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Sammanfattning 
Denna studie handlar om entreprenöriellt lärande som pedagogik och hur denna kan arbetas 
med i de samhällsorienterande ämnena utifrån fyra lärares perspektiv. Studien motiveras 
utifrån ett av skolans uppdrag som är att främja entreprenörskap genom undervisningen.  
 
Syftet med studien är att med fokus på undervisningen i de samhällsorienterande ämnena 
synliggöra lärares tankar kring entreprenöriellt lärande som pedagogik och hur dessa kan 
användas i undervisningen.  
 
Studien baseras på en kvalitativ metod där redskapet intervju användes för att samla in empiri. 
Fyra lärare som arbetade i årskursena 1-3 i en och samma kommun intervjuades angående 
entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterande ämnena. Intervjuerna som genomfördes var 
semistrukturerade. 
 
Resultatet av studien synliggör att det finns olika syn på hur entreprenöriellt lärande som 
pedagogik kan användas i undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. De flesta ser det 
som ett förhållningssätt som ska finnas med i allt de gör medan en av lärarna betonar att 
denne helst arbetar med projekt. Resultatet indikerar emellertid att de fyra lärarna har 
liknande syn på vad det entreprenöriella lärandet ger eleverna men att det i förlängningen 
leder till olika saker. Några talar om kunskaper de har nytta av i livet medan en talar om 
förmågan att driva företag i framtiden. Lärarna i studien beskriver att undervisningen ska utgå 
från elevernas erfarenheter och fånga upp deras idéer för att inte släcka elevernas motivation 
och entusiasm inför lärandet. Praktiska moment är även något som resultatet betonar som en 
viktig del i det entreprenöriella lärandet som pedagogik. En stor del av resultatet behandlar 
även vikten av undervisningens samverkan med verkliga sammanhang och problem. Lärarna 
hävdar att eleverna får kunskaper som de har användning av i livet genom det entreprenöriella 
lärandet men som nämns ovan kan dessa kunskaper användas till olika saker. Lärarna i 
studien talar om att eleverna lär om livet genom ett entreprenöriellt lärande genom 
ovanstående undervisningssätt. Detta genom att undervisningen stimulerar elevernas 
motivation och generella färdigheter som de sedan kan ha användning av i livet. 
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INLEDNING  
Enligt Leffler (2006) har entreprenöriella kompetenser kommit att bli viktiga i takt med att 
samhället utvecklas. Det behövs individer som har förmåga att vara kreativa, initiativtagande 
och riskbenägna för att kunna utveckla världen vi lever i både på samhällsnivå men även på 
individnivå. Skolverket (2010) hävdar att samhället inte behöver individer som endast har 
ämneskunskaper utan individer som vågar pröva sina olika idéer och ta risker. Skolverket 
(2010) beskriver vidare att entreprenöriella kompentenser också är viktiga för individen 
eftersom dessa färdigheter är efterfrågade på arbetsmarknaden.  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2011) har 
uppmärksammat entreprenörskap genom att uttryckligen benämna att skolan ska bidra till att 
eleverna ska utveckla färdigheter som främjar entreprenörskap. Entreprenörskap är alltså ett 
begrepp som lärare, genom Lgr 11 (2011, s.9), kommer i kontakt med då det under skolans 
uppdrag står beskrivet att: 

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap. 
 
       (Lgr 11 2011, s.9)
  

Skolverket (2010, ss.3-5) betonar att skolan ska se till att eleverna får möjlighet att utveckla 
generella färdigheter och förmågor som främjar entreprenörskap, där eleverna med nyfikenhet 
och kreativitet får lösa problem och omsätta idéer till handling. Det entreprenöriella lärandet 
som pedagogik kan stimulera att ovanstående förmågor utvecklas. Skolverket (2010) 
beskriver vidare att entreprenörskap ska fungera som ett pedagogiskt förhållningssätt där 
skolan är verklighetsförankrad genom verkliga sammanhang som blir betydelsefulla för 
lärandet. För att dessa generella färdigheter och förmågor ska utvecklas ska entreprenörskap 
löpa som en röd tråd genom hela undervisningen (s.6).  
Denna studie undersöker hur fyra lärare tar sig an uppdraget att främja entreprenörskap 
genom entreprenöriellt lärande som pedagogik i de samhällsorienterande ämnena. Studien 
fokuserar alltså på entreprenöriellt lärande som pedagogik utifrån lärare som valt att arbeta 
med denna för att leva upp till skolans uppdrag att främja entreprenörskap. Som nämns ovan, 
undersöker studien entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterande ämnena. Enligt Bennett 
(2007) ska undervisningen i de samhällsorienterande ämnena bidra till att elevernas kunskaper 
om livet berikas. Eleverna får på så sätt med sig kunskaper som de har användning av i livet. 
Detta är även något som John Dewey (1859-1952) har uppmärksammat då han talar om 
pragmatismens syn på lärandet, vilket är denna studies teoretiska ram. Dewey (2004) menar 
att skolan ska lära eleverna om livet genom att lära i verkliga sammanhang där de får utveckla 
kompetenser för att kunna hantera livet nu och i framtiden.  
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SYFTE 
Syftet med studien är att med fokus på undervisningen i de samhällsorienterande ämnena 
synliggöra lärares tankar kring entreprenöriellt lärande som pedagogik och hur dessa kan 
användas i undervisningen. 

Frågeställningar  
• Hur ser verksamma lärare på entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterade 
ämnena? 
 

• Vad beskriver verksamma lärare att de gör då de arbetar med entreprenöriellt lärande i 
de samhällsorienterade ämnena? 

 
• Hur kan, enligt lärare, elevernas generella färdigheter som läroplanen definierar i 

samband med entreprenörskap utvecklas genom undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena? 

 

Begreppsdefinitioner 
 
Entreprenöriellt lärande – en pedagogik där elever utvecklar sina generella färdigheter som 
främjar entreprenörskap. 
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TEORETISK RAM 
Det föll sig naturligt att välja Dewey och pragmatismen (Säljö 2012, s.175-177) som teoretisk 
ram för denna studie. Nedan presenteras delar av pragmatismens idéer som ansågs vara 
relevanta i anknytning till det valda undersökningsområdet och hur teorin används i studien. 
Teorins tankar om samverkan med samhället, att bilda aktiva medborgare, att utgå från 
tidigare erfarenheter, att lära om livet, verkliga sammanhang, learning by doing och elevaktivt 
arbete ansågs vara passande aspekter i anslutning till det entreprenöriella lärandet som 
pedagogik. 
 
Teorin genomsyrade arbetets alla delar och fungerade som en röd tråd. Syfte, frågeställningar 
och intervjufrågor formulerades så att de fokuserade på hur lärare arbetar med entreprenöriellt 
lärande och hur de generella färdigheterna kan utvecklas genom ett sådant arbete i SO-
undervisningen. Därigenom kunde sedan pragmatismens tankar om undervisning framträda 
vid analysarbetet eftersom paralleller kunde dras mellan pragmatismen och entreprenöriellt 
lärande i resultatet. Teorin tog även plats som en del i diskussionen då den diskuterades i 
relation till arbetets övriga delar. Dimenäs (2007, ss.103-105) beskriver att en teori kan 
användas som ett redskap för att förklara, förstå eller se ett sammanhang. I forskning används 
teori ofta som en del i arbetet där forskaren beskriver det aktuella forskningsläget kring en 
viss frågeställning eller hur litteratur beskriver området. Men teori kan även användas som 
redskap för att betrakta ett problem och ger möjlighet att få en djupare förståelse för 
problemet. Teori fungerar som bakgrund till det problem man undersöker och resultat som 
presenteras. Den stödjer också de analyser som görs i studien. 
 

Pragmatismen 
Filosofen John Dewey (1859-1952) intresserade sig för att utveckla en skola för ett 
demokratiskt samhälle. Dewey förespråkar den pragmatiska teorin som betonar vikten av att 
skapa en relation mellan individ, kultur och samhälle (Säljö 2012, ss.175-177). 
 
Pragmatismen betonar vikten av skolans strävan efter att eleverna ska kunna ta självständigt 
ansvar och verka i samhället. Pragmatismen menar att skolans syn på lärande bör följa 
utvecklingen i samhället. Denna lärandeteori förespråkar att lärandet sker i en intellektuell och 
kommunikativ process i anslutning till individens erfarenheter (Falk-Lundqvist 2011, ss.45-
46).  
 
Säljö (2012, s.175-177) beskriver att pragmatismens grundsyn handlar om att skolan ska 
knyta an till elevernas tidigare konkreta erfarenheter och utifrån dem hjälpa eleverna att 
utveckla kunskaper som de kan använda sig av för att hantera situationer i deras liv. För att nå 
dit behöver skolan fundera över hur undervisningen organiseras, hur skolan fungerar och hur 
skolans samverkan med omgivande samhälle ser ut. Dewey (2004, ss.65-66) menar att 
skolans olika arbetsformer ska ge eleverna en chans att få lära om livet. Därför ska inte 
abstrakta lärsituationer få stort utrymme utan undervisningen bör utformas utifrån ett 
miniatyrsamhälle där eleverna får lära i verkliga situationer. Enligt Dewey (2004, s.68) är det 
viktigt att undervisningen ger eleverna verkliga motiv. Han menar att förstahandserfarenheter 
ger eleverna kontakt med det verkliga livet.  
 
”Learning by doing” är en omtalad fras inom den pragmatiska lärandeteorin som står för 
skolans integrering av teori och praktik av människors handlingar för ett meningsfullt lärande. 
Eleverna behöver omsätta teoretiska handlingar i praktiken för att få en större förståelse och 
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se sammanhang i sitt lärande. Alltså är görandet en stor del i den pragmatiska lärandeteorin. 
Eleven lär genom att praktiskt ta sig an uppgifter och samla erfarenheter. De är aktiva 
medverkare i sina egna inlärningsprocesser. Elevernas frågor, utforskande och undersökande 
blir betydelsefulla utgångslägen i undervisningen och sambandet mellan handling och resultat 
är central del i lärandet (Imsen 2006, ss.48-49).  
 
Den pragmatiska lärandeteorin förutsätter också att lärare fångar upp oklara situationer i 
undervisningen och elevernas olika funderingar. Det är när lärare tar sig an elevernas 
funderingar som de tillsammans kan skaffa sig ny information och fakta. Denna information 
organiseras sedan för att eleverna ska skapa en förståelse över sina funderingar och bli 
medvetna om nya kunskaper. Här spelar elevernas tidigare erfarenheter en stor roll eftersom 
elevernas kunskap används, analyseras och fördjupas genom att en ökad förståelse och 
kunskap sker (Säljö 2012, ss.183-185).  
 

BAKGRUND  
Bakgrunden behandlar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som pedagogik i relation 
till skolans värld. Kritik mot entreprenörskap i skolsammanhang presenteras för att lyfta fram 
områdets komplexitet. Eftersom syftet och frågeställningarna fokuserar på entreprenöriellt 
lärande ur lärares perspektiv behandlas också detta som en del i bakgrunden. 
 
Eftersom denna studie riktar in sig på entreprenöriellt lärande som pedagogik i de 
samhällsorienterande ämnena finns också ett avsnitt om forskning inom de dessa ämnen. Här 
lyfts Skolverkets (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap och tidigare 
forskning kring detta ämnesområde. Eftersom årskurs 1-3 har ämnesövergripande 
kunskapsområden i de samhällsorienterande ämnena där geografi, historia, samhällskunskap 
och religion behandlas behövs endast ett kommentarmaterial hänvisas till. Alla de 
samhällsorienterande ämnena behandlas alltså i samma kommentarmaterial. I den tidigare 
forskning som presenteras kan didaktiska aspekter i de samhällsorienterande ämnena härledas 
till det entreprenöriella lärandet som pedagogik. 

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s.9) beskriver att ett av 
skolans uppdrag är att främja entreprenörskap. Detta ska göras genom att eleverna stimuleras 
genom ett arbete där de får sammanhang för sitt lärande. Kreativitet, självförtroende och 
nyfikenhet är tre centrala begrepp i anslutning till det förhållningssätt som skolan ska delge 
eleverna för att främja entreprenörskap. Eleverna får här pröva sina egna idéer och försättas i 
situationer där de får lösa problem. Skolan ska ge upphov till att eleverna utvecklar sin 
initiativförmåga och förmåga att ta ansvar. Eleverna ska, genom detta uppdrag skolan har, få 
utrymme för att utveckla kompetensen att arbeta självständigt men också tillsammans med 
andra. Genom ovanstående beskriver Lgr 11 (2011, s.9) att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
 
Skolverket (2010, ss.3-4) talar om att entreprenörskap i skolan ska vara ett pedagogiskt 
förhållningssätt. De nämner det entreprenöriella lärandet som pedagogik för att utveckla och 
stimulera elevernas generella kompetenser som exempelvis ansvarstagande, initiativtagande, 
ha tillit till sin förmåga och ha mod att ta risker som kopplas till entreprenörskap. Det beskrivs 
vidare att om en individ är entreprenöriell innebär detta att denne tar tillvara på tillfällen som 
kan vara användbara och denne kan även kunna agera i föränderligt samhälle och på 
arbetsmarknaden.  
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Falk-Lundqvist (2014, ss.14-16) beskriver entreprenöriellt lärande som pedagogik där 
lärmiljöer ger möjligheter att utveckla kompetenser som kopplas samman med 
entreprenörskap. Dessa kompetenser innefattar kreativitet, initiativtagande, 
problemlösningsförmåga och risktagande egenskaper. 

Olika syn 
I Jones och Iredales (2010, ss.7-8) artikel Enterprise education as pedagogy, där de kritiskt 
granskat entreprenörskapets plats i utbildningssystemet, nämner de begreppen 
entrepreneurship education och enterprise education. Dessa beskrivs som en snäv och en 
bred syn på entreprenörskap. Den snäva synen handlar om att eleverna undervisas till att bli 
företagande individer där de kan starta och driva företag. En sådan undervisning kan enligt 
författarna ske på ett traditionellt sätt. Den breda synen på entreprenörskap förutsätter ett 
entreprenöriellt lärande som pedagogik i undervisningen där elevernas entreprenöriella 
förmågor utvecklas. Genom denna undervisning ges eleverna de verktyg som behövs för det 
fortsatta livets olika sammanhang. Leffler (2006, s.84) lyfter i sin avhandling liknande termer 
då hon beskriver att det finns två olika definitioner på entreprenörskap, den inre och den yttre. 
Den inre handlar om de inre förmågor och kvaliteter som människan har och kan utveckla. 
Dessa förmågor, i samband med entreprenörskap, är bland annat uthållighet, flexibilitet, 
risktagande och självförtroende. Den yttre beskrivs som förmågan att kunna starta upp och 
driva en verksamhet. Hon beskriver vidare att den yttre definitionen på entreprenörskap 
förutsätter att de inre förmågorna har utvecklats. Jones och Iredal (2010, s.13) talar vidare om 
den snäva synen på entreprenörskap som presenteras ovan. De menar att den snäva synen på 
entreprenörskap påverkar hur entreprenörskap i skolan uppfattas. Jones och Iredal (2010) 
hävdar ytterligare att entreprenöriellt lärande som pedagogik måste säras ifrån kopplingen till 
den snäva synen på entreprenörskap för att fler lärare ska nyttja denna pedagogik i praktiken. 
 
Jones och Iredal (2010, ss.10-11) menar att den breda synen på entreprenörskap används 
ämnesövergripande och i alla delar i undervisningen. Peterson och Westlund (2007, s.26) 
redogör för i sin bok Så tänds eldsjälar- en introduktion till entreprenöriellt lärande att 
entreprenöriellt lärande som pedagogik bör användas kontinuerligt i skolans alla ämnen och 
inte endast i enskilda projekt.  
 

Entreprenörsandan i skolan 
Skolverket (2010, s.3) beskriver entreprenörskap som ett pedagogsikt förhållningssätt där 
entreprenöriellt lärande som pedagogik kan hjälpa att utveckla elevernas generella 
kompetenser som främjar entreprenörskap. Denna pedagogik talar om sammanhang och en 
holistisk syn på lärande. Elevernas inre motivation ska stimuleras genom undervisningen. Det 
beskrivs också att entreprenöriellt lärande leder till att det som eleverna lär sig i skolan också 
får betydelse i elevernas vardagliga liv. Detta ses som en stor del av motivationen som driver 
eleverna till lärande. Peterson och Westlund (2007, s.26) betonar den inre motivation som 
varje elev har. Denna motivation ska stimuleras och genomsyra hela tillvaron där elevernas 
attityder och förhållningssätt berikar den entreprenörsanda som ska, enligt uppdraget skolan 
har, finnas genom hela undervisningen. Författarna menar att det är elevernas naturliga 
potential som utvecklas. Pittaway och Cope (2007) talar om entreprenöriellt lärande i sin 
undersökning där de studerar studenter som ingår i ett program där dessa får uppleva och 
diskutera entreprenöriellt lärande. De får fram resultat som visar på att entreprenöriellt lärande 
som pedagogik ger möjlighet att ingå i en process där lärande sker genom praktiska moment. 
Ett entreprenöriellt lärande medför också verkliga problem som bidrar till engagemang och 
motivation. När verkliga händelser inkluderas i undervisningen kombineras skolans värld till 
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det verkliga livet i samhället. De beskriver att då ett entreprenöriellt lärande utövas som 
metod ger det uppmuntring till att praktiskt ta sig an kunskaper istället för att endast lära sig 
kunskaper teoretiskt.  
 
Leffler (2006) betonar vikten av undervisningens processinriktade karaktär där elevernas 
egenskaper, färdigheter och entreprenöriella förmågor utvecklas. Hon menar att det är skolans 
uppdrag att synliggöra varje elevs kompetenser och utforma en undervisning som bygger på 
dessa. Genom ett sådant arbete kan entreprenöriella förmågor utvecklas som kan användas i 
olika sammanhang. Wang och Chugh (2014) har i sin litteraturstudie analyserat 75 artiklar 
som handlar om entreprenöriellt lärande. I de artiklar som de studerat finner de fler som talar 
om erfarenhetsbaserad undervisning när det gäller entreprenöriellt lärande där det med hjälp 
av tidigare erfarenheter går att bygga upp ny kunskap. Wang och Chugh (2014) kommer även 
fram till att entreprenöriellt lärande ger lärarna möjligheter att upptäcka lärandet där spontana 
ögonblick i undervisningen blir betydelsefulla byggstenar för elevernas inflytande. 

Läraren och eleven i ett entreprenöriellt klassrum 
Leffler och Svedberg (2005) talar i sin artikel, där de samlat resultat från bådas tidigare 
studier, om lärarollen som har förändrats från en mer kontrollerande karaktär till en roll som 
tillåter att eleverna får ta ansvar och styra över sitt eget lärande. Deras resultat lyfter fram att 
lärare har olika syn på hur entreprenöriellt lärande kan bedrivas. Trots dessa olika 
uppfattningar är lärarna samstämmiga om att eleverna genom ett sådant arbete får ta ansvar, 
pröva och upptäcka olika vägar att nå framåt och utvecklas. Leffler (2006, s.87) hävdar att 
förhållandet mellan elev och lärare har gått från en envägskommunikation, där läraren talar 
och eleverna lyssnar, till en mer dynamisk kommunikation där alla parter är betydelsefulla för 
lärandet. Hon beskriver läroplaner från 1960-talet fram tills nu och därigenom ser hon denna 
skillnad på förhållandet mellan lärare och elever i nutidens klassrum. Läraren är mer likt en 
handledare istället för att vara en förmedlare av kunskap, där dialogen med eleverna är en 
central del i undervisningens utformning. Jones och Iredal (2010, s.12) tar också upp 
entreprenöriellt lärande som pedagogik i kontrast till den så kallade traditionella 
undervisningen. De menar att det entreprenöriella lärandet fokuserar mer på processen än på 
produkten. Eleverna är i denna undervisningsform aktiva deltagare och läraren fungerar som 
en handledare genom läroprocessen. En viktig del, enligt Jones och Iredal (2010), är också att 
möjliggöra en tankeprocess för eleverna där de själva får ta ansvar för sitt lärande. Jones och 
Iredal (2010) sätter den traditionella undervisningen och det entreprenöriella lärandet mot 
varandra då de hävdar att den traditionella undervisningens arbetsformer är elevpassiva där 
läraren förmedlar något till dem till skillnad från det entreprenöriella lärandet där båda parter 
är deltagare i processen. 

Samhällsutveckling 
Jones och Iredal (2010) menar att entreprenöriellt lärande som pedagogik syftar till att 
eleverna får lära genom att göra konkreta saker där misstag leder till lärande, problemlösning 
är en del av undervisningen och där risktagande är en positiv egenskap. De menar att 
entreprenöriellt lärande spelar stor roll i utvecklandet av samhället då egenskaper som 
stimuleras vid ett sådant arbete genererar medborgare som har förmågan att utveckla ett 
samhälle. De kompetenser som det entreprenöriella lärandet stimulerar hos individen kan 
denne sedan använda i livet utanför skolan. Samtidigt kan individen bli en befogad 
samhällsmedborgare som de i sin tur menar leder till ett samhälle med individer som besitter 
kompetenser som samhället kan nyttja för utveckling. Leffler (2006) talar om 
samhällsutveckling i relation till entreprenörskap och dess vikt i undervisningen. Hon menar 
att entreprenörskap endast får betydelse för grundskolans tidigare år då det breda perspektivet 
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på entreprenörskap, som beskrivs ovan, får ta plats. Detta eftersom undervisningen i dessa 
åldrar främst syftar till att utveckla elevernas personliga egenskaper. Leffler (2006) hävdar 
vidare att entreprenöriella kompetenser har både skola och samhälle nytta av då eleverna 
utvecklar sitt sätt att vara som individ men också som medborgare. Pepin (2012) beskriver i 
sin teoretiska artikel om entreprenöriellt lärande i relation till Deweys lärandeteori, där 
eleverna utvecklar nya kunskaper genom att bygga på sina tidigare erfarenheter. Det handlar 
inte om att återge något utan det måste ske en utveckling utifrån tidigare kunskap för att 
utveckling ska ske. Pepin (2012) drar här paralleller till samhällsutveckling, Deweys 
lärandeteori och entreprenöriellt lärande då han menar att samhället inte kan utvecklas om inte 
tidigare kunskaper kan leda till nya insikter. 

Kritik mot entreprenörskap i skolan 
Leffler (2013) beskriver entreprenörskapets väg in i skolsammanhang då hon lyfter att 
entreprenörskap först och främst ofta har kopplats till ekonomiska sammanhang. I Sverige 
påbörjades införandet av entreprenörskap i skolan i mitten på 1990-talet men det är inte förrän 
år 2011 som entreprenörskap blev inskrivet i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan. 
Leffler (2013) beskriver att den ekonomiska prägeln på entreprenörskap har kommit att 
påverka hur det mottagits i den svenska skolan. Leffler (2013) lyfter kritiska åsikter till 
entreprenörskapets plats i skolan då hon menar att nyliberala idéer tagit bort värden som 
demokrati och solidaritet i styrdokumenten för att istället framhäva elevernas roll för den 
ekonomiska tillväxten. Leffler (2013) talar vidare om att nyliberalismen har ändrat samhällets 
fokusering från välfärd till en politisk agenda där vinstintressen dominerar. Elo (2015a) 
beskriver i sin avhandling om problematiken att entreprenörskap i skolsammanhang inte 
kritiserats utan har lyfts fram i policydokument som lösningen på likväl samhällets som 
personliga utmaningar. Han framför kritik mot tankegångar om att entreprenöriella 
kompetenser hos individen löser alla problem.  
 
Individens roll i relation till entreprenörskap i skolan är något som kritiserats frekvent utifrån 
olika infallsvinklar. Berglund och Holmgren (2007) talar om de entreprenöriella egenskaper 
som används för att definiera ”entreprenören” i forskning. Dessa handlar bland annat om att 
vara kreativ, initiativtagande och problemlösande. De diskuterar att dessa endast är 
egenskaper som anses vara entreprenöriella. Detta kan göra att elever som besitter andra 
egenskaper känner sig exkluderade från undervisningen och att andra egenskaper inte 
uppfattas som lika viktiga. Kritiken lyder att entreprenörskap i skolan därigenom blir ett 
individuellt projekt att utveckla entreprenöriella egenskaper. Leffler (2006, s.19) förklarar 
liknande problem gällande entreprenörskap i skolan då hon beskriver att det i skolan ofta är 
kollektivet som lyfts fram medan entreprenörskap är starkt kopplat till individen och att det då 
blir en motsättning.  Individens roll i sammanhanget är även något Johannisson, Madsén och 
Wallentin (2000, ss.9-10) lyfter. De framför kritik från forskare som kritiserar så kallade 
enterprising nations. De menar att genom entreprenörskapets plats i skolan ligger ansvaret för 
att lyckas i arbetslivet på individen snarare än på samhällets strukturer. 

Entreprenöriellt lärande utifrån lärares perspektiv  

Läraren som förebild 
Pihie och Bagheri (2011, s.1076) redogör för att lärare i deras enkätstudie beskriver sig själva 
ha goda kunskaper om hur de ska undervisa genom entreprenöriellt lärande som pedagogik. 
Eftersom lärare har detta självförtroende inom området använder de entreprenöriellt lärande i 
sin undervisning som också motiverar eleverna till ett gott självförtroende inom 
entreprenörskap i förlängningen.  Om lärare har en positiv inställning till entreprenöriellt 
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lärande menar Pihie och Bagheri (2011) att detta bidrar till att eleverna även utvecklas inom 
detta område där kreativitet, risktagande och initiativtagande är kompetenser som stimuleras 
vilket främjar entreprenörskap. Peltonen (2015, s.503) skildrar i sin studie ett träningsprogram 
som kallas Entrepreneurial Pedagogy Studies där lärare fick utveckla sina kompetenser inom 
entreprenöriellt lärande som pedagigk. Lärarna som deltog såg sig själva som en viktig del i 
hur undervisningen bedrivs. De menar att deras egen attityd till pedagogiska metoder påverkar 
hur undervisningen tar form. Om läraren möjliggör för ett entreprenöriellt lärande i 
undervisningen kommer detta speglas i huruvida eleverna utvecklar generella kompetenser 
som främjar entreprenörskap eller inte.  

Didaktiska aspekter 
Leffler (2014) lyfter i sin studie, där hon intervjuar lärare angående entreprenöriellt lärande, 
att lärares didaktiska kompetens likväl som ämneskunskaper spelar stor roll i hur 
undervisningen bedrivs. Lärarna i studien menar att entreprenöriellt lärande handlar om att 
skapa meningsfulla situationer för eleverna där begrepp som samverkan med samhället och 
den riktiga världen väger stor del i lärarnas uppfattningar. De menar att de vet vad de ska 
undervisa om men att det inte diskuteras i samma utsträckning om hur detta ska stimuleras i 
undervisningen i de olika ämnena i skolan och inte heller varför. Leffler (2014) diskuterar 
vidare att skolan bör lägga vikt på att det är eleverna som ska motiveras till ett lärande och 
detta kan göras genom det entreprenöriella lärandet som pedagogik. Leffler (2014) beskriver 
vidare att de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem alltid därför måste vara i 
centrum för undervisningen. Peltonen (2015, ss.499-502) beskriver att lärare som deltog i 
träningsprogrammet Entrepreneurial Pedagogy Studies beskrev att de ville lära sig mer om 
hur entreprenöriellt lärande som pedagogik kan föras in i undervisningen. Detta eftersom 
lärarna ville stödja och motivera sina elever i undervisningen. Lärarna såg det som viktigt att 
ha ett självförtroende om hur de skulle ta sig an det entreprenöriella lärandet som pedagogik 
för att kunna främja entreprenöskap. 

Fördelar med entreprenöriellt lärande 
Berglund och Holmgren (2007) beskriver i sin rapport att lärare som deltog anser att det är 
betydligt lättare, och alltså en fördel, att införa entreprenöriellt lärande i de yngre åldrarna i 
grundskolan än i de äldre åldrarna. Detta eftersom det i de yngre åldrarna sker en mer 
holistisk undervisning där organisationsmöjligheter för det entreprenöriella lärandet finns. 
Lärarna som deltog i rapporten menar att det finns utrymme för integrering av olika ämnen 
och att detta ger dem möjligheten att arbeta med entreprenöriellt lärande i större utsträckning 
än lärare i de äldre åldrarna. När entreprenöriellt lärande förekommer sätts lärandet i ett 
sammanhang och eleverna får ett helhetsperspektiv som stödjer deras lärande. Lärarna som 
deltog i rapporten beskriver de traditionella undervisningsformerna som förlegade då eleverna 
inte kommer i kontakt med verkliga situationer. I den traditionella undervisningen är inte 
helhetsperspektivet lika framträdande. Genom det entreprenöriella lärandet som pedagogik får 
eleverna istället använda kunskaper och erfarenheter i verkliga sammanhang där dessa 
kunskaper och erfarenheter får en ny mening. Leffler (2006, s.96) talar om vikten av att 
undervisningen bedrivs utifrån elevernas erfarenheter och där deras experimenterande är 
grunden för lärandet. Det är då eleverna får använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper 
som lärandet synliggörs för eleven själv. Jones och Iredal (2010) menar också att 
undervisningen med fördel ska utgå från elevernas frågor och erfarenheter eftersom detta 
motiverar dem till lärande. Peltonen (2015) redogör för att lärares syn på entreprenöriellt 
lärande innan de deltog i träningsprogrammet Entrepreneurial Pedagogy Studies präglades av 
att utbilda elever till att bli företagare. Efter deltagandet i studien kände lärarna att de hade fått 
en bredare syn på och en annan förståelse av entreprenöriellt lärande som pedagogik än vad 
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de hade från början. De såg fördelarna med att utveckla de generella kompentenserna som ett 
entreprenöriellt lärande kan ge.  
 
Elo (2015b) presenterar sin aktionsforskning i en artikel om lärares syn på entreprenöeriellt 
lärande utifrån ett projekt. Projektet genomfördes i Finland och det handlar om ett 
skolgårdsprojekt där eleverna fick lära sig om växter. Utifrån resultatet ifrån 
aktionsforskningen synliggörs lärarnas syn på entreprenöriellt lärande. Det framkom att 
lärarana ansåg att arbetssättet var utvecklande då det behövde tänka över sin syn på 
undervisning. Elo (2015b) kom också fram till att lärarna ansåg att genom det entreprenöriella 
lärandet kunde de fokusera mer på eleverna och deras idéer. Därför blev också 
undervisningen mer elevaktiv då eleverna involverades i arbetet. En annan aspekt av lärarnas 
reflektioner var att motivationen ökades då eleverna fick utforska områden i verkligheten 
istället för att endast undervisningen endast skedde i klassrummet. De talar om verkliga 
sammanhang som bidrar till elevernas motivation till lärande. Enligt lärarna bidrog projektet 
även till att eleverna fick träna sitt ansvarstagande och agera självständigt under arbetet. Det 
framkom att eleverna genom detta arbete tog undervisningen på allvar och de tog ansvar över 
sitt lärande. Lärarna upplevde att de flesta eleverna blev medvetna över sitt lärande, vilket 
bidrog till att eleverna fick goda resultat. Samarbete och social interaktion var också viktiga 
egenskaper som utvecklades hos eleverna under arbetets gång. Utöver faktakunskaper om 
växter utvecklades också generella kompetenser utifrån ovanstående undervisningsformer 
som kreativitet, initiativtagande, ansvarstagande, förmågan att lösa problem, social kompetens 
och förmågan att arbeta självständigt. Dechuar (2006) beskriver också i sin intervjustudie om 
lärares syn på vad entreprenöriellt lärande innebär. Lärarna talar om begrepp som exempelvis 
självförtroende, uppfinningsrikedom och kreativitet i relation till ett entreprenöriellt lärande. 
De lärare som deltog i denna studie beskriver att ett entreprenöriellt lärande bidrar till sociala 
och kompetenta individer som kan ta plats i samhället med självförtroende. 

Utmaningar 
I Elos (2015b, ss.10-12) resultat framkom även också vissa utmaningar som ett 
entreprenöriellt lärande kan medföra. En utmaning som lärarna i studien upplevde var att 
elevernas ansvarstagande ibland var svårt att kombinera med den struktur som finns då ett 
projekt genomförs. Lärarna ville att eleverna skulle vara individuella och ta ansvar samtidigt 
som detta kunde leda till att eleverna blev överväldigade. Detta ledde i sin tur till att 
lärandetillfällen gick till spillo. Ett entreprenöriellt lärande som pedagogik kan även påverka 
eleverna på olika sätt då vissa elever klarade av den fria strukturen medan andra elever 
behövde ha en mer strukturerad undervisning enligt lärarna. De tog också upp entreprenöriellt 
lärande i förhållande till traditionell undervisning då de ansåg att de lätt föll tillbaka till att 
stödja och styra eleverna för mycket i sitt lärande. Detta på grund av den vana som fanns 
utifrån deras tidigare undervisning. De ämneskunskaper som eleverna genererade genom 
projektet ansåg lärarna vara lättare att planera kring inför projektet men också att utvärdera 
efteråt. Det var, enligt lärarna i undersökningen, svårare att planera hur undervisningen skulle 
gå till så att de generella kompetenser som ett entreprenöriellt lärande stimulerar skulle 
utvecklas. De ville försöka få undervisningen att aktivera dessa inre kompetenser hos eleverna 
men ansåg detta vara svårt att planera och genomföra i praktiken. Lärarna ansåg också att hela 
projektet var tidskrävande och att det inte var möjligt att utföra i alla skolans ämnen eftersom 
det finns alltför mycket ämneskunskaper som ska läras ut. De diskuterade detta problem och 
kom fram till att läroplanerna i Finland fokuserade mycket på ämneskunskaper i opposition 
till generella kunskaper som ett entreprenöriellt lärande stimulerar. Om det skulle finnas mer 
utrymme för sådana aktiviteter ansåg lärarna att det skulle vara lättare att genomföra en 
undervisning där dessa kvaliteter får mer plats.  
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Skolverket om samhällsorienterande ämnen årskurs 1-3 
Skolverket (2011, ss.11-20) förklarar i Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap 
för årskurs 1-3 att det finns fyra ämnesövergripande kunskapsområden i de 
samhällsorienterande ämnena. De fyra ämnena geografi, historia, samhällskunskap och 
religion är inte ämnen var för sig, det dras alltså inga gränser mellan dem.  
 
Kunskapsområdena som finns är: att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen 
och att undersöka verkligheten. I det första kunskapsområdet kommer eleverna i kontakt med 
det som ligger nära deras egen värld och deras erfarenheter. Deras tankar är i fokus. De får 
också kunskaper som berör samlevnad i samhället. Det andra kunskapsområdet handlar om att 
komma i kontakt med platser och händelser i deras omgivning. Här handlar det om att 
eleverna får känna en känsla av att innehållet i undervisningen kan kopplas konkret till deras 
livsvärld och därigenom göra innehållet relevant men även för elevernas känsla av gemenskap 
med varandra där de har en gemensam referensram. Det tredje kunskapsområdet handlar om 
eleven i det stora perspektivet då denna kan se sin plats i världen genom ett större 
sammanhang. Detta sammanhang kan leda till att det som är närmare eleven blir mer 
begripligt. Det sista kunskapsområdet handlar om redskap som kan användas för 
undersökande i de ovanstående områdena. Exempelvis tas informationssökning upp där 
eleverna får utveckla sin källkritiska förmåga.  

Samhällsorienterande ämnen  
Leffler (2014) beskriver i sin intervjustudie om lärares syn på entreprenöriellt lärande i 
förhållande till skolämnena. Genom denna studie kommer hon fram till att de flesta av lärarna 
beskriver att entreprenöriellt lärande okomplicerat går att integrera i undervisningen då det 
gäller de samhällsorienterande ämnena. Detta eftersom ämnesstoffet går att koppla till 
eleverna själva, vilket ger motivation i sig. Undervisningen handlar ofta om verkliga 
händelser, vilket lärarna i studien ansåg gå i linje med entreprenöriellt lärande som pedagogik. 
De kopplade ofta enreprenöriellt lärande till samverkan med samhället. Detta var en av 
faktorerna till att de samhällsorienterande ämnena kunde kopplas samman med ett 
entreprenöriellt lärande mer än andra ämnen.  
 
Brophy och Alleman (2015, s.364) talar i sin artikel om sina rekommendationer för hur de 
samhällsorienterande ämnena bör undervisas att det är viktigt att koppla till elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Undervisningen får därigenom ett djup eftersom kunskaperna är 
verklighetsförankrade och får en betydelse i undervisningen. Bennett (2007), som är redaktör 
för tidskriften Social Studies and the Young Learner, beskriver i denna artikel hur elever i de 
samhällsorienterande ämnena kan motiveras till lärande. Bennett (2007) framhäver att 
undervisning som utgår ifrån elevernas värld ökar deras egen motivation och engagemang. I 
en sådan undervisning blir elevernas tidigare erfarenhet och kunskap betydelsefulla samtidigt 
som de får möjlighet att lära sig tillsammans med andra. Detta uppmuntrar och bidrar till att 
kunskaper och färdigheter i de samhällsorienterande ämnena utvecklas hos eleverna.  
 
Bennett (2007) beskriver vidare att det är viktigt att knyta kontakter och involvera samhället 
så mycket som möjligt i SO-undervisningen. När eleverna får skapa kontakter med samhället 
och utbyta tankar och åsikter med andra lär de sig nya förhållanden till omvärlden. Detta leder 
i sin tur till att läraren och eleverna växer som individer samtidigt som läraren kan fånga upp 
vad eleverna faktiskt har lärt sig. Brophy och Alleman (2015, s.364) lyfter också vikten av att 
undervisningen ska vara en förberedelse inför livet och att de samhällsorienterande ämnena 
ska fokusera på att utveckla elevernas kunskaper om livet och hur eleverna kan bidra till 
samhällets utveckling. Detta menar Brophy och Alleman (2015) är viktigare än att fokusera 
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på ämneskunskaperna för sig själva. Eleverna behöver förstå meningen med det de lär sig och 
kunna använda ämneskunskaperna i verkliga sammanhang. De hävdar ytterligare att 
undervisningen ska förbereda elever för världen utanför klassrummet. Innehållet i 
undervisningen bör vara intressant och relevant i relation till omvärlden för att eleverna ska 
bli motiverade. Broom (2015) redogör för, i sin artikel där denne presenterar en kurs för lärare 
där hon framhäver deras diskussioner, att när undervisningen samverkar med samhället får 
eleverna utveckla kompetenser som gynnar deras roll som medborgare. Då eleverna får tränas 
i att resonera, ta beslut, ta ansvar och samspela med andra ges det utrymme att pröva och 
utveckla dessa kompetenser. Ilter (2014, s.489) betonar i sin undersökning där denne studerar 
elevers motivation och resultat inom ett ämnesområde i anslutning till detta att vikten av 
verkliga situationer där eleverna får använda tidigare erfarenheter för att utveckla sina 
kunskaper är betydelsefullt för elevernas lärande. Detta menar Ilter (2014) indirekt kan leda 
till individers samhälleliga intresse och påverkan. Det gäller att få igång elevernas inre 
motivation så att de utifrån denna kan utveckla den yttre motivationen till att bli en drivande 
individ i samhället.  
 
Bennett (2007, s.5) lyfter också vikten av lärarens engagemang och funktion i SO- 
undervisningen. Läraren behöver vara positiv och driven i undervisningen för att eleverna 
själva ska kunna bli det. Det är också viktigt att läraren uppmuntrar elevernas enskilda 
talanger och drar nytta av deras individuella kunskaper eftersom att allas kunskaper blir 
värdefulla tillsammans. Broom (2015) belyser vikten av att läraren behöver tillåta elevernas 
delaktiget i undervisningen. Eleverna ska få vara med och bestämma vad som ska läras och 
även komma med förslag på hur det kan ta sig an kunskaper. Lärarens roll blir därför viktig 
under processen då dennes uppgift är att vägleda och stödja elevens utveckling.  De beskriver 
också vikten av att lärarens roll i den förändrade synen på misslyckande eller ”att göra fel”. 
Eleverna blir då risktagande individer som vågar pröva nya idéer och att de lär sig att 
misslyckande är del av lärandet. Broom (2015) menar också att det är betydelsefullt att 
undervisa så att eleverna får möjlighet att tänka utanför boxen eftersom det öppnas nya sätt att 
ta sig an problem. Författaren menar att lärarens roll inte är att ge kunskaper till eleverna, det 
handlar snarare om att eleverna ska få använda och utveckla sina tidigare kunskaper.  
 
Brophy och Alleman (2015) talar om att många läromedel i de samhällsorienterande ämnena 
är lösryckta där det inte finns någon koppling mellan uppgifter och verkligheten. När eleverna 
får lära i en kontext blir det värdefulla kunskaper. Broom (2015) betonar också att elevernas 
motivation till sitt lärande förringas i vad hon kallar för traditionell undervisning då en sådan 
undervisning inte ger utrymme för elevernas entusiasm till lärande. Broom (2015) beskriver 
att undervisningen i de samhällsorienterande ämnena istället ska bidra till att elevernas 
kunskaper om livet berikas. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen blir de också 
engagerade i sitt lärande.  
 
Ilter (2014, s.488) benämner projektbaserat lärande i anslutning till de samhällsorienterande 
ämnena. Syftet med att arbeta med projekt i de samhällsorienterande ämnena är att eleverna 
får ett samband mellan skolan och det verkliga livet, vilket leder till att eleverna ökar sitt 
intresse och får ökad motivation för undervisningen. Författaren har genomfört en 
experimentstudie där denne undersöker hur projektbaserat lärande kan gå till och vad det ger 
eleverna. Ilter (2014) beskriver olika färdigheter som utvecklas genom detta sätt att lära. De 
innefattar begrepp som problemlösningsförmåga, kreativitet, innovation, samarbete, 
kommunikation och personlig utveckling. Genom detta arbetssätt i de samhällsorienterande 
ämnena menar Ilter (2014) att eleverna får kunskaper som är användbara i livet och eleverna 
får också djupare ämneskunskaper.  
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METOD 
Studien har frågeställningar som lämpar sig för intervju som redskap för att samla in empiri 
på ett verifierbart vis. Detta eftersom det utifrån intervjun gavs möjlighet att tolka och förstå 
lärares svar vilket gav empiri som stämde överens med frågeställningarna i undersökningen. 
Metodvalet motiveras vidare med att frågeställningarna handlar om lärares tankar kring 
entreprenöriellt lärande i SO-undervisningen. Det som undersöktes var enskilda uppfattningar 
om entreprenöriellt lärande i SO-undervisningen och inte exempelvis hur ofta det förekom i 
undervisningen. Detta talar även Westlund (2015, ss.62-68) om då en kvalitativ metod handlar 
om att tolka och förstå fenomen. Intervju är därför ett bra redskap att använda då personliga 
uppfattningar och orsaker till dessa vill undersökas. Det empiriska materialet som samlas vid 
en kvalitativ undersökning är vanligtvis anteckningar av olika slag och inspelningar för att 
dokumentera diskussionerna. Detta analyseras och tolkas sedan av intervjuarna. En kvalitativ 
metod tillämpades alltså i denna studie med intervju som redskap för att samla in empiri. 

Intervju som redskap 
Denna studies empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer ansågs vara användbara då ett specifikt fenomen skulle undersökas på djupet. 
Utifrån intervjuarnas förberedda frågor kunde sedan informanternas svar utgöra grunden för 
vilka följdfrågor som uppstod. Denna form av intervju var därför användbar för studiens syfte 
då individens perspektiv på entreprenöriellt lärande i SO-ämnena stod i fokus. Lantz (2013, 
ss.43-44) beskriver att semistrukturerade intervjuer undersöker ett fenomen utifrån individens 
perspektiv. Här kommer frågor som berör hurdant något är och vilken betydelse det har för 
informanten ställas. Detta ger informanter möjlighet att resonera kring och sätta fenomenet i 
relation till sig själva. I denna sorts intervju finns en bestämd kontext eftersom det är ett 
bestämt område som undersöks. Denna sorts intervjuer fångar upp individens personliga 
uppfattningar och upplevelser av fenomenet, vilket kan vara avgörande kvaliteter för studien. 
Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011, ss.36-40) kan kvalitativa intervjuer genomföras 
på olika sätt där graden av fasta frågor kan differentiera. Vid mindre strukturerade intervjuer, 
som denna studie använde sig av, får forskaren utrymme att anpassa ordningen av frågor och 
följdfrågor under intervjun. Detta ger upphov till andra dimensioner som inte är 
förutbestämda sedan innan och forskaren får därmed ett bredare underlag att analysera kring 
fenomenet.  
 
Inför intervjuerna sammanställdes ett formulär med intervjufrågor (bilaga 1) och förmodade 
följdfrågor. Frågorna var baserade på studiens syfte och frågeställningar eftersom det ansågs 
viktigt att hålla sig inom ramen för undersökningsområdet. De frågor som konstruerades 
kunde alltså svara på våra frågeställningar. I formuläret fanns det också utrymme för frågor 
som kunde baseras på informantens svar. Här gavs det utrymme för följdfrågor och samtal 
utifrån informantens svar och intresse för att vidga förståelsen av fenomenet. I denna studie 
började varje intervju med inbjudande frågor som gjorde att informanterna kände sig bekväma 
i situationen. Dalen (2015, s.35) menar att det är viktigt, i den semistrukturerade intervjun, att 
en intervjuguide är noggrant utarbetad. Teman med relevanta frågor formuleras utifrån 
studiens frågeställningar. Intervjun inleds med frågor som är inbjudande och kan på så sätt få 
informanten att känna sig trygg.  
 
Intervjutillfällena avslutades genom att syftet med studien summerades för att påvisa att 
informanten varit en viktig källa för en utökad förståelse av det entreprenöriella lärandet i SO-
ämnena och tacka denne för sin medverkan. Lantz (2013, s.76) betonar vikten av att avsluta 
intervjun med att kort sammanfatta innehållet utan att dra slutsatser. Detta sker tillsammans 
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med informanten, vilket ger intervjuaren en förståelse över om denne har uppfattat essensen i 
respondentens svar. Det är viktigt att tänka på hur intervjun avslutas.  

Urval 
Urvalet gjordes efter kontakt med en föreläsare som arbetar med entreprenöriellt lärande där 
inspirationen för studien uppstod. Denna person talade speciellt om en kommun som arbetar 
mycket med entreprenöriellt lärande. Därför valdes lärare från denna kommun. Denna person 
gav också förslag på lärare som var lämpliga att intervjua i relation till syftet av studien. Efter 
kontakt med samtliga kunde det fastställas att endast en av dessa var intresserade av att ställa 
upp på en intervju. Därför gjordes sedan valet att söka på olika grundskolors hemsidor, i den 
valda kommunen, för att se vilka skolor som uttryckligen förklarade att de arbetar med 
entreprenöriellt lärande som pedagogik. Därefter kontaktades verksamma lärare på dessa 
skolor där sedan tre lärare ställde upp på en intervju.  
 
I studien ingick alltså fyra lärare som arbetar i samma kommun men på olika skolor. 
Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i en halländsk kommun. Alla fyra lärarna 
arbetade i årskurs 1-3 där de undervisade i de samhällsorienterande ämnena som 
undersökningen syftar till. En av lärarna som intervjuades var förstelärare inom 
entreprenöriellt lärande i den valda kommunen och en annan av lärarna skulle inom snar 
framtid också ta sig an detta uppdrag. Dalen (2015, s.58) redogör för att antalet informanter 
inte får vara för många eftersom processen med att genomföra och bearbeta materialet kräver 
tid. Det är emellertid viktigt att materialet har kvalitet och utgör ett underlag för tolkning och 
analys. Det gjordes en medveten avgränsning av lärare som tillfrågades om medverkan i 
studien. Detta strategiska urval är viktigt för studien eftersom de lärare som intervjuades 
arbetade med entreprenöriellt lärande i sin undervisning. Deras kunskaper och erfarenheter 
gav resultatet en hög kvalitet som stödjer de frågeställningar som finns. Om inte ett medvetet 
urval av lärare gjorts skulle inte resultatet bli detsamma eftersom frågeställningarna bygger på 
att lärarna har erfarenhet inom området. Dessa lärare har alltså valts eftersom de arbetar med 
entreprenöriellt lärande som pedagogik och har erfarenheter inom undersökningens 
intresseområde.  
 
Kontakten med informanterna skedde via mail där de fick ett missivbrev (se Bilaga 2) skickat 
till sig i god tid före intervjutillfället där de kunde förbereda sig. Här upplystes även 
informanterna om de etiska regler som togs hänsyns till och information om studien. Detta 
beskrivs vidare i avsnittet om etik.  

Genomförande 
I början av arbetet preciserades ett syfte för studien med underliggande frågeställningar. 
Utifrån dessa formulerades intervjufrågor som belyste syftet. Därefter kontaktades 
informanterna. Inför intervjun kom informanterna med önskemål om vart intervjuerna skulle 
äga rum. Detta eftersom informanterna skulle känna sig trygga och bekväma under 
intervjutillfället. Vi åkte därför ut till varje informant eftersom det var deras önskemål.  
 
Varje intervju spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion som finns på mobilen för att 
kunna bearbeta intervjun med alla nyanser som förekom. Anteckningar fördes även under 
intervjutillfället för att vi skulle kunna skriva stödord. Dalen (2015, s.37) beskriver att 
tekniska hjälpmedel som kan spela in intervjun är till en fördel. Då kan informanternas egna 
ord och reaktioner fångas upp. Intervjuerna var beräknade att ta ungefär 30-45 minuter 
vardera och denna tidsberäkning stämde i praktiken. Under intervjuerna var vi båda som 
undersöker området medverkande eftersom vi då kunde uppmärksamma olika dimensioner i 
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samtalet, detta också för att kunna möjliggöra prövning av tillförlitligheten i resultatet. Under 
intervjuerna ställdes olika följdfrågor beroende på vad informanterna svarat på de 
ursprungliga frågorna. Målet med intervjuerna var att skapa ett samtal mellan oss och 
informanten. Vi skapade denna stämning genom att starta intervjuerna med inledande frågor 
som handlade om informanten. Detta bidrog till en tillåtande atmosfär för alla medverkande. 
 
Efter varje intervju gjorde vi enskilda transkriberingar och vi skrev rent våra egna 
anteckningar för att sedan kunna jämföra och diskutera innehållet. Vi ville också säkerställa 
att vi båda transkriberade materialet på ett likartat vis så att det stämde överens om vad som 
verkligen sades under intervjuerna. Vid varje intervju framkom att vi uppfattat svaren likartat. 
Vi lyssnade även igenom materialet tillsammans för att få tillfälle att gå igenom materialet 
ytterligare. Dalen (2015, s.69-70) beskriver att det är av vikt att varje intervju transkriberas 
noggrant av den som forskar eftersom denne då kan säkerställa att det nedskrivna materialet 
stämmer överens med det inspelade materialet. Bearbetningen av empirin som framkom under 
våra intervjuer och det som transkriberades fram kommer beskrivas ytterligare under avsnittet 
om analys.  

Forskningsetik 
Forskningsetik ställer etiska krav på forskaren och forskningens inriktning och genomförande. 
Denna etik kan också kallas intern forskningsetik. En viktig del inom detta område behandlar 
frågor om hur de personer som medverkar i studien behandlas som exempelvis informanter. 
De ska skyddas från skador och kränkningar då det medverkar i studien. Forskningsetik 
beskriver integritetsskydd gentemot medverkande och innehåller regler som vi som forskare 
måste följa. Forskaretik, den externa forskningsetiken, behandlar själva forskningsuppgiften 
och ansvar i exempelvis samband med publicering (Hermerén 2011, s.16).  
 
Det finns fyra begrepp inom forskningsetiken som ställer krav på forskaren. Vetenskapsrådet 
(2002) presenterar dessa begrepp som: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet står för att de som deltar i 
studien måste få ta del av forskningens syfte och att de är frivilligt att delta. Samtyckeskravet 
tar upp vikten av att det är de som deltar i studien som själva avgör om de vill delta eller inte. 
Samtyckeskravet innebär även att omyndiga måste ha målsmans medgivande för deltagande. 
Konfidentialitetskravet berör vikten av att identiteten för deltagarna i studien ska hållas dold. 
Nyttjandekravet handlar om hur studien ska tas hand om och huruvida den får publiceras. 
Nedan beskrivs hur studien tog hänsyn till dessa fyra krav.  
 
Informationskravet togs hänsyn till genom att informanterna fick ta del av studiens syfte innan 
intervjuerna genomfördes. De informerades också om att deltagandet var frivilligt och att de 
hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under processen. Genom 
samtyckeskravet fick de medverkande själva välja om de ville delta i studien. Eftersom det 
var lärare som intervjuades behövdes inga samtyckesblanketter delas ut i samband med 
studien. För att leva upp till konfidentialitetskravet var alla informanter anonyma vid namn 
och andra utmärkande personuppgifter benämndes inte. Det bildades fiktiva namn och fiktiva 
platser för att inga av de medverkande kunde gå att identifiera. På anteckningarna som gjordes 
vid intervjutillfällena användes inte heller namnet på skolan eller läraren. Detta eftersom det 
skulle vara säkerställs att inga uppgifter kunde gå att komma åt för utomstående. 
Nyttjandekravet bearbetades genom att den färdiga studien inte användes för annat ändamål 
än forskning.  
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Björkdahl Ordell (2007, s.88) beskriver vikten av att ett missiv ska skickas ut till deltagare 
innan datainsamlingen äger rum. Detta gjordes även i denna studie eftersom det är viktigt att 
deltagaren vet att forskarna har insikt i de etiska forskningsregler som finns och för att de ska 
känna sig trygga i situationen. I missivbrevet (bilaga 2) blev även forskarna presenterade, 
studiens syfte klarställdes och forskningsgruppen introducerades.  

Tillförlitlighet och giltighet 
I relation till studien togs dessa begrepp hänsyn till för att göra den tillförlitlig och giltig. 
Karlsson (2010, s.147) belyser att då en studie görs måste resultatet av denna kunna 
argumenteras för. Det som måste redogöras för är hur forskningen gjorts och vilken giltighet 
och tillförlitlighet resultatet har. Giltighet kan också benämnas som validitet medan 
tillförlitlighet kan benämnas som reliabilitet.  
 
I samband med denna studie var redskapet intervju lämplig till de frågeställningar som 
ställdes inför studien. Den empiri som framkom av detta redskap var av sådan karaktär att det 
som skulle undersökas faktiskt blev undersökt. En annan giltighetsaspekt som togs hänsyn till 
var att en diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning gjordes. Detta för att 
verifiera resultatet av studien. Karlsson (2010, ss.249-250) beskriver att giltighet, eller 
validitet, mäter hur väl studien mätt det den avsiktligen skulle göra. Alltså om studien svarat 
på de frågor som den var avsedd att göra. Giltigheten belyser överensstämmelsen mellan 
instrumentet för studien och forskningsproblemet. Det kan också talas om samband och 
generaliserbarhet där resultatet kan verifieras till tidigare forskning i anslutning till resultatet.  
 
Studiens reliabilitet beaktades genom att frågor formulerades för att undvika missförstånd. 
Om detta inte hade gjorts skulle det få negativa konsekvenser för studien då det som skulle 
undersökas inte då kunde belysas i den utsträckning den hade i avsikt att göra. Frågor som 
ställdes under intervjun fick inte heller differentiera då detta kunde påverka resultatet. Detta 
prövades genom att andra fick läsa frågorna och tolka dem. Där gavs möjlighet att upptäcka 
oklarheter som sedan kunde justeras. Det var också viktigt, då fler undersökte ett område, att 
alla individer hade lika uppfattning av vad som skulle analyseras. Detta belystes genom att de 
som utförde studien analyserade empiri först enskilt för att sedan upptäcka huruvida den 
gemensamma uppfattningen av resultatet samstämde. Karlsson (2010, s.251) förklarar att 
tillförlitlighet, eller reliabilitet, är ett begrepp som hänger samman med giltighet. Men 
tillförlitligheten till en studie tar upp aspekter som tid, korrelation mellan variabler eller 
faktorer och subjektivitet mellan personer som forskar. Tidsaspekten får inte påverka 
resultatet då en variation kan uppstå om detta inte tas hänsyn till. Korrelationen mellan 
variabler och andra faktorer handlar om att relationen mellan dessa bör ordnas så att 
undersökningsinstrumentet blir konsistent. Den sistnämnda aspekten handlar om subjektivitet 
där alla som forskar är överens om bedömningsmallen som bör finnas då data analyseras. 

Analys 
Efter intervjuerna transkriberades materialet omedelbart eftersom det var av vikt att kunna 
återge exakt det som informanterna sagt. Detta är enligt Dalen (2015, s.73) en viktig del i 
starten av analysarbetet. Dalen (2015, s.75) uttrycker vidare att det är viktigt att verkligen 
förstå vad informanterna har sagt. Genom att göra en reflektion får intervjuaren fram 
budskapet som materialet belyser. För att underlätta bearbetningen är nyckelord som 
framkommer i transkriberingstexten viktiga att markera för att få en struktur på den insamlade 
empirin.  
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Eftersom studiens empiri samlades in med hjälp av intervjuer som redskap kunde individuella 
uppfattningar kring undersökningsområdet tolkas och förstås. Studiens kvalitativa empiri 
analyserades genom en process där empirin arrangerades för att komma fram till ett 
meningsfullt resultat. Resultatet i studien beskrevs inte endast utan ordnades på ett sätt som 
gav innehållet en djupare mening. De kategorier som bildades var av sådan art som var 
relevanta för det syfte som studien hade. Den empiri som framkom efter transkriberingen 
skrevs ut så att vi hade alla informanternas svar framför oss. Därefter läste vi dessa enskilt och 
markerade i marginalen det som utmärkte lärarnas svar. Dessa olika dimensioner av lärarnas 
svar markerades med olika färger för citat och för olika kategorier som framkom. Sedan 
kunde vi tillsammans diskutera kring våra upptäckter i materialet för att sedan kunna komma 
fram till de olika kategorierna. Utifrån kategorierna kunde materialets mening analyseras 
djupare och de olika svaren från de olika informanterna kunde sedan organiseras där de 
tillsammans utgjorde ett sammanhängande resultat. Då syfte och frågeställningar 
formulerades fanns pragmatismen med som en grundläggande byggsten i avsikt för studiens 
ändamål. Därför kunde teorin speglas i empirin och blev också på detta sätt en del i 
analysarbetet. En av frågeställningarna handlar synnerligen om vad lärare gör när det arbetar 
med entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterande ämnena resulterade dessa 
intervjufrågor till empiri som framhävde pragmatismens syn på undervisning, vilket går i linje 
med det entreprenöriella lärandet. Fejes & Thornberg (2015, ss.32-33) menar att vid denna 
sorts kvalitativa analys börjar processen av analysen med att organisera materialet för att 
sedan bryta ner det till kategorier där mönster sedan kan träda fram i den insamlade empirin. 
Det viktiga i en kvalitativ analys är alltså att identifiera meningsfulla mönster. Det är 
essentiellt att dessa är relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar för att 
studiens validitet ska säkerställas. Därigenom kan sedan materialet ses på en mer tolkande 
nivå. Lantz (2013, ss.157-158) beskriver att forskaren upptäcker aspekter i informanternas 
svar som ligger till grund för helheten som står för den underliggande meningen i det som den 
berättar. Här ges också möjligheten att upptäcka hur de olika delarna av informanternas svar 
kan hänga samman och därigenom ges möjligheten att skapa ett meningsfullt resultat där 
empirin är genomarbetad och organiserad, inte bara beskriven.  
 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den empiri som samlades in vid de fyra 
intervjutillfällena. Lärarna presenteras genom att de numreras från ett till fyra. Fem kategorier 
skapades utifrån lärarnas förklaringar.  
 

• Synen på entreprenöriellt lärande 

• Eleven i fokus 

• Lärande i praktiken 

• Samverkan med verkligheten 

• Lära för livet 
 

Synen på entreprenöriellt lärande 
De fyra lärare som intervjuades hade till största del en likartad syn på hur det entreprenöriella 
lärandet synliggjordes i skolan. Tre av dem såg inte entreprenöriellt lärande som ett arbetssätt 
utan de var överens om att det är ett förhållningssätt till lärande. Lärare 4 beskriver det som 
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att entreprenöriellt lärande ska finnas med hela tiden och inte vara en separat del i arbetet. 
Lärare 2 menar att det entreprenöriella lärandet måste ses som ett förhållningssätt eftersom det 
handlar om att få eleverna att tänka på ett annat sätt än den traditionella undervisningen. 
Lärare 2 hävdar därför att det måste vara ett närvarande tankesätt genom alla delar i 
undervisningen. På likartat vis uttrycker Lärare 4 att det entreprenöriella lärandet måste finnas 
med hela tiden och att det ska genomsyra allt som görs i skolan. Lärare 3 beskriver det som att 
det är ett annat sätt att tänka som lärare, det är inte ett arbetssätt eller en teori utan det är ett 
förhållningssätt. Lärare 1 menar att denne ser entreprenöriellt lärande som något som inte kan 
vara närvarande hela tiden då Lärare 1 anser att det kräver för mycket tid och planering utöver 
den vanliga undervisningen. Denne menar att man måste tänka på ett annorlunda sätt än i den 
traditionella undervisningen då entreprenöriellt lärande är mer krävande.  
 

Det ska ju finnas med hela tiden i undervisningen som ett 
förhållningssätt, liksom att det kan inte va en separat del av 
undervisningen för då tappar eleverna sammanhanget. Det ska 
genomsyra allt vi gör.  (Lärare 4) 

 

Jag skulle inte välja att hålla på med detta alltid, det får vara 
godbitar som man har emellanåt eftersom jag tror inte man orkar 
med det. Jag tycker att det är lagom med projekt som varar under 
bestämd tid för återhämtningen är viktig för att kunna vara kreativ 
och nyfiken. (Lärare 1)  

 
Lärare 4 beskriver i och med att alla elever lär på olika sätt behöver lärare finna lösningar och 
olika sätt att angripa problem i undervisningen. Detta förhållningssätt gäller även att smitta av 
på eleverna. Lärare 3 förklarar att det entreprenöriella lärandet i SO-undervisningen resulterat 
i att lärare måste göra saker på olika sätt för att alla elever ska förstå.  
 

Det är jag som ska ändra mig, inte ungarna […] Jag måste 
förklara på flera sätt och tänka om. Jag måste ändra mitt eget 
tankesätt. Funkar inte det här, hur kan jag göra då för att eleverna 
ska förstå?(Lärare 3)  

 
Lärare 3 menar att det är genom det entreprenöriella lärandet som denne fått insikter om hur 
viktigt det är att undervisa på olika sätt för att nå ut till alla elever. Lärare 2 talar om att alla 
elever lär på olika sätt och det är lärarens uppdrag att stimulera alla elever. 
 

Min uppgift är att hitta sätt för alla att lära. En del hör, en del 
måste känna och andra måste göra för att förstå vad det är det 
handlar om. Jag måste bereda så många olika sätt som möjligt och 
ha en varierad undervisning för mina elever och det tror jag att ett 
entreprenöriellt lärande ger som ett brev på posten.(Lärare 2) 
 

Enligt Lärare 4 är lärarens förhållningssätt viktigt eftersom det krävs att denne är intresserad 
och själv visar ett intresse för undervisningen. Lärare 4 beskriver det som att lärare ”smittar” 
sina elever med sitt engagemang. Detta är även något som Lärare 3 talar om då denne menar 
att om du som lärare tycker att en sak är tråkig synliggörs det i undervisningen och eleverna 
förlorar sin gnista till lärande. Lärare 3 hävdar att om du som lärare visar en positiv inställning 
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och entusiasm kommer även detta ”smitta” av sig. Lärare 2 lyfter vikten av att lärare har ett 
förhållningssätt till lärande som gynnar elevernas motivation till lärande.  
 

Jag tror att entreprenöriellt lärande har gett eleverna en god 
lärdom i att ingenting är omöjligt. I min undervisning är jag tydlig 
med att visa eleverna att man inte ska ge upp utan det ska på 
något sätt gå att ro i land. Detta tror jag är viktigt att i tidig ålder 
förmedla till eleverna och det gör jag genom att själv visa eleverna 
det. (Lärare 2)   
 

Resultatet visar alltså på att tre av lärarna har en gemensam syn på entreprenöriellt lärande då 
de anser att det är ett förhållningssätt till lärande som ska genomsyra hela undervisningen. 
Lärare 1 ställer sig emot detta då denne anser att detta sätt att arbeta endast kan göras under 
bestämda tillfällen. Däremot anser alla att det är ett annat sätt att tänka kring undervisningen 
men Lärare 2, 3 och 4 menar att det bara handlar om att ändra sitt tankesätt medan Lärare 1 
ser det som något mycket krävande.  

Eleven i fokus 
Lärarna talar även om hur de gör för att bedriva sin undervisning i de samhällsorienterande 
ämnena och hur de arbetar med entreprenöriellt lärande i sin undervisning. En viktig del i 
detta är enligt alla lärarna att utgå från elevernas intresse. Lärare 3 beskriver det genom att 
hänvisa till ett arbete med trafik då elevernas tankar och förslag låg till grund för hur 
undervisningen fortskred.  
 

Varje gång jag ska planera upp något så tänker jag vad jag kan 
fråga eleverna om och vad kan den tillföra? Istället för att börja 
med mig själv så börjar jag alltid med eleverna. Det är en vana att 
tänka så, börja med eleverna och sedan planera utifrån deras 
förslag. Nu är det såhär att vi ska läsa om området trafik och då 
gör vi ett VÖL-diagram där eleverna får skriva vad de vet och vad 
de önska veta. Efter det så tittar jag i kursplanerna, stämmer 
elevernas förslag överens med mina mål? Gör de inte det så 
lägger jag ju till så att det som står i kursplanerna kommer med. 
Eftersom det är dem själva som har valt vad de vill ta reda på så 
får du med dem på intressetåget. (Lärare 3)  
 

Lärare 2 lyfter liknande aspekter kring sin undervisning då denne beskriver att små barn lär 
sig av lust och glädje och det tror Lärare 2 att entreprenöriellt lärande kan främja. Om 
eleverna kommer med idéer och initiativ måste lärare våga plocka dem och utgå ifrån dem i 
undervisningen. Denne beskriver vidare att läraren måste tänka på vad som är viktigt för 
eleverna och vad de ”tänder” på. Lärare 2 menar att annars finns det en risk att du som lärare 
förringar elevernas lust till att lära. Lärare 1 betonar vikten av att främja elevernas entusiasm 
till lärande. Denne menar att entreprenöriellt lärande är mycket entusiasmerande då 
undervisningen bygger på elevernas intressen. Lärare 4 menar att lusten till att lära stimuleras 
genom att undervisningen utgår ifrån eleverna. Som lärare måste du hitta olika ingångar och 
vinklar till det som eleverna tycker är intressant och fånga ögonblick där detta intresse 
uppkommer. På detta sätt blir undervisningen självmotiverande. Detta lyfter även Lärare 3 då 
denne talar om att det är viktigt att ta till vara på ögonblick som berör elevernas intresse i 
undervisningen och våga släppa det styrda arbetet och istället ta sig an det intresse som 
eleverna visar. Lärare 2 beskriver att lärare behöver vara lyhörda inför eleverna då de ofta 
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kommer med sina idéer. Här behöver du som lärare fånga upp dessa idéer så att eleverna får 
vara med och påverka.  
 
Lärare 2 hävdar ytterligare att det är viktigt att lyssna på eleverna och ta vara på ögonblick 
under processen som kan leda till lärande. Detta driver eleverna i sin egen process och de blir 
nyfikna individer. Som lärare är det viktigt att ta elevernas idéer på allvar och visa dem, 
genom sin egen envishet, att ingenting är omöjligt. Detta menar Lärare 2 är en grundläggande 
tanke som främjar elevernas lust till sitt lärande. Lärare 4 uttrycker sig i liknande termer då 
denne menar att det är då man utgår från elevernas intresse som deras drivkraft framåt i sin 
läroprocess kan stödjas. Eleverna blir entusiastiska då de är dem själva som får driva sitt 
lärande framåt. Lärare 4 beskriver även att det kan vara ”läskigt” att starta ett arbete och med 
ovissheten om vad det ska bli i slutändan. Men Lärare 4 menar att det är processen som är 
viktig för elevernas utveckling. Precis som Lärare 2 anser Lärare 4 att denne alltid utgår från 
elevernas tidigare kunskap inför arbetsområden för att sedan kunna planera utifrån vad 
eleverna vill lära sig mer om men också för att kunna bygga på den kunskap de redan besitter.  
 
Lärare 1 förklarar att när undervisningen baserar sig på elevernas intressen kommer de 
motivera elevernas fortsatta lärande. Denne talar fortfarande om att entreprenöriellt lärande 
bör undervisas i projektform men att det under dessa tillfällen framkommer positiva aspekter 
angående detta arbetssätt.  
 

Det är en självlärande process som bygger på deras intressen och 
detta ger dem en nyfikenhet som kan driva dem framåt. Jag kan 
säga att processen blir ett ständigt lärande 24 timmar om dygnet. 
Eleverna tar med sig uppgifter hem självmant och fortsätter sitt 
undersökande där. Så kommer de hit dagen efter och så har de 
med sig nya upptäckter ”kolla här vad jag har hittat”. Så man har 
processen igång hela tiden. Det är alltså en pågående process, det 
är faktiskt rätt häftigt! (Lärare 1)  
 

Lärare 2 förtydligar att den inre motorn och den inre motivationen förstärks då när 
undervisningen utgår från eleverna själva. Lärare 3 menar emellertid att när de yngre eleverna 
ska arbeta genom med entreprenöriellt lärande måste lärare först och främst lära dem hur 
något går till för att de ska kunna utveckla sina generella kompentenser. Denne menar att det 
inte finns någon motsättning mellan inre och yttre motivation eftersom eleverna i dessa åldrar 
också måste få modellering i hur saker är och fungerar. 
 
Barn idag kräver en annan undervisning menar Lärare 3. Deras lärande måste hela tiden 
drivas av ett intresse. Denne beskriver att elever i dagens samhälle kräver andra saker än att 
sitta i en bänk och arbeta i en bok hela dagen. Detta ställer andra krav på läraren. Eftersom det 
är lärares uppdrag att föra sina elever så långt mot kunskapsmålen och fram i livet som 
möjligt måste eleverna få vara aktiva deltagare i upplägget av undervisningen. Lärare 4 
beskriver att barn idag är lustmänniskor då de drivs av saker som de är intresserade av därför 
behöver skola matcha detta. Denne tror att man får med sig de flesta eleverna eftersom 
undervisningen utgår från dem själva. Det är viktigt, enligt Lärare 4, att inte endast mata 
böcker upp och ner. Lärare 1 lyfter vikten av att ett entreprenöriellt lärande i SO-
undervinsingen medför att eleverna får med sig andra kunskaper än vad de hade fått om de 
endast utgick från en lärobok. Denne menar att det är lättare att ”baka in” andra viktiga 
kunskaper som finns vid sidan av läroböckerna. Även andra lärostoff kan komma upp då ett 
område behandlas eftersom undervisningen inte är kopplad till en bok utan elevernas intresse 
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får styra kunskapssökandet. Lärare 1 beskriver vidare att denne ser elevernas eget sökande 
efter kunskap som något som driver dem i sitt lärande.  
 

Ibland kommer de och tror att man är en uppslagsbok. Om de 
ställer en fråga så förväntar de sig att jag ska veta svaret. I det 
läget kan man säga att ”jag vet inte, varsågod här har du en iPad 
googla på det och se vad du hittar”. (Lärare 1) 
 

Detta är även något som Lärare 2 anser vara viktigt i SO-undervisningen. Lärare 2 menar att 
när man arbetar entreprenöriellt är det lättare att komma åt andra kunskaper än det som står i 
läroböckerna. Istället för att förlita sig på att läroböcker ska ta upp allt som eleverna behöver 
ha med sig ger det entreprenöriella lärandet automatiskt en bredare syn på ämnet. Lärare 2 
förklarar att eleverna behöver få utrymme för sina tankar och sitt sätt att vara för att de ska 
utvecklas.  
 
Alla lärare är överens om att undervisningen ska formas utifrån elevernas idéer och 
erfarenheter eftersom detta gynnar hela läroprocessen. Lärarna menar på att detta motiverar 
eleverna till fortsatt lärande eftersom undervisningen då drivs av elevernas eget intresse. 

Lärande i praktiken  
En av de gemensamma nämnarna som alla lärare lyfter är att de talar om vikten av att arbeta 
praktiskt och att varva teori med praktik. Lärare 1 talar om att genom det praktiska arbetet får 
läraren med sig fler elever än vid endast teorietiska aktiviteter. Lärare 1 menar att alla elever 
inte kan läsa sig till kunskap utan denne upplever att många elever behöver ”göra sig till 
kunskap”. Lärare 1 menar att skolan idag behöver ha mer praktiska inslag eftersom denne ser 
de positiva effekterna av detta. Lärare 3 beskriver det praktiska arbetet i sin undervisning som 
något självklart.  
 

När jag ska arbeta med något speciellt i SO, så läser vi inte bara 
faktatexter om det och skriver om det. Utan jag tänker ju att man 
kan börja på ett annat håll så jag tar med ett föremål och frågar 
eleverna ”vad är detta för något?” Då får de klämma och känna 
och bilda en djupare förståelse genom att praktiskt få undersöka. 
Hur lätt är det att befästa kunskap om man inte fått fler ingångar 
än en text som 7-åring? Nej, det ska ju vara användbart att lära 
sig saker. (Lärare 3) 
 

Lärare 2 har liknande uppfattning om praktiska inslag i undervisningen då denna menar att 
alla elever lär sig på olika sätt därför måste praktiska delar få utrymme i undervisningen. 
Lärare 2 talar också om vikten av att göra studiebesök då elevernas alla sinnen kommer till 
användning för lärandet.  
 

Ska vi bara sitta och läsa om Bockstensmannen då vi kan åka 
några mil bort och få en verklig bild av honom. Det blir inte 
samma sak om man bara läser en grej, det är inte klokt om 
eleverna inte skulle få möjlighet till denna upplevelse när det 
ligger en kort bussresa bort. (Lärare 2) 

 
Lärare 4 tar upp vikten av varvandet av teori och praktik, särskilt i SO-undervisningen då 
mycket kan kopplas till verkliga sammanhang där praktiska inslag får ta plats. Lärare 2 
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beskriver vidare att denne i sin undervisning alltid plockar in många praktiska inslag. 
Upplevelser är en bra ingång till olika områden menar Lärare 2. Då får eleverna igång sitt 
intresse direkt i kontrast till om undervisningen inte skulle ha detta inslag, denne menar att 
man som lärare måste ”krydda” sin undervisning med olika upplevelser av större eller mindre 
grad. Detta gör eleverna nyfikna på området. Lärare 1 hävdar att praktikerna måste få 
stimulans i skolan likväl som teoretikerna. Denne menar att utan praktikerna får vi inte de där 
uppfinnarna i framtiden och det behövs ju för samhället. Lärare 1 beskriver också läroplanens 
roll i skapandet av kursplanerna då Lärare 1 menar att Lgr 11 har tänkt till då entreprenörskap 
har fått ta plats i läroplanen eftersom det måste finnas både teoretiska och praktiska delar i 
undervisningen. För att nå mångfalden av all den kunskap som behövs i livet måste du som 
lärare också presentera denna bredd i skolan för eleverna. 
 
Lärarna förklarar vikten av att praktiska inslag ska vara en naturlig del i undervisningen då 
detta påverkar eleverna positivt. Detta arbetssätt ger möjligheter till att öppna upp flera 
ingångar för att få med sig fler elever i undervisningen då alla lär på olika sätt.  

Samverkan med verkligheten 
Lärare 3 talar om skolans plats i samhället då hon uttrycker att skolan måste spegla samhället 
och tvärtom. Lärare 3 menar att skolan måste vara en naturlig del i samhället i sig och 
använda sig av och ta tillvara på det som erbjuds i den verkliga världen, som denne uttrycker 
sig.  

 
Att skolan skulle vara en icke-del av samhället är helt absurt för 
mig. Då skulle det vara så att, här är skolan och så är samhället 
där ute. Jag menar att skolan måste ju spegla samhället och 
tvärtom, de kan inte separeras från varandra. (Lärare 3) 

 
Lärare 2 tar upp vikten av att rikta sig utåt i sin undervisning. Andra kan ha kunskaper som 
kan hjälpa eleverna i sitt lärande och då är det viktigt att utnyttja samhällets alla resurser. 
Denne uttrycker sig att det finns en uppsjö av människor och ställen som man kan använda sig 
av för att få mer kunskap. Lärare 4 förklarar att denne anser att det är en naturligt att väva in 
samhället i SO-undervisningen då det blir naturligt att undersöka verkligheten i de ämnena 
som ingår i de samhällsorienterande ämnena.  
 
Vikten av att få en mottagare för ett arbete ökar elevernas motivation och intresse, menar 
Lärare 3. Lärare 2 beskriver att denne också tycker att det är viktigt att samverka med verkliga 
situationer och människor. Denne beskriver att eleverna får skicka frågor till exempelvis 
muséer där de sedan får svar tillbaka. Detta ger eleverna en känsla av att det blir tagna på 
allvar och de känner sig viktiga samt får de en lust till att vilja lära sig mer. Lärare 2 talar även 
om tillfällen då eleverna får uppdrag av olika föreningar och företag som de sedan får lösa. 
Lärare 1 talar även om att då eleverna får samverka med omvärlden i SO-undervisningen, 
men även i andra ämnen, genom olika uppdrag gynnas båda parter då företag och andra ofta 
anser att eleverna arbete är till stor hjälp för dem. Lärare 1 beskriver att det är viktigt att du 
som lärare, men även eleverna, har ett öppet sinne eftersom då ges en helt annan syn på hur 
man kan använda sig av andra för att lära sig något. Detta är också ett bra sätt att höja 
elevernas motivation till lärandet. Eleverna blir mer engagerade då de vet att det är någon som 
ska ta emot det de har gjort. Lärare 3 märker att då en mottagare finns blir eleverna mer 
medvetna om varför arbetet görs och de vill arbeta för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  
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Vi läser i tidningen att registreringskombinationerna håller på att 
ta slut och då tänker jag att det här får vi i klassen lösa. Då 
hittade vi nya kombinationer och förslag på hur man skulle kunna 
lösa problemet och så skapade vi bilskyltar och skickade till 
Trafikverket. Ett av de förslagen som vi hade var ett förslag som 
de faktiskt diskuterade som en potentiell lösning till problemet. Så 
Trafikverket återkopplade till oss vilket gjorde eleverna 
stolta.(Lärare 3) 
 

Enligt Lärare 2 ska undervisningen vara veklighetsförankrad eftersom eleverna då får kunskap 
hela tiden. Denne menar att SO-ämnena måste kopplas till verkligheten för att det ska betyda 
något för eleverna. Lärare 4 lyfter vikten av att arbeta med verkligheten som bas för lärandet. 
Detta ger eleverna en motivation som inte går att få tag på endast i klassrummet. Lärare 3 
beskriver att när eleverna får samverka med verkliga problem sätts elevernas kunskaper i ett 
och samma kontext där alla ämnen integreras i varandra. Denne kopplar det till sin SO-
undervisning då den enkelt kan samspela med många andra ämnen genom det entreprenöriella 
lärandet. 
 

Vi hämtar mycket ifrån vardagen och så gör vi saker utifrån det. 
Jag gillar dynamiken mellan de olika ämnena. Har vi hittat en grej 
vi vill jobba med så skriver vi om det, vi arbetar i matte med det 
och om man hittar andra ingångar försöker vi få in det i så många 
andra ämnen som möjligt. Den röda tråden finns då i 
ämnena.(Lärare 3)  
 

Denna kategori behandlar lärarnas gemensamma syn på att undervisningen bör handla om 
verkliga problem och ingå i verkliga sammanhang. Enligt alla lärare är entreprenöriellt 
lärande något som är naturligt att använda i SO-undervisningen eftersom den handlar om 
världen utanför klassrummet. 

Lära för livet 
Lärare 2 talar om att det entreprenöriella lärandet ger eleverna kunskap för livet. Denne menar 
att det är kunskap som kommer att kunna användas i elevernas vardag.  
 

Jag tror att när eleverna får en entreprenöriell undervisning i SO-
ämnena så är det viktigt att tänka på att kunskapen också sitter i 
kroppen, inte bara i huvudet. Vad ska man säga, det är inte en 
kunskap för dagen utan en kunskap för deras liv som de kommer 
ha med sig. Det handlar om ett livslångt lärande! (Lärare 2)  
 

Lärare 4 lyfter också vikten av att arbeta med entreprenöriellt lärande eftersom denne anser att 
de generella kunskaperna som detta lärande ger är oerhört viktiga för eleverna nu och i 
framtiden. Denne beskriver det som kunskap som sitter då skolan måste vara mycket mer än 
vad den var förr. Lärare 2 talar om att det inte endast handlar om att eleverna ska få med sig 
ämneskunskaper från skolan utan livskunskap är minst lika viktig. Lärare 2 beskriver att de 
generella kunskaperna som exempelvis initiativtagande, kreativitet och riskbenägenhet befästs 
hos eleven då entreprenöriellt lärande får ta plats. Denne menar att eleverna kan väva in sina 
kunskaper i något konkret eftersom de har varit med om det i verkligheten. Detta ger eleverna 
en kunskap som de kan relatera till och därför blir det viktiga kunskaper för livet. Lärare 4 
förklarar vidare att det entreprenöriella lärandet medför kompetenser inför det kommande 
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livet som eleverna står inför. Kunskaperna som förvärvas kan användas, inte bara i SO-
undervisningen, utan även i andra sammanhang. Enligt Lärare 4 är det viktigaste målet för 
denne att eleverna ska få kunskaper som de kan använda sig av i det fortsatta livet.  
 
Lärare 3 talar om att redan i de yngre åldrarna börja utveckla elevernas entreprenöriella 
förmågor för att förbereda dem då de i de högre åldrarna kommer stöta på begreppet 
entreprenörskap. Lärare 3 uttrycker att det inte är entreprenörskap som utvecklas i de yngre 
åldrarna utan det är de förmågor som främjar entreprenörskap som ska vara en del i 
undervisningen. Lärare 3 benämner förmågor som initiativförmåga, samarbetsförmåga, 
diskussionsförmåga, reflektionsförmåga och riskbenägenhet. Denne menar att det är i skolan 
som eleverna ska få träna dessa förmågor inför livet. Lärare 1 lyfter också vikten av att 
eleverna ska få utveckla entreprenöriella färdigheter i skolan. Eleverna ska få pröva saker i 
tidig ålder så att de har gjort det inför det kommande livet. Denne menar att eleverna lär sig 
att våga pröva sig fram och inte vara rädd för detta och att detta är en viktig egenskap. Även 
om Lärare 1 anser att entreprenöriellt lärande ska arbetas med under kortare perioder ser 
denne fördelarna med detta sätt att lära eftersom de kompetenser som utvecklas kan sedan 
användas i andra sammanhang i undervisningen. 
 

Nyfikenhet löser ju många problem. Stöter du på ett problem så av 
ren nyfikenhet så driver du det vidare utan att du kanske förstår att 
det är ett problem som du har löst för då är man taggad på att 
göra det. Om man låter eleverna pröva sina idéer redan i tidig 
ålder så tar man udden av det som man är rädd för och då vågar 
man prova. Eleverna vågar bli risktagande vilket gynnar dem i 
längden. Eleverna vågar pröva nya vägar och ser inte det som ett 
nederlag. De drar nytta av dessa kompetenser även i andra 
situationer i skolan som gör att de utvecklar nya kunskaper. 
(Lärare 1)  
 

Lärare 4 betonar vikten av att få eleverna att utveckla sin syn på ”att göra fel”. Denne menar 
att läraren måste förmedla och visa att det är lärorikt att göra fel ibland istället för att se det 
som ett misslyckande. Om inte detta synliggörs, menar Lärare 4, att motivationen skulle 
försvinna för eleverna. Lärare 2 hävdar att det är skolans uppdrag att ge eleverna en arena för 
att få pröva sina idéer där de kan agera orädda och våga testa nya saker. Detta menar Lärare 2 
kan gynna elevernas frimodighet och de växer och blir mer säkra som individer. Denne menar 
att om dessa kompetenser får utvecklas i skolan kommer det ge eleverna en lärdom för livet. 
Lärare 3 lyfter att entreprenöriellt lärande bidrar till att eleverna får ett stort självförtroende 
som ökar i takt med att de får tilltro till sin egen förmåga då de tar sig an olika problem och 
löser dem med stolthet. En viktig lärdom som eleverna, enligt Lärare 3, kommer ha nytta av i 
framtiden är att de lär sig att ”tänka utanför boxen”, vilket de får göra genom det 
entreprenöriella lärandet. Kreativitet och initiativförmåga ses också som viktiga egenskaper 
som entreprenöriellt lärande främjar. Dessa kompetenser utvecklas då eleverna får ställas 
inför utmaningar, menar Lärare 3.  
 
Lärare 1 menar att vinsten i längden med det entreprenöriella lärandet är att det motiverar 
elever till att i framtiden bli företagare. Genom detta arbetssätt ser Lärare 1 att eleverna i 
framtiden kommer våga ge sig in i företagsbranschen då de får utveckla de kompentenser som 
behövs för detta redan tidig ålder. De andra lärarna fokuserar på samma kompetenser som 
Lärare 1 men de diskuterar inte dem i relation till företagande utan kopplar dessa till 
livskunskaper som eleverna kan ha användning av i livet. Lärare 2 nämner hur viktigt det är 
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att eleverna får ta initiativ, komma med idéer och arbeta med omvärlden för att sedan 
genomföra något. Lärare 4 och 2 anser båda att denna typ av människor behövs i samhället 
idag och därför är det viktigt att främja detta i skolan redan i tidig ålder. Lärare 3 förklarar att 
samhället ser annorlunda ut idag och det behövs andra kunskaper än enbart faktakunskaper. 
 

Du ser ju hur samhället ser ut idag, vad ska vi med faktakunskaper 
till? Why, kan man ju undra. Men det är ju klart att du måste 
kunna viss fakta men idag är du ett knapptryck bort från all fakta 
du vill veta. Det krävs andra saker av dig när du ska ut i 
arbetslivet idag. Nu är det ett samhälle som ser ut såhär (håller ut 
armarna) det är globalt och du behöver andra kompetenser än vad 
som behövdes förr. Men skolan är ju så svårsvängd, jag skulle 
vilja få fler att tänka som mig. (Lärare 3)   
 
När man tänker i förlängningen tror jag att entreprenöriellt 
lärande ger människor som vågar ge sig in i företagsbranschen. 
De har fått testa saker i skolan som gör att dom vågar detta i 
framtiden. (Lärare 1) 
 

Resultatet visar att alla lärare betonar vikten av de kompentenser som utvecklas genom ett 
entreprenöriellt lärande som pedagogik. Dessa kompetenser som lärarna lyfter är bland annat 
initiativförmåga, samarbetsförmåga, diskussionsförmåga, reflektionsförmåga och 
riskbenägenhet. De har olika syn på vad huvudsyftet med dessa kompentenser, är då Lärare 1 
talar om att dessa kompentenser bidrar till att våga ta steget ut till att bli en företagare medan 
de andra lärarna syftar i huvudsak på att eleverna ska få kompetenser som de kan ha 
användning av i livets alla stadier.  

Sammanfattning av resultatet  
Resultatet tar upp fem kategorier som redogörs för ovan. Lärarna i studien har olika syn på 
entreprenöriellt lärande kan användas i undervisningen men de är överens av vad det 
entreprenöriella lärandet ger eleverna. Alla tycker det entreprenöriella lärandet ska vara en del 
av skolans verksamhet. Tre av dem anser att det ska genomsyra hela undervisningen medan 
en av dem ser det som ett arbetssätt under vissa projekt. Alla lärarna i studien talar om att 
eleven ska vara i fokus och deras intressen ska styra undervisningen. Detta ger eleverna 
motivation till sitt eget lärande där också alla lärare är överens om att teori och praktik måste 
varvas. Verkliga sammanhang är också något som lärarna trycker på då de talar om 
entreprenöriellt lärande. Genom det entreprenöriella lärandet som pedagogik ser lärarna i 
studien att det ger eleverna kunskaper om livet. Kunskaper för framtiden är också 
återkommande i lärarnas svar då de menar att undervisningen i skolan ska ge eleverna 
kompetenser som är nödvändiga för resten av livet. En av lärarna anser att dessa kompetenser 
främst ska generera företagande individer i framtiden medan de andra lärarna hävdar att dessa 
kompetenser är fördelaktiga för livet i sig, inte endast i förmån för företagande.  
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har våra forskningsfrågor behandlats genom att det diskuterats kring 
hur lärare ser på entreprenöriellt lärande, vad de gör då de arbetar med entreprenöriellt lärande 
och hur de generella kompetenserna utvecklas genom ett entreprenöriellt lärande i de 
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samhällsorienterande ämnena. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning samt till 
den teoretiska ram som fanns för studien. De olika underrubrikerna är förenade med 
pragmatismens tankar kring lärande samt syfte och frågeställningar för studien. Vi har gjort 
valet att använda samma underrubriker som i resultatet i denna del av studien eftersom detta 
gör det lättöverskådligt och för att tydliggöra att alla delar av resultatet har diskuterats. 
 
Nedan presenteras studiens frågeställningar:   
 

• Hur ser verksamma lärare på entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterade 
ämnena? 
 

• Vad beskriver verksamma lärare att de gör då de arbetar med entreprenöriellt lärande i 
de samhällsorienterade ämnena? 

 
• Hur kan, enligt lärare, elevernas generella färdigheter som läroplanen definierar i 

samband med entreprenörskap utvecklas genom undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena? 

 

Synen på entreprenöriellt lärande 
Studien fokuserar på lärares tankar kring entreprenöriellt lärande som pedagogik i anslutning 
till de samhällsorienterande ämnena och hur dessa kan användas i undervisningen.  Lärarna i 
denna studie har olika uppfattningar om hur det entreprenöriella lärandet kan användas i 
undervisningen. De flesta av lärarna anser att det entreprenöriella lärandet ska ses som ett 
förhållningssätt. Lärarna menar att det ska vara ett närvarande tankesätt genom hela 
undervisningen och inte vara en separat del av den. Detta är något som Jones och Iredal 
(2010) tar upp då de menar att det entreprenöriella lärandet ska finnas med i alla delar av 
undervisningen. Peterson och Westerlund (2007) har en liknande syn på hur entreprenöriellt 
lärande ska tillämpas då de talar om att det ständigt bör användas i alla skolans ämnen och 
inte endast i enskilda projekt. De menar att det entreprenöriella lärandet ska genomsyra 
verksamheten. Skolverket (2010) talar om entreprenörskap i skolan då de menar att det är ett 
pedagogiskt förhållningssätt som ger en holistisk syn på lärandet och att det kan genomföras 
genom ett entreprenöriellt lärande som pedagogik. Berglund och Holmgren (2007) benämner 
också den holistiska synen i relation till entreprenöriellt lärande då de menar att det 
entreprenöriella lärandet med fördel kan införas i de lägre åldrarna eftersom undervisningen 
där är mer ämnesövergripande.  
 
En av lärarna i studien ställer sig emellertid emot ovanstående resonemang då denne ser 
annorlunda på entreprenöriellt lärande som pedagogik. Denna lärare ser det entreprenöriella 
lärandet i undervisningen som något som inte kan vara närvaranade hela tiden utan något som 
kan bedrivas i projektform. Den tidigare forskning som belysts i studien talar inte om 
projektbaserad undervisning i anslutning till entreprenöriellt lärande. Forskningen kring 
undervisning i de samhällsorienterande ämnena belyser dock detta. Ilter (2014) menar att 
projektbaserat lärande med fördel kan användas för att utveckla kompetenser som kreativitet, 
problemlösningsförmåga och innovationsförmåga.  
 
Resultatet av vår studie synliggör att lärarna har olika syn på hur entreprenöriellt lärande kan 
synliggöras i undervisningen. Leffler och Svedberg (2005) kommer även fram till i sina 
studier att lärare har olika syn på hur entreprenöriellt lärande kan bedrivas. Detta är alltså 
också något som vårt resultat indikerar. Leffler och Svedberg (2005) kommer också fram till 
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att även om lärarna har olika syn på hur en entreprenöriellt lärande ska bedrivas så är de 
däremot eniga om vad ett entreprenöriellt lärande ger eleverna då de talar om förmågor som 
ansvarstagande, initiativtagande och problemlösning. Detta stämmer överens med vårt resultat 
då lärarna i vår studie har olika uppfattningar om hur undervisningen kan bedrivas men de är 
eniga om vad det entreprenöriella lärandet ger eleverna för kompetenser i slutändan. 
 
Den lärare som anser att entreprenöriellt lärande är relaterat till projektformen nämner också 
att det är ett tidskrävande arbetssätt men att det i sin tur, som vi nämner ovan, utvecklar 
eleverna på ett positivt sätt. Detta är även något som Elo (2015b) fått fram genom intervjuer 
med lärare. Elo (2015b) beskriver att lärarna som deltog anser att ett entreprenöriellt lärande 
är tidskrävande och därför svårt att bedriva genomgående under hela undervisningen. Elo 
(2015b) lyfter även andra utmaningar med entreprenöriellt lärande som vi inte finner i vårt 
resultat. Dessa handlar om elevernas ansvarstagande, strukturen på undervisningen, läraranas 
stödjande roll och bristfällighet i ämneskunskaper. Detta är en intressant aspekt i vårt resultat 
då vi kan se att de flesta lärarna i vår studie hade en positiv inställning till entreprenöriellt 
lärande då inte fler aspekter än tiden benämndes som en utmaning. En möjlig anledning till 
detta kan vara att de aktivt valt att arbeta med entreprenöriellt lärande och att de då 
förmodligen anser att det är till största delen positivt för elevernas lärande. Alla lärarna i 
studien ser dock det entreprenöriella lärandet som något som fått dem att tänka annorlunda 
kring sin undervisning, även om inte alla benämner det som krävande. Genom det 
entreprenöriella lärandet har de fått insikter i hur viktigt det är att undervisningen sker på 
olika sätt för att nå ut till så många elever som möjligt. Detta är något som Leffler och 
Svedberg (2005) lyfter då de menar att förhållandet mellan lärare och elev ändras då lärare 
arbetar entreprenöriellt eftersom detta arbete kräver en dynamisk kommunikation där alla 
medverkande har en betydande roll för lärandet.  
 
De flesta lärare i vår studie talar om sig själva som förebilder till sina elever. De menar att 
deras egen inställning till entreprenöriellt lärande påverkar hur eleverna kommer ta till sig 
undervisningen. De påpekar att om läraren har en god inställning till arbetet kommer även 
eleverna ha det. Pihie och Bagheri (2013) tar också upp vikten av lärares inställning till 
entreprenöriellt lärande. De menar att elevernas självförtroende inom entreprenörskap kan 
påverkas av lärares egen attityd. Peltonen (2015) talar också om läraren som förebild då de 
menar att lärares egna inställningar till entreprenöriellt lärande kan påverkar eleverna. Lärare 
kan alltså antingen hjälpa eller hindra eleverna i läroprocessen då det handlar om 
entreprenöriellt lärande. Bennett (2007) hävdar, i anslutning till de samhällsorienterande 
ämnena, att lärarens engagemang i undervisningen är betydelsefull. När läraren är driven och 
positiv till undervisningen blir eleverna också det. Detta går i linje med vad lärarna i vår 
studie påpekade då de talade om läraren som förebild i undervisningen och vikten av att själva 
visa att ingenting är omöjligt och att det är viktigt att våga ta risker eftersom det är detta som 
de vill förmedla till eleverna. 

Eleven i fokus 
Alla lärarna i studien har liknande tankar kring att undervisningen ska formas utifrån 
elevernas erfarenheter och tankar eftersom det gynnar hela läroprocessen. De talar om att 
lärare måste fånga elevernas idéer och utgå från dem i undervisningen. Lärarna anser att det är 
viktigt att inte släcka elevernas intresse och entusiasm. För undvika detta är det därför av vikt 
att ta till vara på elevernas initiativ och vara lyhörd för idéer som eleverna kommer med. Att 
utgå från elevernas erfarenheter och frågor är något som Jones och Iredal (2010) lyfter som en 
viktig utgångspunkt för lärande. Broom (2015) lyfter också vikten av att låta eleverna vara 
delaktiga där de får vara med och bestämma vad de ska lära sig. Säljö (2012) redogör för 



 

27 
 

Dewey och pragmatismens syn på lärande vilket också är denna studies teoretiska ram. 
Föregående påstående, enligt Jones och Iredal (2010), går i linje med Dewey och 
pragmatismens tankar kring lärande då han menar att skolan bör knyta an till elevernas 
tidigare erfarenheter och utgå från dem för att föra eleverna mot ett fortsatt lärande. Detta är 
också något Pepin (2012) tar upp då han beskriver Deweys lärandeteori i anslutning till 
entreprenöriellt lärande. Pepin (2012) beskriver att eleverna utvecklas då de får bygga på sina 
tidigare erfarenheter och utveckla dessa. Imsen (2006) förklarar Deweys lärandeteori då hon 
beskriver att undervisningen ska fånga upp elevernas frågor och funderingar eftersom 
undervisningen då blir betydelsefull för eleverna. Leffler (2006) resonerar liknande då hon 
betonar vikten av att undervisningen utgår från elevernas värld för att kunskapen ska bli 
betydelsefull. Brophy och Alleman (2015) har också en liknande syn på undervisning. De 
kopplar den till de samhällsorienterande ämnena då det menar att det är viktigt att koppla 
undervisningen till elevernas erfarenheter. Detta är något som även Bennett (2007) framhäver 
i sin artikel där hon beskriver att ett sådant sätt att arbeta ökar elevernas motivation och 
engagemang. Denna studies resultat visar att lärarna samstämmer med de ovan valda 
artiklarnas innehåll då de talar om vikten av att undervisningen ska utgå från elevernas 
intresse och erfarenheter. 
 
Wang och Chugh (2014) talar om erfarenhetsbaserad undervisning och entreprenöriellt 
lärande där de menar att läraren ska fånga elevernas intressen genom de spontana ögonblick 
som kan uppkomma i undervisningen. De flesta lärare i vår studie talar om att det är viktigt att 
fånga ögonblick då elevernas intresse för lärande kan tas tillvara på. Två av lärarna menar att 
detta driver eleverna framåt i sin läroprocess. Enligt Elos (2015b) resultat av sin undersökning 
gav det entreprenöriella lärandet lärarna möjligheten att fokusera mer på eleverna och deras 
idéer. Undervisningen blir på så sätt elevaktiv och eleverna står i centrum. Säljö (2012) talar 
om pragmatismens tankegångar kring att fånga upp elevernas olika funderingar i 
undervisningen för att ett lärande ska ta form. Då lärare vågar ta sig an elevernas funderingar 
blir de tillsammans medvetna om nya kunskaper. Detta kopplar vi till vårt resultat då lärarna i 
vår studie betonar vikten av att våga släppa den styrda planeringen och istället ta sig an 
elevernas intressen och idéer. 
 
En av lärarna i vår studie talar uttryckligen om hur viktigt det är att uppmärksamma processen 
istället för produkten. Detta är något som också Jones och Iredal (2010) ordagrant uttrycker i 
anslutning till entreprenöriellt lärande som pedagogik. Lärarna i vår studie menar att detta sätt 
att arbeta blir självmotiverande för eleverna eftersom de blir nyfikna under processen då deras 
idéer tas på allvar. Lärarna i vår studie beskriver att det är eleverna själva som driver 
processen framåt men de uttrycker att läraren måste stödja dem i läroprocessen. Lärarna 
förklarar också att detta sätt att arbeta främjar elevernas lust till lärande. Lärarnas tankar kring 
processens vikt går i linje med Broom (2015) som belyser lärarens roll i SO-undervisningen 
där processen är viktig eftersom läraren behöver vägleda och stödja eleverna framåt i 
processen. Detta är även något som Jones och Iredal (2010) nämner då de menar att läraren 
fungerar som en handledare genom läroprocessen där eleverna är de aktiva aktörerna. Leffler 
(2006) beskriver också vikten av att undervisningen behöver vara processinriktad för att 
elevernas färdigheter, egenskaper och förmågor ska utvecklas. Peltonen (2015) talar även om 
att lärarna i hennes studie vill stödja och motivera eleverna på ett annorlunda sätt än vad de 
gjort tidigare då de inte arbetat med entreprenöriellt lärande som pedagogik. Leffler (2006) 
hävdar vidare att det processinriktade synsättet på lärande har kommit att bli mer 
framträdande i undervisningen. Lärarna i vår studie har tankar om att det entreprenöriella 
lärandet kräver ett annat sätt att tänka kring undervisningen, som vi nämnt tidigare. De är till 
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största delen samstämmiga då de talar om processens betydelse för lärandet vilket även 
speglas i ovanstående resonemang från tidigare forskning. 
 
De flesta lärarna som deltog i vår studie talar om motivation och intresse som två centrala 
delar i läroprocessen. En av lärarna beskriver att den inre motivationen gynnas genom ett 
entreprenöriellt lärande. Skolverket (2010) hävdar att undervisningen ska stimulera elevernas 
inre motivation, vilket också kan avläsas i lärarnas svar i denna studie. Peterson och Westlund 
(2007) menar att läraren måste stimulera den inre motivationen varje elev har. Elevernas 
naturliga potential utvecklas genom det entreprenöriella lärandet. Leffler (2006) påpekar att 
skolans uppdrag är att varje elevs kompetenser ska synliggöras och ligga till grund för 
undervisningen. Leffler (2014) uttrycker vidare att det entreprenöriella lärandet kan leda till 
att eleverna motiveras till att vilja lära sig mer. Dessa synsätt ser vi stämmer överens med vad 
lärarna som deltog i vår studie talade om där de betonar motivationens och intressets 
betydelse för lärandet. En lärare i vår studie nämner att den yttre och inre motivationen inte 
kan motsättas varandra då denne menar att elever i de yngre åldrarna måste få verktyg för att 
kunna ta sig framåt kunskapsmässigt genom yttre motivation. Ilter (2014) nämner däremot att 
den inre motivationen är en förutsättning för att den yttre motivationen ska utvecklas och 
driva individen vidare i sitt lärande. Detta går alltså emot vad läraren i vår studie, som vi 
nämner ovan, påpekar i anslutning till begreppen inre och yttre motivation. De flesta av 
lärarna i vår studie talar också om den inre motivationen som en central del i det 
entreprenöriella lärandet, vilket går i linje med vad Skolverket (2010), Peterson och Westlund 
(2007) och även Ilter (2014) nämner i anslutning till den inre motivationen. 

Lärande i praktiken 
Resultatet av studien visar att alla lärare i studien beskriver de praktiska inslagen i 
undervisningen som viktiga. Lärarna menar att elever lär sig och tar sig an kunskap på olika 
sätt och därför behöver teori och praktik varvas i undervisningen. Detta är något som Pittaway 
och Cope (2007) förklarar då de menar att entreprenöriellt lärande uppmuntrar att praktiskt ta 
sig an kunskapen. Jones och Iredal (2010) betonar även vikten av att undervisningen ska bestå 
av konkretiserade inslag. Detta kopplar vi till resultatet av vår studie där lärarna talar om att 
inte enbart läroböcker kan användas i undervisningen. Lärarna i vår studie menar att andra 
inslag måste tillkomma för att lärandet ska bli långsiktigt och för att eleverna ska få en 
bredare kunskapsbildning än vad endast läroböcker kan ge. Brophy och Alleman (2015) 
beskriver också i anslutning till de samhällsorienterande ämnena att ämneskunskaper inte 
endast kan förvärvas genom inläsning utan kunskaper måste användas i andra sammanhang så 
att dessa får en betydelse för eleverna. Lärarna i vår studie talar om att det är viktigt att arbeta 
med praktiska inslag eftersom det öppnar upp för fler ingångar till undervisningen. Vi kan se 
en differentiering i vårt resultat i relation till tidigare forskning, då vi upptäckt att lärarna i vår 
studie i högre grad betonar att varvandet av praktiska och teoretiska inslag i anslutning till 
entreprenöriellt lärande. De talar om både teori och praktik men att eleverna behöver olika 
mycket av varje del beroende på hur de lär. Den tidigare forskning vi tagit del av belyser inte 
detta i lika stor utsträckning i relation till hur olika elever lär som vårt resultat gör. Vi ser 
tydliga paralleller mellan lärarnas betoning på praktiska moment i undervisningen och den 
pragmatiska lärandeteorin. Imsen (2006) talar om learning by doing som är ett begrepp som 
talas om i anslutning till pragmatismens syn på lärande där praktiska handlingar ses som en 
källa för kunskap. Imsen (2006) betonar att skolan ska variera undervisningen mellan 
teoretiska och praktiska inslag för att eleverna ska få en större förståelse för sitt lärande och 
praktiskt ta sig an uppgifter. Detta går alltså i linje med vad lärarna i vår studie lyfter som en 
viktig del i det entreprenöriella lärandet.  
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Samverkan med verkligheten 
Resultatet av vår studie indikerar att alla lärare i studien ser verkliga sammanhang och 
verkliga problem som något viktigt för SO-undervisningen men också i allmänhet. Detta 
synliggörs även i pragmatismens tankar kring lärande då den talar om samverkan med det 
omgivande samhället. Pragmatismen betonar att förstahandsupplevelser är viktiga eftersom 
eleverna då kommer i kontakt med det verkliga livet (Säljö 2012, Dewey 2004). Bennett 
(2007), Brophy och Alleman (2015) och Ilter (2014) talar också om hur SO-undervisning ska 
bedrivas där de menar att det är viktigt att eleverna får knyta kontakter och involveras i 
samhället eftersom eleverna då får möjlighet att lära sig om nya förhållanden till omvärlden. 
Verklighetförankrade situationer ger eleverna en större betydelse av det de lär sig, enligt 
dessa. Lärarna i vår studie talar mycket om samverkan med omvärlden och att detta gynnar 
elevernas motivation och intresse för undervisningen. En av lärarna talar om att SO-
undervisningen bör vara kopplad till verkligheten för att undervisningen ska få betydelse för 
eleverna. Detta framhäver även Pittaway och Cope (2007) då de kommer fram till att det 
entreprenöriella lärandet ger verkliga problem som kopplar skolans värld till det verkliga 
livet, vilket i sin tur bidrar till engagemang och motivation till lärande. Elos (2015b) resultat i 
sin undersökning tyder på att när elever får utforska ämnesområden i verkliga sammanhang 
ökar detta deras motivation.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att lärarna ser positivt på att samarbeta med omvärlden. 
Eleverna får en mottagare för deras arbete vilket gör att eleverna tar uppgifter på allvar och 
vill göra bra ifrån sig. En lärare som deltog uttrycker att eleverna blir stolta över vad de gör 
när deras arbete är användbart och meningsfullt även för andra. Brophy och Alleman (2015) 
beskriver att SO-undervisningens läromedel ofta kan vara lösryckta från verkliga 
sammanhang eftersom de saknar koppling mellan verkligheten och de uppgifter eleverna ska 
ta sig an. Detta ser vi som något lärarna i vår studie försöker ta sig ifrån genom det 
entreprenöriella lärandet då de betonar att man som lärare måste våga släppa den styrda 
läromedelsundervisningen och ge sig ut i verkligheten för att finna kunskap. Berglund och 
Holmgren (2007) talar också om att lärare i deras studie upplever de traditionella 
undervisningsformerna som svårmotiverade i skolan. De tar upp det entreprenöriella lärandet 
som positivt för elevernas utveckling då de får använda kunskaper i verkliga sammanhang där 
dessa kunskaper sedan får en ny mening för eleverna. Detta kan styrkas mot pragmatismens 
tankar då Deweys (2004) tankar om att undervisningen ska utformas så att skolan är ett 
miniatyrsamhälle där verkliga situationer får stor plats i undervisningen och där abstrakta 
lärsituationer undviks, vilka är relevanta aspekter i anslutning till det entreprenöriella lärandet 
samt till vårt resultat.  Som nämns ovan, ser lärarna i vår studie betonar just samverkan med 
omvärlden som en stor del i deras uppfattning av vad entreprenöriellt lärande som pedagogik 
innebär. Detta är något som Leffler (2014) också beskriver i sitt resultat då hon intervjuat 
lärare kring entreprenöriellt lärande. Hennes resultat visar att lärarna i studien anser att det 
entreprenöriella lärandet handlar om att skapa meningsfulla situationer för eleverna där de får 
samverka med samhället. En av lärarna i vår studie uttrycker att skolan ska spegla samhället 
och att samhället också ska spegla skolan. Detta är något som pragamtismen betonar då den 
talar om att skolans syn på lärande ska gå i linje med samhällsutvecklingen (Falk-Lundqvist 
2011).  
 
Alla lärare i vår studie ser det som naturligt att väva in entreprenöriellt lärande som 
pepdagogik i SO-undervisningen eftersom dessa ämnen handlar om att eleverna ska få en 
uppfattning om sin egen plats och betydelse i den stora världen vilket också kan återfinnas i 
Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (2011). Vi kan också härleda det 
entreprenöriella lärandets undervisningsformer till forskning kring hur undervisning i de 
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samhällsorienternade ämnena kan bedrivas genom Bennett (2007), Broom (2015), Brophy 
och Alleman (2009) och Ilters (2014) artiklar. I Lefflers (2014) studie där hon intervjuar 
lärare kommer hon fram till liknande resultat där de flesta lärare i hennes studie ser att de 
samhällsorienterande ämnena med fördel kan genomsyras av ett entreprenöriellt lärande 
eftersom undervisningen ska handla om verkliga sammanhang för eleverna.  

Lära för livet 
Alla lärare i studien är eniga om att de kompetenser som entreprenöriellt lärande medför är 
viktiga för eleverna i det kommande livet, vilka de bland annat beskriver är initiativtagande, 
kreativitet och riskbenägenhet. Lärarna menar att dessa kompetenser kan utvecklas genom ett 
entreprenöriellt lärande som pedagogik med de undervisningsformer som beskrivits i tidigare 
kategorier: eleven i fokus, lärande i praktiken och samverkan med verkligheten. Däremot har 
de olika syn på hur dessa kompetenser är användbara i förlängningen. Tre av lärarna betonar 
vikten av livskunskaper som eleverna har användning av i livet. Dessa livskunskaper 
innefattar de kompetenser som det entreprenöriella lärandet ger enligt dessa. Lgr 11 (2011, 
s.9) beskriver att skolan ska göra att elever utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap hos eleverna genom att utveckla entreprenörella kompetenser som beskrivs i 
anslutning till begreppet, vilket går i linje med vad lärarna i vår studie betonar. En lärare 
menar att vinsten i längden med kompetenserna är att eleverna i framtiden kommer våga bli 
företagare. Leffler (2006) och Jones och Iredal (2010) talar om inre och yttre entreprenörskap 
och en snäv och en bred syn entreprenörskap i skolan. Det yttre entreprenörskapet och den 
snäva synen syftar till att eleverna utvecklas till att bli företagare medan det inre 
entreprenörskapet och den breda synen leder till att eleverna får kompetenser och utvecklar 
kvaliteter för det fortsatta livet och som medborgare i samhället. Detta kopplar vi till hur 
lärarna i vår studie resonerar. Flera av lärarna ser vikten av att eleverna får utveckla 
kunskaper som de kan använda sig av i det fortsatta livet och kunskaper som de kan använda i 
olika sammanhang. Resultatet visar också att en lärare menar att kompetenserna hjälper 
eleverna att starta och bedriva företag i framtiden. Peltonen (2015) redovisar resultat från sin 
undersökning då lärarna i början av träningsprogrammet Entrepreneurial Pedagogy Studies 
betonade vikten av att utbilda företagare. Efter en utbilningen i entreprenöriellt lärande hade 
de fått en bredare syn på begreppet där de såg de generella kompenserana, som vi nämnt 
ovan, som viktigare än att utbilda företagare. Vi kan konstatera i resultatet av vår studie att de 
flesta lärare faktiskt till skillnad från tidigare forskning inte har den snäva synen på 
entreprenörskap i skolan.  

 
Lärarna i vår studie talar också om att eleverna ska få kunskap om livet vilket även något som 
Broom (2015) och Brophy och Alleman (2015) redogör för. De menar att undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livet. 
Skolverket (2010) betonar också vikten av att eleverna ska lära sig saker som de har nytta av i 
sitt vardagliga liv. Dewey (2004), Säljö (2012) och Falk-Lundqvist (2011) hävdar i anslutning 
till pragmatismen att skolan ska ge eleverna möjligheten att lära om livet. Eleverna ska 
utveckla kunskaper som de har användning för i livet. Skolan ska ge eleverna kompetser att 
självständigt kunna ta ansvar och verka i samhället. Lärarna i vår studie talar om den typen av 
människor som behövs i samhället idag vilka de menar är individer som kan ta initiativ, 
komma med idéer och ha förmågan att samarbeta med omvärlden. Detta är något som Jones 
och Iredal (2010) också nämner då de beskriver att entreprenöriellt lärande har en 
betydenande roll i utvecklandet av samhället. Entreprenöriella kompetenser ger medborgare 
som har förmågan att verka i samhället och för dess utveckling. Leffler (2006) lyfter likande 
aspekter då hon menar att de entreprenöriella kompetenser som utvecklas genom 
entreprenöriellt lärande som pedagogik gynnar både individen och samhället.  
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Lärarna i studien är även samstämmiga när de talar om att skolan ska vara en plats där 
eleverna får pröva sig fram med skolan som en trygg plattform. De beskriver att det är viktigt 
att eleverna redan i tidig ålder får insikter om att de kan lära sig av att ta risker genom att 
pröva sina idéer för att våga ta plats i samhället i nu och framtiden. Detta är något som Leffler 
(2006) och Jones och Iredal (2010) benämner att elever genom det entreprenöriella lärandet 
som pedagogik får utveckla då risktagande och prövning av egna idéer är viktiga kompetenser 
att ha för att kunna utvecklas både på individ – och samhällsnivå. Broom (2015) belyser att 
lärare ska få eleverna att se lärandet i att ”göra fel” eftersom detta leder till att eleverna blir 
risktagande individer som vågar pröva sina idéer. Hon nämner också att eleverna ska tänka 
utanför boxen och angripa nya sätt att ta sig an problem. Detta menar också en av lärarana i 
vår studie då denne talar om att eleverna har nytta av förmågan att kunna tänka utanför boxen 
i framtiden.  
 
De flesta av lärarna i vår studie beskriver att ett entreprenöriellt lärande ger eleverna ett ökat 
självförtroende och eleverna blir säkra individer som vågar ta plats i samhället. Dessa lärare 
menar även att eleverna får tilltro till sin egen förmåga när de entreprenöriella kompetenserna 
får utvecklas. Alla lärare talar om de kompetenser som eleverna utvecklar genom ett 
entreprenöriellt lärande som pedagogik som bland annat är initiativförmåga, kreativitet, 
problemslösningsförmåga, frimodighet, samarbetsförmåga, nyfikenhet och riskbenägenhet. 
Broom (2015), Dechuar (2006), Elo (2015b), Falk-Lundqvist (2014) och Ilter (2014) tar också 
upp dessa kompetenser i anslutning till entreprenöriellt lärande och undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena.  Dessa kompetenser kan även återfinnas i politiska dokument 
som Lgr 11 (2011) där kreativitet, självförtroende, nyfikenhet, problemslösningsförmåga, 
initiativtagande och innovationsförmåga beskrivs som viktiga kompetenser för att främja 
entreprenörskap. Resultatet av vår studie belyser de kompetenser, i anslutning till 
entreprenöriellt lärande som pedagogik och undervisningen i de samhällsorienterande 
ämnena, som ovanstående forskning och politiska dokument gör. Eftersom vårt resultat 
överensstämmer med tidigare forskning och politiska dokument i just detta anseende ser vi 
detta som en betydande del i vårt resultat.  

Metoddiskussion 
I vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod där redskapet intervju tillämpades för att 
samla in empiri. Intervju sågs som ett lämpligt redskap för studiens syfte då ville få en djupare 
förståelse för det valda undersökningsområdet. Vi hade tidigare kunskaper kring hur en 
intervju gick till vilket gjorde att vi ville utveckla våra kunskaper kring detta redskap. Vi vill 
vara tydliga med att redskapet valdes utifrån syftet med studien och inte för att vi hade 
kunskaper sedan innan. Men i efterhand känner vi att det var ett bra val att arbeta med intervju 
just eftersom vi hade erfarenhet av det sedan tidigare kurser. Kunskaperna kring redskapet har 
vidgats då vi känner oss mer insatta i hur processen från det att utformandet av syftet gjordes 
till att vi faktiskt kom fram till ett resultat.  

Då vi genomförde intervjuerna fick vi en bra kontakt med informanterna. Detta eftersom 
intervjutillfällena utvecklades till faktiska samtal och inte utfrågande situationer. Vi hade 
detta förhållningssätt när vi formulerade intervjufrågorna då vi skapade utrymme för 
följdfrågor som kunde utveckla intervjun så att vi fick ut så mycket som möjligt. Vi märkte 
dock att följdfrågorna blev besvarade i huvudfrågan i många situationer men vi kände att det 
var en trygghet för oss själva att vi redan innan intervjuerna hade funderat på vad vi faktiskt 
ville få ut av dem. Detta ser vi som en viktig del i vår process. Under intervjuerna hade vi 
ännu en trygghet, vilket var att vi både spelade in intervjuerna samt förde anteckningar. Detta 
var till stort stöd vid både transkriberningen och analysarbetet då vi hade en tydlig bild av 
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informanternas svar. Vi kände också att vi kunde slappna av på ett sätt som vi inte tror kunde 
ske om vi inte hade spelat in intervjuerna. Vi tog oss också tid att transkribera materialet 
direkt efter varje intervju, vilket ledde till att vi inte glömde bort delar som vi ansåg vara 
viktiga för studien. Vi valde att transkribera enskilt och vi analyserade kategorier i ett senare 
skede var och en för sig. Detta eftersom vi ville säkerställa reliabiliteten för studien då vi båda 
ville ha samma uppfattning av vad empirin faktiskt hade sagt oss.  

Ett problem som vi stötte på tidigt i processen var att det var tidskrävande att hitta lärare som 
ville ställa upp på en intervju. Vi hade sedan tidigare kontaktat en lärare som vi visste ville 
medverka och vi hade förhoppningar om att denne hade kollegor som också kunde tänka sig 
att ställa upp. När vi väl tog kontakt med denna lärare igen fick vi veta att hon inte hade fått 
tag på andra. Detta resulterade i att vi var tvungna att söka efter andra lärare, vilket vi 
upplevde som ett stressande moment i förhållande till tidsramen för studien. Detta dilemma 
tog en annan vändning då vi dagen efter fick bekräftat av flera vi hade tagit kontakt med att de 
ville medverka. Av de lärare vi fått kontakt med valde vi att intervjua fyra lärare. Detta antal 
informanter anser vi vara en hanterbar mängd i relation till tidsramen för denna undersökning. 
Eftersom vi har tidigare erfarenheter av att intervjuprocessen tar avsevärt mycket tid kände vi 
att fyra intervjuer var rimligt att genomföra. Det tog både mycket tid att åka ut till 
informanterna, då vi intervjuade dem på olika skolor och vid olika tillfällen, men det tog även 
mycket tid att sammanställa ett resultat. Transkriberingen av intervjuerna var också 
tidskrävande då informanterna gav oss väldigt utförliga svar, som vi givetvis var tacksamma 
för.  

En viktig del i urvalet av informanter var att vi inte hade en relation till någon av dem. Detta 
gjorde att vi inte hade en färgad bild av dem, vilket vi ser som positivt eftersom vi inte hade 
några förutfattade meningar. Under intervjutillfällena kunde vi också fokusera på endast 
studien och det talades inte om något oväsentligt. Det urval vi gjorde menar vi påverkade 
studien positivt eftersom lärarna vi intervjuade hade erfarenheter inom det område vi 
undersökte. Vi valde just dessa lärare eftersom de uttryckligen arbetade med entreprenöriellt 
lärande i de samhällsorienterande ämnena. Om vi inte hade gjort detta specifika urval skulle 
inte resultatet bli detsamma, enligt oss. Eftersom den andra och tredje frågeställningen 
behandlar vad lärare faktiskt gör då de arbetar med entreprenöriellt lärande ansåg vi att det var 
av vikt att välja lärare som hade erfarenheter inom området. Om inte detta urval hade gjorts 
tror vi inte att syftet skulle kunna besvarats. Eftersom intervjun i sig fungerade på ett bra vis 
då frågorna och de samtalen som uppkom belyste syftet av studien menar vi att vi tagit hänsyn 
till validiteten av undersökningen. Det som skulle undersökas togs reda på och redskapet vi 
valde fungerade så att detta var möjligt. En annan aspekt som vi reflekterat över är att det 
skulle varit intressant att intervjua lärare som hade en annan inställning till entreprenöriellt 
lärande. I vårt fall blev det mycket positiva aspekter kring entreprenöriellt lärande vilket vi 
diskuterar kan bero på att vi valt lärare som aktivt valt att arbeta med denna pedagogik och att 
det leder till mycket positiva kommentarer. Detta är emellertid inte något som vi hade som 
syfte. Vi ser att det skulle vara intressant att undersöka för att få flera dimensioner av 
entreprenöriellt lärande som pedagogik.  

Didaktiska konsekvenser 
Efter att vi studerat det valda området har vi fått fördjupade kunskaper kring vad 
entreprenöreillt lärande som pedagogik innebär men även hur det kan användas i 
undervisningen i de samhällsorienterande ämnena, vilket även var syftet med studien. I sin 
helhet indikerar resultatet positiva aspekter av entreprenöriellt lärande som pedagogik men 
utmaningar som tar upp att det är ett tidskrävande arbetssätt synliggörs i resultatet. 
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Studiens första frågeställning handlar om hur lärare ser på entreprenöriellt lärande. Resultatet 
indikerar att det finns olika syn på entreprenöriellt lärande i undervisningen. Det framkommer 
att det kan ses som ett förhållningssätt till undervisningen och att det ska finnas med i skolans 
alla delar. En annan synvinkel som framkommit av studiens resultat är att det entreprenöriella 
lärandet kan ses som ett arbetssätt som bedrivs i projektform. Resultatet belyser likartade 
tankar om vad entreprenöriellt lärande ger eleverna i form av generella färdigheter men 
olikheter i vad de ska användas till i förlängningen. Livskunskap för livets alla sammanhang 
och att lära för att bli företagare är två synvinklar som uppmärksammas.  
 
Utifrån vår andra frågeställning som behandlar vad lärare gör då de arbetar med 
entreprenöriellt lärande har lärarna i denna studie förmedlat olika infallsvinklar på hur man 
kan ta sig an detta uppdrag i de samhällsorienterande ämnena. För att närma sig detta uppdrag 
som skolan har kring främjandet av entreprenörskap, som Lgr 11 (2011, s.9) preciserar, har vi 
fått följande insikter om hur det faktiskt kan arbetas med i undervisningen genom 
entreprenöriellt lärande som pedagogik. Att utgå från eleven och dess intressen är något som 
framkommit i studien. Detta eftersom att eleverna själva blir motiverade och drivande i 
undervisningen. Praktiska inslag är även något som är betydelsefullt när undervisningen utgår 
från ett entreprenöriellt lärande. Vad som också kan lyftas fram som en viktig didaktisk tanke, 
som framkommer av studiens resultat, är att teori och praktik i ett entreprenöriellt lärande kan 
varvas i undervisningen. Detta eftersom elever lär på olika sätt och undervisnigen bör därmed 
erbjuda flera ingångar för eleverna. Något som studien uppmärksammar är vikten av att 
skolan bör vara en del av samhället och att undervisningen är kopplad till verkliga 
sammanhang för att öka elevernas motivation. En annan viktig aspekt som studiens resultat 
belyser är att det entreprenöriella lärandet bidrar till att lära om livet.  
 
Studiens tredje frågeställning berör hur generella färdigheter kan utvecklas genom ett 
entreprenöriellt lärande och resultatet indikerar att ett entreprenöriellt lärande ger eleven 
användbara kunskaper för livet. Genom ovanstående styckes tankar, om hur en 
entreprenöriellt lärande kan bedrivas i de samhällsorienterande ämnena, har det även 
framkommit att detta bidrar till utvecklandet av generella färdigheter som initiativförmåga, 
kreativitet, problemslösningsförmåga, frimodighet, samarbetsförmåga, nyfikenhet och 
riskbenägenhet. Dessa didaktiska råd om hur entreprenöriellt lärande som pedagogik kan 
användas i undervisningen och hur elever utvecklas genom det entreprenöriella lärandet ser vi 
som viktiga resultat av vår studie.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur kommer det sig att du valde läraryrket? 
 
På vilket sätt har du fått kännedom om begreppet entreprenöriellt lärande? 
Hur fick du denna information? 
Hur länge har du arbetat med ett entreprenöriellt lärande? 
Fanns det liknande tankar kring ett sådant arbete innan du kom i kontakt med begreppet? 
 
Hur skulle du beskriva ett entreprenöriellt lärande? 
Vilka undervisningsformer ges det utrymme för i ett sådant arbete? 
 
Kan du berätta lite mer om vad du tycker om att entreprenörskap står med som en del i 
skolans uppdrag?  
Varför tror du att det finns med som en del av skolans uppdrag? 
 
Varför arbetar du med entreprenöriellt lärande i SO-ämnena? 
Vad tillför det i undervisningen? 
Vilka utmaningar ser du? 
 
Hur organiserar du din undervisning i SO-ämnena utifrån ett entreprenöriellt 
förhållningssätt? 
Kan du ge exempel på hur du gör när du arbetar entreprenöriellt? 
Kan du beskriva på vilket sätt du anpassar undervisningen? 
 
Vilken betydelse anser du att ett entreprenöriellt lärande har för eleverna i SO-ämnena? 
Hur tror du eleverna påverkas av ett sådant arbete? 
 
Hur utvecklas elevernas generella färdigheter som entreprenörskap förespråkar genom 
SO-undervisningen? 
Vilka kunskaper får elever när din SO-undervisning genomsyras av ett entreprenöriellt 
förhållningssätt? 
Hur synliggörs dessa kunskaper? 
På vilket sätt kan du se att dessa kunskaper blir användbara för eleverna i skolan/ vardagen? 
 
 
  



 

 
 

BILAGA 2 
 

Missivbrev 
Hej,  
Vi är två studenter som studerar till grundlärare i årskurs F-3 på Campus Varberg genom 
Högskolan i Borås. Vi går nu vår sjunde termin och har startat upp vårt första av två 
examensarbeten. Vi har valt att undersöka lärares förhållningssätt till begreppet 
entreprenöriellt lärande i de samhällsorienterande ämnena.  
Syftet med undersökningen är att med fokus på undervisningen i de samhällsorienterande 
ämnena synliggöra lärares tankar kring entreprenöriellt lärande och hur det kan användas i 
undervisningen. Detta syfte har valts utifrån Läroplanens (2011) beskrivning av främjandet av 
entreprenöriella förmågor: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 
arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

 

Vi har valt att använda oss av intervju som redskap för att få svar på våra frågeställningar. 
Därför vill vi intervjua dig som har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för vår 
undersökning. Intervjun kommer att innehålla ett antal frågor som vi hoppas kan leda till ett 
givande samtal för alla parter. Tid som du bör avsätta för intervjun är mellan 30-45 min. Tid 
och plats bestäms utifrån dina förutsättningar i god tid innan intervjutillfället. 
Kontaktuppgifter finner du nedan. 

De forskningsetiska principer som vi kommer ta hänsyn till är att deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst genom 
informationskravet. Samtyckeskravet kommer även behandlas då vi vill ha samtycke från dig 
att du vill delta i undersökningen. Vi kommer även utgå ifrån konfidentialitetskravet där du 
genom detta krav kommer vara anonym i vår undersökning. Det insamlade materialet kommer 
också endast att användas i forskningsändamål till vår undersökning genom nyttjandekravet.   
Har du några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss!   

 
Med vänliga hälsningar, 

Amanda Nordström  sxxxxxx@student.hb.se       076xxxxxxx 
Kajsa Bresell   sxxxxxx@student.hb.se       073xxxxxxx 
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