna att samarbeta och kan skapa 

en större förståelse för omvärlden. Denne skriver även att det kan vara av vikt att ge eleverna en 

verklig uppgift istället för en övningsuppgift. 
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3 Metod 
 
Jag kommer nedan att förklara min metodanvändning. 
 
4.1 Forskningsstrategi 

Jag har använt mig av kvalitativ forskning som Denscombe (2009) beskriver. Detta då Denscombe 
menar att denna metod används mest vid det talade eller skrivna ordet. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har genomfört intervjuer via mail med lärarna, detta för att underlätta för dem då de kunde 
svara på frågorna när de hade tid och möjlighet. Det underlättade även för mig då jag har en 
hörselskada och inte behövde vara orolig att jag skulle missa något de sagt, då det var många 
frågor. Dessa intervjuer blev på så vis mer strukturerade men jag hade ändå möjlighet att maila 
tillbaka till lärarna om jag ville fråga eller få ett förtydligande. På så vis kan både lärar- och 
elevintervjuerna sägas vara semistrukturerade. Detta då jag hade fasta frågor att utgå ifrån men att 
jag kunde göra om dem eller ta bort någon fråga. 

Denscombe (2009) menar att när man väljer informanter så väljs de ofta för att de antas ha något 
att bidra med. Detta var något jag använde mig av då jag medvetet valde intervjua lärare från 
högstadiet. Författaren hävdar att intervju som metod är att föredra då man vill få insikt om 
människors åsikter eller tankar. Mina intervjuer anser jag faller under privilegierad information, 
som används då man vill få kontakt med personer på fältet för att få ett informationsdjup. 

Gällande eleverna så intervjuade jag dem muntligt, detta då jag hade möjlighet att sätta mig avskilt 
med dem en och en och att de hade fått färre frågor. När det gällde elevernas svar så använde jag 
mig av så kallade fältanteckningar som metod. Denscombe (2009) menar att man då skriver ner 
vad som sägs under intervjun eller i direkt anslutning då man har det som sagts i minnet. 

4.3 Urval 

Gällande urvalet av lärare så mailade jag min handledare innan praktiken och frågade om hon ville 
medverka. Hon sa även att hon kunde vidarebefordra frågan till de andra lärarna i hennes 
arbetslag. När jag kom ut på praktiken hade jag möjlighet att kontakta dem direkt de svarade då 
positivt på frågan att medverka eftersom de visste vem jag. Eleverna valde jag ut slumpmässigt och 
de gick i olika årskurser men alla i högstadiet. 

4.4 Databearbetning och analysmetoder 

Jag ville med de resultat jag fick fram i min studie se om det fanns likheter alernativt olikheter 
mellan de tillfrågade lärarna. Jag ville sedan jämföra detta med tidigare forskning. Jag ville även se 
hur lärarnas syn på sin undervisning stämde överens med elevernas syn på undervisningen. Jag 
ämnar därför redovisa resultatet av intervjuerna i form av olika temarubriker. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar enligt Denscombe (2009) om att studien med hjälp av själva insamlingsmetoden 
ska ge svar på forskningsfrågorna. Jag valde därför att intervjua de som undervisar i skolan, 
lärarna för att få svar på mina forskningsfrågor. Jag valde att intervjua elever för att få en 
kompletterande bild av det lärarna undervisningssituationen.  

Denscombe (2009) tar upp att informanten kan bli påverkad av den som intervjuar och svara olika 
beroende på hur informanten uppfattar den som intervjuar. I och med att jag mailade mina frågor 
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till lärarna så har jag kommit ”runt detta”. Dock kan de ändå ha en förutfattad mening om mig 
men min förhoppning var att de skulle känna sig trygga och svarade så sanningsenligt som möjligt. 

Denscombe (2009) menar att relibilialitet handlar om mätningens tillförlitlighet. Jag anser att jag 
har ställt frågor som passar studiens syfte. Det kan vara svårt att veta om informanterna talar 
sanning men jag fick helt enkelt anta detta. Jag försökte få dem att känna sig så pass trygga med 
mig så att de vågade det. 

Totalt var det åtta intervjuer med lärare och åtta intervjuer med elever. Samtliga arbetade eller 
studerade på högstadiet. Jag tror att min studie relibilialitet stärks av att ha flera informanter för 
att få en så pass sanningsenlig och trovärdig bild som möjligt av situationen. Stukát (2005) menar 
att detta resultat med få informanter kan bidra till att de inte kan användas för att generaliseras. 
Dock kan man se det som ett exempel på vad lärare och elever i dagens skola har för uppfattning 
om ”verklighetsbaserat lärande” som metod. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2004) har tagit fram fyra etiska aspekter som är viktiga för studier som denna. 
Jag har i ett så kallat missivbrev meddelat lärarna om de etiska ställningstaganden som finns kring 
denna studie. Det första kravet är informationskravet, som betyder att deltagarna ska få 
information om studien och att deras medverkan är frivillig. Detta har jag påtalat i mitt mail då jag 
informerar om att det är frivilligt för dem att delta. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet. Med det menas att deltagarana i studien själva bestämmer 
över sin påverkan. I mitt mail meddelat att de närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. 
 
Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar är anonyma det vill säga att 
ingen utomstående ska kunna identifiera vem de är. Jag informerade om detta i mitt mail då jag 
skrev att all personlig information kommer anonymiseras. Jag har genomfört detta genom att 
namnge informanterna till lärare a,b,c och så vidare alternativt elev 1,2 och 3. Jag har även 
medvetet valt att använda hen då det inte ska kunna härledas vilket kön informanten har. 
 
Fjärde kravet är nyttjandekravet och med det menar man att det material som samlas in enbart 
används till forskningsändamålet. I detta fall har jag meddelat att det enbart är min handledare 
som kan kräva att ta del av den information som jag har fått tagit del av. I övrigt har jag meddelat 
att det är ett examensarbete som jag skriver på MDH. Gällande eleverna så har jag meddelat dem 
samma sak muntligt. 
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5 Resultat 
5.1 Resultatet av lärarintervjuerna 

Jag kommer här att redogöra för de resultat som jag har fått fram. Jag använder mig av begreppet 

hen för att inte avslöja informanternas kön. 

5.1.1 Definiton 

Samtliga tillfrågade lärare i denna studie håller med om definitionen av entreprenöriellt lärande 

som ges. En av lärarna tror dock att många tycker att det kan vara svårt att definiera själva 

begreppet. Medan flera lärare hävdar att det vore skönt om skolan i sig skapade en egen definition. 

Detta då det skulle underlätta då alla lärare hade samma bild av vad de ska göra för att följa den 

röda tråden gällande entreprenöriellt lärande i skolan. 

Flera lärare försöker få med ”elevernas verklighet” i sin undervisning.  En arbetar tematiskt och 

ämnesövergripande med olika teman på sin arbetsplats och försöker då alltid få med något som är 

aktuellt. Hen berättar även att eleverna får arbeta med ett projektarbete där lärarna uppmuntrar 

dem att söka upp verkliga källor och samarbetspartners. En annan anser dock att tiden inte alltid 

räcker till. Hen anser att det är många andra moment som ska hinnas med i undervisningen och 

känner att det då inte finns utrymme för alla moment. Medan ytterligare en försöker att få med 

detta i sin undervisning men känner att det inte fungerar så bra. Detta då det redan finns mycket 

press och administrativt arbete som måste hinnas med. Dock skulle läraren vilja göra detta mer 

men menar att det skulle gå om de slapp hålla på med så mycket arbete runt om själva 

undervisningen. 

Några lärare är dock lite skeptisk till möjligheten att individualisera undervisningen med 

lärostilen. Detta då eleverna kan ha olika erfarenheter och förutsättningar. Denna lärare menar att 

skolan ska vara en fristad för eleverna och de ska slippa tänka på sin situation utanför skolan. 

Detta kan vara en aspekt till varför denna lärostil inte alltid lämpar sig då eleverna på grund av 

olika bakgrunder kan ha olika erfarenheter som de kanske inte alltid vill tänka på eller dela med 

sig av. Hen anser att det borde vara ett val efter förutsättningarna om man vill jobba med 

entreprenöriellt lärande och anser att det inte ska vara ett krav. En lärare anser att det kan vara 

svårt att få med detta i undervisningen då hen känner sig osäker på arbetssättet. Läraren önskar 

att man kunde ta arbetslagskonferensen till att få utbildning inom detta.  På så vis skulle alla 

kollegor kunna bli stärkta av varandra och utvecklas tillsammans. 
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5.1.2 Arbetssätt 

Samtliga lärare försöker i den mån det går att arbeta enligt denna modell. Dock kan det ibland 

finnas en viss rädsla hos lärarna för att släppa kontrollen. Det kan vara en bra ide att låta eleverna 

vara med och forma sin undervisning bland annat genom sin egen verklighet. Dock kan det vara 

lite ”läskigt”. Några lärare försöker prata om aktuella nyheter men menar att kreativiteten kan 

påverkas av motivation eller ork.  Det framkommer även att flera lärare anser att det är tur att det 

än så länge bara är sagt att man under grundskolan ska beröra entreprenöriellt lärande. Om ett 

krav på att ha det som i gymnasiet skulle medföra att det blir svårare att genomföra. Då menar hen 

att man skulle få stryka något annat moment eller samarbeta ämnesövergripande, dock skulle det 

kräva tid och att alla var villiga att samarbeta. 

Lärarna försöker arbeta med detta på olika sätt i sin undervisning. En av lärarna arbetar med 

dufrågor/uppgifter. Denne försöker även få människor från ”verkligheten” att komma till 

klassrummet och berätta när det är relevant för vad de arbetar med. Dock anser hen att denne 

borde arbeta mer med detta än vad som i dagsläget görs. Lärarna arbetar sedan på olika sätt 

genom att eleverna exempelvis kan få mäta något i den ute i samhället i matematikundervisningen. 

Eller att eleverna får arbeta med olika temaarbeten där lärarna tillsammans med kollegor har satt 

ihop ett arbetsmaterial som utgår från elevernas lust och motivation. 

Det kan även handla om att eleverna har fått skriva om en egen förebild, fått besöka lokala 

politiker eller skrivit en insändare som de sedan har fått visa upp på Öppet hus. En lärare har även 

drivit ett så kallat Comeniusprojekt där sex andra länder medverkar där eleverna har fått vara 

involverade och på så vis fått kontakt med andra kulturer, länder och människor. Detta har 

fungerat både på kunskapsmässigt sätt men även via olika resor. 

Det kan ibland kännas svårare att använda entreprenöriellt lärande i sitt ämne som är matematik 

och detta kan ofta bero på elevernas tankar om att matematik är enbart när de räknar i sin 

matematikbok. Samt att dagens ungdomar har ständig möjlighet att söka på internet och till 

exempel har miniräknare i sin mobiltelefon. Läraren menar bestämt att man inte ska låtsas att 

elevernas skolsituation ser annorlunda ut än ”verkligheten” då de där kan använda dessa 

hjälpmedel. 
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5.1.3 Motivation 

Lärarna anser att de oftast märker en skillnad på elevernas motivation när de får arbeta med något 

som ligger dem nära. Det kan handla om att eleverna gör studiebesök eller skapar en egen film. 

Eller att de själva får planera sin undervisning och skapa frågor som de vill ha svar på. 

En del försöker få med elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen men vill inte tvinga någon 

att dela med sig. Det kan även vara så att en del elever inte har så mycket erfarenhet som de 

känner att de vill dela med sig av till andra. Då menar läraren att detta arbetssätt kanske enbart 

fungerar på vissa specifika grupper. 

Den största utmaningen är dock att hjälpa elever som har svårt för friare uppgift att hitta något de 

tycker är kul samt lägga det på rätt nivå. Lärarna kan samsas om att eleverna blir mer engagerade 

om de får arbeta med sådant som har med deras verklighet att göra. En del kan också se vissa 

problem med detta arbetsätt och menar att det kan i dennes ämne SO ibland fungera bra och 

ibland inte gå alls. Denna lärare anser att en del bitar i ämnet lättare kan kopplas till nutid och 

exempelvis hur det är hemma hos eleverna. En del försöker även tala om nutida händelser i sin 

undervisning alternativt ta upp sådant eleverna pratar om. Dock känner läraren ett visst tvivel om 

sin kunskap för att kunna genomföra lektioner fullt ut byggt enbart på detta. Även här påpekar 

denne att det skulle underlätta att få sitta med andra kollegor och få tips och råd. 

Lärarna kan exempelvis försöka ta upp saker som händer i dagens samtid och har diskuterat 

Nobelpriset när detta delas ut. Men menar att det inte kanske är alltid något som är av elevernas 

intresse men det hör till allmänbildningen som kan tillföra eleverna ytterligare 

kunskapsutveckling. 
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5.1.4 Elevernas omvärld och tidigare ”erfarenheter” 

Lärarna hävdar att det är viktigt att ta med elevernas erfarenheter och märker att eleverna blir mer 

engagerade i sin undervisning. De menar att skolans uppgift är att lära eleverna att bli 

samhällsmedborgare och då måste de få interagera med samhället även i skolan. Något som 

lärarna håller med om och påpekar att forskningen även visar detta. Det gör att hen även brinner 

för arbetssättet men har ännu inte hunnit arbeta så mycket med det än på sin nya arbetsplats på 

högstadiet. Hittills har läraren hunnit arbeta med olika yrken med eleverna men önskar att 

utveckla och så småningom arbeta med det mer och mer. 

En del elever kan är fascinerade av krig och är intresserade av detta oavsett om de kan relatera till 

sig själva eller ej. Det kan då vara bra att göra olika typer av liknelser och ta ner saker på en mer 

förståelig nivå. Det kan vara saker som eleverna själva har tidigare har rekommenderat exempelvis 

en film. 

Flera lärare anser att det är skolans uppgift att få med omvärlden i skolan. Hen medger dock att 

det inte händer så ofta att läraren kopplar elevernas verklighet till lektionerna. Detta då hen anser 

att det är svårt att veta i vilken utsträckning det kan göras om hen ändå följa den rådande 

kursplanen. 
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5.2 Resultat av elevintervjuer 

Jag kommer här att redogöra för de resultat som jag har fått fram.  Även här kommer jag att 

använda mig av begreppet hen för att inte avslöja informantens kön. 

5.2.1 Definition 

Flertalet elever anser inte att lärarna alls använder sig av detta av verklighetsbaserad 

undervisning. Några hävdar att lärarna bara ”kör på” med undervisningen, de anser att deras 

undervisning skulle bli bättre om de arbetade på detta sätt.  

En av de tillfrågade menar att några lärare använder sig av verklighetsbaserade exempel i 

undervisningen. Då de pratade om Ryssland i samhällskunskap så pratade de även om den 

rådande situationen i Ukraina. Ett annat exempel är när de diskuterade Nobelpristagare i 

svenskämnet. Eleven hävdar att lärarna tar upp sådant ibland och hävdar att det räcker. Detta då 

hen vill lära sig sådant som är viktigt för framtida skolgång. Eleven anser också att lärarna oftast är 

”gamla” och inte inser vad som är aktuellt för ungdomar ändå. 

En annan elev säger även att hen inte vill berätta så mycket om sig själv vilket gör att lärarna inte 

heller vet så mycket. Hen anser att lärarna antar saker om elevernas verklighet och vad de gillar. 

Eleven menar att de verkar som att lärarna tror att alla gillar ”kändisar ”och att se på dokusåpor. 

Dock borde lärarna inse att alla inte är likadana och eleven själv spelar instrumentet gitarr och 

skulle vilja prata mer om olika artister.  

En elev som menar att lärarna arbetar entreprenöriellt och anser att man ibland använder exempel 

från elevernas vardag i undervisningen. Exempel på det kan vara så kallade nutidstest i SO som 

eleven uppskattar. Eleven menar att lärarna ibland arbetar på detta sätt men säger att det skulle 

bli tråkigt om man gjorde det hela tiden. Detta skulle enligt eleven leda till att eleven tröttnade då 

arbetet ska vara varierat och menar att det är för att det ska passa alla elever. En elev säger att 

lektionerna är bra som de är då de får lära sig om kungar och krig. Hen menar även att man 

faktiskt ska lära sig fakta i skolan och motiverar det med att sådant som hänt vet man. Nutid kan 

vara svårt att veta vad som är rätt eller fel och därmed inte sätta betyg på. 

Eleverna tror att lärarna inte gör detta på grund av att de inte orkar, inte är intresserade eller har 

mycket annat att göra. De inser att det kan vara för att det är en svårighet för lärarna att ghotta 

något som alla elever är intresserade av men de anser att lärarna ändå ska planera en lektion och 

att de då lika gärna kan planera en lektion med mer verklighets- eller samhällsanknytning. En 

anledning till att lärarna inte arbetar på detta sätt är på grund utav att de ofta tittar på saker 

historiskt. De skulle exempelvis kunna pratat om liknande händelser idag när de pratade om 

förintelsen. 
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5.2.2 Arbetssätt 

Eleverna har olika förslag på vad de skulle kunna arbeta med. En skulle vilja prata om en ”kändis” 

i engelskan eller en aktuell händelse i SO. Några elever har på något vis arbetat med att undersöka 

olika yrken och hävdar att det var intressant. En ansåg dock att man skulle ha diskuterat mer om 

ovanliga yrken trots att det kan vara svårt att utbilda sig till dem. Ett förslag på hur man skulle 

kunna vidareutveckla detta arbete gällande yrken genom att en person från ett visst yrke kom och 

föreläste. Detta för att på så vis skapa en djupare kunskap och förståelse hos eleven. Elle att de 

själva skulle kunna få intervjua någon inom ett yrke. 

Flertalet elever menar att det är kul att få arbeta med verkliga uppgifter som att besvara en annons 

och anser att det skulle vara bra att få göra mer liknande uppgifter. En föreslår att eleverna ska få 

producera egna musikvideos eller skriva och prata om låttexter. Dock menar eleven att alla inte 

gillar samma saker vilket skulle leda till att alla vill göra olika uppgifter. 
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5.2.3 Motivation 

Samtliga elever tror till viss mån att det skulle påverka dem att arbeta på detta sätt. Exempelvis 

tycker de att lärarna skulle kunna prata med eleverna för att undersöka vad de är intresserade av 

och gillar att göra. De menar att detta påverkar, men att det oftast inte gör någon skillnad. 

Två av eleverna anser att lärarna pratar för mycket om dåtida händelser och vill veta mer om 

nutida händelser. De föreslår att lärarna skulle kunna prata om förintelsen och berätta om något 

liknande idag. En annan elev har nyligen bytt skola och säger att de arbetar annorlunda på den här 

skolan och märker skillnad på arbetssätt. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av metod passade studiens syfte och att jag har fått önskat resultat. Jag tror 

att det var positivt att använda mail då jag direkt kunde återkoppla vid en muntlig intervju, men 

att lärarna själva kunde få formulera sig så att jag inte tolkade det fel. Jag menar även att det var 

bra med mail då de själva kunde välja när de hade möjlighet att svara. Dock kunde detta innebära 

en del problem, det var svårt att få en del att svara. Jag antar att det hade varit lättare att få svar 

om de hade haft en bokad tid för intervju. Men det kan även vara så att det hade varit svårt att få 

någon som ville ställa upp på en intervju. 

Dock är jag medveten om att jag troligtvis hade fått ett mer fylligare material om jag hade 

genomfört mina intervjuer muntligt. Jag valde dock denna metod och känner att jag ändå har fått 

ett gediget material att arbeta utifrån. Detta tror jag beror på att jag kompletterade de tunnare 

intervjuerna med att istället genomföra flera intervjuer för att på så vis få upp mängden av svar. 

Intervjuer kan som tidigare nämnts Denscombe (2009) enligt genomföras via internet och då 
vanligast i mailform. I och med att man använder en skriftlig form kan det vara så att man går 
miste om den spontana åsikten och får en mer genomtänkt version. Detta var något jag tänkte på 
men helt enkelt fick acceptera. Det kan tolkas att jag lyckades få en mer spontan åsikt då jag 
intervjuade eleverna. Jag hade kanske kunnat få mer spontana svar från lärarna om jag kortat ner 
frågorna och då även kunnat ha de intervjuerna muntligt. Dock tror jag att jag hade tappat en 
viktig aspekt då. Jag kan dock anta att jag hade fått ett fylligare och mer utförligt resultat om jag 
hade genomfört även lärarintervjuerna muntligt. 

Ytterligare ett problem som kan finnas Denscombe (2009) är att man utan verklig kontakt tappar 
den visuella delen. Detta kan göra att man missar uttryck och gester. Jag tror det spela in, men jag 
anser inte att jag är lika beroende av den delen då jag inte studerar kroppspråk på något sätt i min 
studie.  

En fördel med arbetssättet som författaren påpekar är att man utan den verkliga kontakten kan få 
informanten att slappa av. Den kan då våga svara på lite känsligare frågor då man inte har samma 
kontakt. Jag tror det kan vara positivt då en del är kritiska till skolledningen. Detta kanske de inte 
hade vågat vid en ”verklig” intervju.  Det kan även vara så att svaren får en högre kvalitet då 
informanten får mer tid att formulera och fundera. Detta tror jag verkligen har visat sig i min 
studie. 

Med eleverna tyckte jag att det fungerade med muntliga intervjuer då de var kortare och mer 

enkelt utformade. Det var lättare att få eleverna att ställa upp då jag hade många fler att välja 

mellan. Om jag hade haft mer tid hade jag nog velat göra fördjupande intervjuer med de lärare jag 

ansåg gav extra intressanta svar. Samt också intervjua fler elever för att få en ännu tydligare bild. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I min diskussion tänker jag ge exempel ur mitt resultat för att sedan jämföra detta med litteraturen 

och slutligen ge mina egna tankar kring detta. Jag har valt att diskutera både lärarna och elevernas 

resultat för att på så vis skapa en helhetsbild som binder samman hela mitt arbete. De frågor som 

jag har undersökt är följande: 

 På vilket sätt väver lärarna in elevernas omvärld och erfarenheter i undervisningen? Genom 

detta, märker de någon skillnad? 

 Vad för exempel brukar lärarna använda sig utav? 

Jag har därefter valt att skapa olika underrubriker på tankar som intervjuerna resulterade i. Dessa 

är följande: Definition som kan kopplas till entreprenöriellt lärande och elevernas omvärld, arbetet 

som kan kopplas till exempel från lektionerna och motivation som kan kopplas till frågan om 

engagemang. 

Gällande elevernas resultat har jag valt att dela in dem i samma underrubriker. Dock är 

underrubriken definition utbytt mot genomförandet, där den rubriken kan kopplas till praktiska 

exempel och om de använder sig av elevernas omvärld och erfarenheter i undervisningen. 

6.2.1 Definition 

Samtliga informanter håller med om den definition som ges av entreprenöriellt lärande. En tycker 

dock att det vore bra om skolan i sig skapade sig en egen definition som samtliga kan arbeta efter. 

Medan en annan har gått en kurs om detta och då var definitionen liknande. 

6.2.2 Genomförandet 

Efter att ha analyserat elevernas svar anser jag mig kunna dra följande slutsatser. Gemensamt för 

eleverna är att de överlag inte håller med om att de arbetar på detta sätt. Medan en anser att de gör 

de då det pratat om nobelpristagare och situationen i Ukraina. En annan har nyligen bytt skola och 

menar att det arbetar mycket mer med det här än på dennes förra skola. Till exempel får de ta med 

varsin nyhet varje vecka. En elev anser däremot att lärarna inte ska använda sig så mycket av 

verklighetsbaserad undervisning då det är viktigare att lära sig ”fakta”. Denne påpekar att det kan 

vara svårt att veta vad som är rätt och fel gällande nutid och då också att bedöma detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6.2.3 Arbetet 

Kaya (2011) skrev att man som lärare måste tillgodose kravet som Skolverket har lyft fram i LGR 

11. Detta gjorde samtliga tillfrågade lärare, dock ansåg en av lärarna att det inte var möjligt i alla 

lägen. Jag anser att det är viktigt som denne menar att känna in i situationen om det är ”läge” att 

tala om elevernas erfarenheter. Dock tror jag att det fungerar som de övriga lärarna gör, att på ett 

mer allmänt plan lyfta in entreprenöriellt lärande och verklighetsbaserat lärande i undervisningen. 

Det kanske inte behöver vara något som en specifik elev har varit med om eller upplever, det kan 

vara något som finns i elevernas vardag som grupp. 

En av lärarna försöker få med detta i undervisningen men tycker inte att det går så bra. Detta 

beror dels på att denne inte hinner, men även dels på grund av allt administrativt arbete som finns 

runt lektionerna. En annan har på sin tidigare arbetsplats arbetat mycket med temaveckor. På den 

nya arbetsplatsen har hen enbart hunnit ha ett område om yrken men hoppas kunna arbeta mer 

med detta. Medan en av lärarna har låtit eleverna skrivit om en förebild men känner att tiden inte 

alltid räcker. På så vis anser denne läraren att det är tur att det hittills bara är en önskan att 

entreprenöriellt lärande ska vara med i grundskolans undervisning. En av de tillfrågade känner sig 

mycket osäker på sin kunskap inom denna pedagogik och har mest försökt få med nutida 

händelser. 

Lindström och Pennlert (2009) menar att man kan ha indirekt och direkt elevinflytande hos 

eleverna. Detta gör en av lärarna då eleverna får vara med och påverka och läraren utgår från deras 

tankar och frågor när denne ska planera undervisningen. En annan lärare gör även detta men 

menar att det ibland kan kännas ”läskigt” att släppa kontrollen. En informant låter eleverna bland 

annat ge exempel på arbetssätt. Medan en försöker att få med elevernas erfarenheter i lektionerna 

men tvingar ingen.  Det känns som att samtliga lärare försöker att få med elevernas viljor men 

frågan är om de lyckas? Eleverna jag intervjuade tyckte inte att de fick vara med och påverka sin 

undervisning. Jag tror också att som en lärare sa att det kan vara så att man inte låter eleverna ha 

så mycket inflytande då det känns obehagligt att inte ha kontroll. Man kanske oroar sig över att 

lektionen inte ska ge det som man har tänkt sig om man inte får planera den själv. 

Det är viktigt att läraren anpassar undervisningen till elevers olika behov (Boström & Wallenberg 

1997). Detta var inget som var en direkt fråga i mina intervjuer men en tillfrågad nämnde en 

liknande situation. Denne försökte under projektveckorna som bestod av mer fritt arbete hjälpa de 

eleverna som inte kunde hantera detta. Då försökte hen anpassa arbetet och uppgiften så att eleven 

kunde klara av det och bli intresserad.  

Vikten av att utvärdera och följa upp arbetet är något som både Granström och Einarsson (1995) 

och Carlgren och Marton (2000) trycker på. Detta var dock inte något som framkom under 

intervjuerna. Det upplevdes som att man som lärare är glad om man hinner involvera alla delar 

med elevinflytande i undervisningen och kanske inte alltid hinner utvärdera hur resultatet blev. 

Larsson (2013) skriver att Lundqvist och Hallberg tar upp att inom entreprenöriell undervisning 

så används ofta cirkulär undervisning. Detta kan vara att läraren startar utifrån en fråga från 

eleven för att sedan bygga ut med fakta. Detta är inget som att lärarna jag har intervjuat gör. De 

känns som att det dels kan bero på tidsbrist, men även som en lärare sa kan det vara krångligt med 

begreppet entreprenöriellt lärande. Jag hävdar därför att om man skulle definiera begreppet så 

skulle det vara enklare att arbeta med. Istället kanske det blir som nu då man inte fokuserar på det 

utan arbetar med sitt gamla vanliga arbetssätt och inte vågar eller hinner sätta sig in i något nytt. 
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Man gör som man alltid har gjort då man vet att det fungerar. Kanske skulle man kunna från 

ledningens sida i en skola ha undervisning eller utbildningsdagar kring detta? Detta skulle 

möjligtvis gynna eleverna då Lundqvist och Hallberg menar att denna lärostil får eleverna att 

koppla ihop sin skolgång med sin omvärld.  

Syftet med problembaserat lärande är att eleverna ska lära sig att det inte bara finns ett givet svar 

samt att autentiska uppgifter kan locka fram kunskapssökande (Alanko & Isaksson 1998). Detta 

kan kopplas ihop med LGR 11 där tanken är att man i grundskolan ska väcka ett intresse hos 

eleverna. Detta anser jag att lärarna gör enligt deras utsago. Stressen för det okända arbetssättet 

kanske skulle minska om man kände att man inte behöver genomföra allt inom entreprenöriellt 

lärande utan att man mer ska låta eleverna testa på det. Samt som en lärare påpekade så ansåg hen 

att detta arbetssätt kanske inte alltid passade för alla elever. Skolverket har sagt att de vill att 

entreprenöriellt lärande ska vara som en röd tråd genom den svenska skolan. De menar att 

samarbete med närings-och kulturliv inspirerar både elever och lärare. Jag anser att detta är 

mycket viktigt då inspirerade lärare har ett större driv och kan genom det skapa engagemang och 

motivation hos sina elever.  

Alanko och Isaksson (1998) tar upp olika exempel på vad man kan använda sig av för uppgifter. En 

av eleverna jag intervjuade sa att de skulle kunna prata om någon känd person eller jämföra dåtida 

händelser med någonting i nutid. Jag hävdar att det som lärare gäller att se att det inte behöver 

vara begränsat till ett visst ämne. Detta tar Pålsson (2010) upp och en del lärare anser att det 

skulle vara lättare att få in det i NO eller SO. 

Skolverket (2010) menar att man med denna lärostil kan användas för att arbeta tematiskt och 

skapa ett samarbete utanför skolan. Detta är något som en lärare berättar om då de arbetar med 

ett övergripande tema och försöker få in något som rör elevernas vardag. De har även så kallade 

projektveckor där eleverna får välja mer fritt på arbetssätt och uppmanas att söka sig utanför 

skolan för kontakter. Detta kan även ses i lärarens samarbetsprojekt Comenius, där eleverna får 

möjlighet att även bygga kontakter med människor från andra länder. Jag menar definitivt att det 

kan vara något som lockar eleverna då andra länder upplevs som spännande och många är 

intresserade av att resa. Jag menar även detta skulle kunna förebygga de fördomar som finns kring 

andra länder.  

Exempel på saker som eleverna får göra är att ha nutidstest, ta med en nyhet, svarat på en annons 

eller pratat om yrken alternativt inför en praktikperiod. Det som eleverna önskar att göra mer av 

är enligt en elev att få producera egen musik eller skriva egna låttexter. En annan elev skulle vilja 

bygga vidare på ett projekt om yrken som de har arbetat med tidigare och nu få göra större 

intervjuer. Ytterligare en elev skulle vilja arbeta mer med uppgifter som har verkliga mottagare.  

Lindström och Pennlert (2009) tar upp att elevinflytande kan ske på olika sätt, antingen via 

elevernas frågor så kallat direkt men även indirekt genom att ta till vara på elevernas erfarenhet 

och förkunskaper. Ett sätt skulle som en av eleverna säger kunna vara genom att faktiskt fråga 

eleverna vad de är intresserade av, kan mycket om eller vill veta mer om. 

Detta är något som även Alanko och Isaksson (1998) tar upp som viktigt. Det då de menar att 

eleverna måste känna delaktighet. Eleverna ska enligt dessa även få känna att de är med i det 

demokratiska samhället och kan påverka sin situation. Detta är något som en elev själv uppgav 

skulle hjälpa för att känna sig ha en möjlighet att kunna påverka sin undervisning. 
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En informant tror att lärarna inte gör mer av detta på grund av att de inte orkar eller inte har tid. 

Men menar att lärarna ändå ska planera lektioner och då borde de kunna planera mer av 

entreprenöriellt lärande. En elev tycker att lärarna är gamla och inte förstår vad som är aktuellt för 

ungdomar i dagens samhälle. Eller så menar denne att det även kan vara för att läraren i sig inte är 

så intresserad. Dock påpekar eleven att det kan vara svårt för läraren att veta vad alla elever är 

intresserade av. Detta då det är så många elever i varje klass. 

En tillfrågad elev menar att lärarna ofta antar saker om elevernas verklighet och drar alla över en 

kam gällande vad som är populärt eller aktuellt. Denne anser att lärarna borde inse att alla inte är 

lika och gillar samma saker men säger även att hen inte gillar att berätta om sig själv. En annan 

hävdar att det skulle bli långtråkigt om man arbetade för mycket med detta och menar som 

ytterligare en elev att man måste variera arbetssätten. Slutligen säger en av eleverna att denne inte 

har arbetat på detta vis tidigare och tycker att det är kul. 

6.2.4 Motivation 

Larsson (2013) tar upp att Lundqvist och Hallberg i en intervju menar att arbeta på detta sätt 

skapar motivation hos eleverna. Jag kan hålla med om det då alla lärare ansåg att eleverna blev 

mer motiverade till skolarbetet då de fick arbeta med något som låg dem nära.  

En lärare menar att eleverna inte alltid är intresserade av vad denne tar upp om deras samtid men 

menar att det är allmänbildning. Medan en annan lärare menar att eleverna är mer motiverade när 

det får använda sina uppgifter i ett verkligt sammanhang. En informant märker oftast ingen större 

skillnad på elevernas motivation. Dock menar en annan lärare att denne märker en stor skillnad 

hos eleverna då de arbetar med verklighetsbaserade uppgifter. Läraren säger även att forskningen 

visar på detta. 

I rapporten tar Skolverket (2010) upp att även många arbetsgivare nu mer ser intresse i att 

samarbeta med skolor för att knyta kontakter. Jag anser att det är viktigt att se en vinning i att 

skapa band med dem som kan vara deras framtida anställda. Jag kan inte se att lärarna skapar 

något sådant rent konkret mer att eleverna uppmuntras enligt en lärare att söka sig till företag 

under sina projektveckor. Det kan dock ses som ett möte med arbetslivet i allra högsta grad när 

läraren säger att de får skriva texter. Dessa texter får de sedan skicka in till den lokala tidningen. 

Det kan ge eleverna en chans dels att känna att de gör något på riktigt men även för att testa hur 

det är att vara en journalist. Jag hävdar att det är viktigt som lärare att få eleverna att känna 

mening med det de gör för att vilja genomföra en uppgift. 

Denna typ av pedagogik mer är en dialogisk undervisningsmetod än den klassiska så kallade 

katederundervisningen där läraren mer är monologisk (Pålsson 2010). Detta tycker jag att 

samtliga intervjuade lärare verkar fångat upp då de försöker lyssna in och fråga eleverna om saker. 

En av lärarna trycker dock på att det inte ska kännas som att man tvingar någon elev. Dock ansåg 

eleverna inte att de vart så tillfrågade som de skulle önska. Detta skulle kunna vara något att 

fundera vidare på, samt är något som jag diskuterat tidigare då det kan skilja sig mellan vad 

läraren tror de gör och vad eleven faktiskt uppfattar att de gör. 

Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) skriver att arbetssättet ofta handlar om att 

läraren måste vara kreativ och bryta sitt frågemönster. De nämner filosofen Buber som tagit fram 

du och det-uppgifter. En informant uppger i intervjun att denne arbetar med just detta frågesätt i 

sin undervisning. Men medger att tiden ibland kan göra det svårt att hinna med och kanske 

utveckla dessa tankar med ett besök från verkligheten. Jag tror att det är väldigt viktigt att som 



26 
 

lärare vara noga med hur man formulerar sina frågor. Detta då det inte får bli så att en fråga 

begränsar elevernas fantasi och kreativitet. Det är även så som Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler 

och Svedberg (2011) tar upp att det uppgifter oftast är mer inriktade på svar som rätt och fel, 

medan du-frågor låter eleverna vara mer kreativa i sina svar och tankegångar. 

Dewey ansåg att skolan måste förändras om samhället gör det. Samt att skolan, individen och 

samhället måste vara en helhet för att skolan i sig ska kunna lyckas (Sundgren 2005) . Detta tar 

även Wasko (2013) upp genom att mena att eleverna får mer förståelse för omvärlden om de får 

arbeta med en verklig uppgift istället för ett övningsexempel. Detta kan kopplas samman med 

intervjun med en lärare som menar att skolan måste återspegla samhället. Denne menar att det 

inte är någon vits att eleverna lär sig att rabbla fakta då de i dagens samhälle alltid har tillgång till 

att få svar på fakta. Eleverna har exempelvis även miniräknare i sina mobiler och kan använda 

dem. Jag menar att det är viktigt att följa med i utvecklingen både som lärare och skolledning. 

Dock kan man inte anta att alla elever har samma möjligheter eller har en smartphone, vilket gör 

att man som elev kanske måste lära sig vissa saker utantill ändå. Dock anser jag att det kan vara en 

bra tanke och eleverna kanske känner att de får en större tilltro till undervisning på detta sätt då 

den känns mer på riktigt. 

Skolverkets begrepp av entreprenöriellt lärande trycker på att det ska utveckla och stimulera. 

Eleverna håller med och visar genom att det tror att det skulle motivera dem till att prestera bättre 

i skolan. Detta är något som Kaya (2011) tar upp att hon måste jobba med för att samhälle och 

skola ska kunna mötas.  

Larsson (2013) skriver att tanken med denna lärostil är att sätta elevernas kunskap i centrum och 

göra lektionerna till något meningsfullt. Detta kan kopplas ihop till elevintervjuerna då flera av 

eleverna anser att denna metod skulle påverka denne, och skulle motivera till att arbeta mer. En 

elev anser bland annat att denne skulle bli mer motiverad vilket skulle leda till att man vill lära sig 

mer och på så vis får mer kunskap även om andra saker. En annan tycker att det är kul att arbeta 

med exempelvis nutidstest. Medan en elev anser att uppgifter de har gjort har varit spännande då 

de har skapat band eleverna emellan och väckt intressen. Eleverna menar att det är spännande 

med dessa uppgifter men trycker på att man måste lära sig annat också i skolan. Medan en elev  

hävdar att hen inte tycker om att berätta så mycket om sig själv vilket gör att lärarna inte heller 

kan veta vad de vill göra. Men menar att de borde variera uppgifterna. En tillfrågad tycker att 

lärarna tar upp det ibland och att det räcker. Detta för att eleven även vill lära sig annat som är 

viktigt. Slutligen tycker en elev att det blir stor skillnad gällande motivationen till skolarbetet när 

de gör uppgifter från deras vardag. Men skulle vilja göra mer av detta då det känns som skolan 

bara pratar i dåtid.  

Det känns som att samtliga lärare förstår själva begreppet men att det sen skiljer sig åt. En del är 

verkligen drivande och har gått kurser på sin fritid medan andra inte alls hinner med det. Jag 

tycker att en stor del stämmer med vad en lärare säger om att det inte finns tiden för det. Detta då 

det är så mycket annat administrativt arbeta runt om själva lektionerna i sin helhet. Jag förmodar 

att mycket i skolan skulle vara friare och man skulle våga testa olika pedagogiska riktningar om 

man hade administrationen delegerad på någon annan. 

Sedan tror jag även att det är viktigt att tänka på det som ytterligare en lärare säger om osäkerhet. 

Jag anser att om man som skola vill arbeta på det här sättet så gäller det att man utbildar sin 

personal så att det känner sig trygga i det nya arbetssättet. Ett sätt kan vara som en menar med en 

egen definition eller ha arbetslagskonferenser kring pedagogiken. För jag hävdar att om man som 
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lärare ska känna sig modig nog att våga testa detta så måste man känna att man även behärskar 

det. 

Spontana tanken är att en del elever tycker att lärarna lär ut på detta sätt medan en del tycker att 

de inte gör det. Anledingen till det kan vara att man har olika bilder av vad som är verklighet eller 

på riktigt i dagens samhälle. Det här är även något som flera elever har tryckt på då de menar att 

lärarna inte vet vad som är aktuellt idag för dagens ungdomar. Dock kan jag tänka att några elever 

säger att de inte vill berätta så mycket om sig själva, vilket då måste göra det väldigt svårt för 

lärarna att kunna anpassa undervisningen. Jag känner ibland att eleverna kan sätta för stora krav 

på sina lärares lektioner. De vill att lärarna ska skapa jätteintressanta lektioner men vill inte själva 

dela med sig. Jag tror inte man får sätta för höga krav på lärarna gällande detta då de inte kan läsa 

elevernas tankar. Jag menar att det är viktigt att man har ett utbyte elever och lärare emellan för 

att kunna skapa ett bra arbetssätt gällande detta. 

Dock är det så att Skolverket skriver att det är först i gymnasiet man har entreprenörskap som ett 

ämne. Samt att det i grundskolan mer är tänkt att skapa en nyfikenhet och våga testa olika idéer. 

Dock märker jag tydligt i mina intervjuer, att det finns en vilja att få arbeta mer på detta vis. 

Pålsson (2010) tar upp att det enligt en del lärare anses vara lättare att få in detta arbetssätt i 

ämnen som SO och NO. Elever uppger dock i min intervju att strategi ibland förekommer i 

engelskan. Men att det gärna skulle få kunna förekomma i alla ämnen och i SO skulle man kunna 

knyta an till någon aktuell händelse. 

Några av eleverna har en syn att arbetssättet är nymodigt och att de måste lära sig saker som går 

att bedöma. Jag tror att det handlar om att vi har en väldig stress över betyg och att all kunskap 

styrs av detta. Givetvis förstår jag att eleverna tänker på det och att det är viktigt då det till stor del 

styr deras framtid. Här kanske läraren måste vara extra tydlig att visa vilka centrala mål man 

bedömer utifrån läroplanen så att eleverna förstår att även detta kan bedömas. 
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7 Avslutande tankar 

Här nedan har jag för avsikt att presentera mina slutsatser samt argumentera för mitt arbetes 

pedagogiska relevans. Jag kommer även att diskutera hur detta arbete skulle kunna 

vidareutvecklas för framtida forskning. 

7.1 Slutsatser 

Jag menar att samtliga lärare jag intervjuade verkade känna att de hade bra kunskaper om 

arbetssättet och begreppet entrepreniörellt lärande. De försökte i den mån de hade tid, möjlighet 

och det fanns resurser att genomföra detta. De försökte individualisera och skapa andra sätt för 

eleverna då de hade det svårt med den vanliga uppgiften.  

Det är enligt mig positivt att både Skolverket och arbetsgivarna verkar se vinning med denna 

lärostil. Detta då skolan faktiskt ska forma vår framtid och eleverna tydligen känner sig mer 

motiverade med det här arbetssätt. Detta belagt både genom forskning samt via mitt arbetes 

intervjuer med eleverna och lärarna. 

Dock tror jag att det är viktigt att lärarna får vidareutbildning i detta för att inse nyttan med det. 

Efter att ha genomfört min studie drar jag slutsatsen att det ibland kunde framkomma protester 

gentemot att arbeta på detta vis på grund av att man inte riktigt visste och då istället jobbade som 

man alltid hade gjort.  

Jag har i mitt arbete uppmärksammat att eleverna själva inte känner att de är delaktiga i någon 

högre grad. Något som jag anser är viktigt att lärarna får reda på då de själva kanske tycker att de 

arbetar på ett elevinflytande sätt men tydligen inte lyckas nå fram med denna intention. Jag drar 

slutsatsen av detta att om lärarna ska arbeta med entrepenöriellt lärande så är det viktigt att de 

även får tid att reflektera efteråt. Vilket skulle kunna göra att eleverna blir mer delaktiga. Det här 

skulle även leda till en utvecklad pedagogik som faktiskt gör skillnad där alla kan utveckla sin 

delaktighetskänsla och motivation.  

7.2 Nya forskningsfrågor 

Om jag skulle göra ett nytt arbete hade jag velat intervjua ett större urval av elever för att se hur de 

uppfattar sin undervisning. Det skulle vara intressant att göra ett arbete och se hur lärarna har 

tänkt med sin lektion för att sedan se om eleverna har fått ut eller tolkat det som läraren hade 

tänkt. Det skulle även vara intressant att se närmare på eleverna genom att se det ur ett 

genusperspektiv.  

7.3 Pedagogisk relevans 

Detta arbete är pedagogiskt relevant på flera sätt enligt mig. Dels för att se hur det ser ut i en äldre 

skolform gällande detta då det tidigare mest har varit lägre skolstadier som har undersökts. Men 

även för att se elevernas reaktion på hur lärarna tycker och tror att de lär ut. De kanske tror att de 

arbetar på ett visst sätt men det kan vara intressant för dem att se hur det tolkas och tas emot av 

eleverna. 
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1.  

Bilaga intervjufrågor till lärarna 

Verklighetsbaserad undervisning eller entreprenöriell lärmiljö som det också kan kallas betyder 
enligt Anna Kaya (2011) skrivit på siten skollyftet.se att man som lärare numer måste tillgodose 
kravet entreprenöriellt lärande i skolan enligt Lgr 11.  Denne menar att det handlar om att : 

”Jag måste låta eleverna bli ännu mer delaktiga, de ska lära sig att ta ansvar och planera. De ska 

kunna samarbeta och dra nytta av varandras kompetens. Det handlar om att vi måste låta skola 

och samhälle mötas. Det kan betyda att vi låter eleverna arbeta med ämnesövergripande projekt 

som inte stannar i klassrummet utan förflyttas ut i samhället, den riktiga världen, och gör avtryck i 

elevernas värld utanför skolan. Det kan även betyda att samhället kommer in i klassrummet och 

att eleverna får insikt i att deras handlingar kan påverka och göra skillnad.” 

(http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/) 

Åsa Larsson (2013) skrev i tidning nummer 2 om en intervju med Åsa falk Lundqvist och Per-

Gunnar Hallberg att utgå ifrån elevernas erfarenheter. Dessa menar att det entreprenöriella 

lärandet anpassar innehållet i skolan till något som elverena kan känna igen från sin egen 

verklighet. Denna lärostil handlar även om att koppla ihop elevernas värld med skola och omvärld. 

Detta för att göra lektionerna meningsfulla och sätta elevernas egna kunskaper i fokus. Det gäller 

alltså att få det i klassrummet att bli verklighetsanknutet. Exempel på detta kan vara att man i 

matematikundervisningen kan samarbeta med arbetslivet, eller när man arbetar om 

kommunpolitik faktiskt får intervjua lokala politiker. (http://www.skolporten.se/wp-

content/uploads/2013/03/nr_2_2013_elevernas_verklighet.pdf) 

Utifrån detta har jag tänkt undersöka hur det ser ut med detta i en skola i min närmiljö. Min fråga 

är då: 

Vad har du för synpunkter på denna definition? Har du några frågor, invändningar? 

Arbetar du enligt denna eller någon annan definition av verklighetsanknytning? 

Om inte, hur skulle du definiera detta arbetssätt? 

Om du håller med om min definition: 

Brukar du väva in elevernas verklighet i undervisningen? 

Om du gör det hur görs det? 

Vad för exempel brukar du använda dig utav? 

Om du inte gör detta, varför inte? 

Genom detta märker man någon skillnad på elevernas engagemang, i så fall hur? 

 Försöker du få med elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen? 

 

 

http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/
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