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Sammanfattning 
I denna studie ligger fokus på hur lärare i årskurserna 1-3 uppfattar begreppet ”entreprenöriell 

undervisning”. Lärares uppfattningar angående förståelse av begreppet, och tillämpning av 

begreppet kommer ställas mot mer fastställda undervisningsmetoder; som i studien 

representeras av traditionell- och problemlösningsbaserad undervisning. För att få ta del av 

lärares upplevelse är insamlad data hämtad med metoden semistrukturerade intervjuer, som är 

en kvalitativ forskningsmetod och passar i en fenomenografiskt inspirerad studie där man 

intresserar sig för hur ett fenomen upplevs. I studiens bakgrundsavsnitt beskrivs 

komplexiteten i läraryrket och i teoriavsnittet förankras de tre undervisningsmetoderna i 

pedagogiska teorier. 

 I resultatet finns ett urval av direkta citat från de sex informanterna som deltagit i studien. De 

beskriver sin syn av de olika undervisningsmetodernas begrepp och hur de använder sig av 

metoderna i praktiken genom att ge skildringar av hur en lektion kan se ut med specifik 

undervisningsmetod. De berättar vidare vad lärare tar för roll i klassrummet och hur 

interaktionerna med elever upplevs då aktuell metod används. Informanternas svar visar att 

det finns likheter, skillnader och variationer i lärares erfarenheter av studiens 

undervisningsmetoder, och de risker som nämns visar komplexiteten i läraryrket. För lärandet 

är en resa för både elev och lärare. Varje elev som en lärare möter befinner sig i olika 

inlärningsfaser. För att kunna möta, utmana och återkoppla utifrån varje elevs behov måste 

lärare behärska olika undervisningsmetoder. Ska det även ske en progressiv utveckling måste 

de undervisningsmetoderna vara medvetna och noga planerade (Hattie 2009). 

 

Det finns dock en gemensam och tydlig ståndpunkt, lärare vill att elever ska lyckas! 

Nyckelord  

entreprenöriell, undervisningsmetoder, lågstadiet, skola 
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Inledning 

År 2006, det vill säga innan Lgr 11 (nutida läroplan), skrev Hensvold en studie som till viss 

del påminner om den studien som jag skriver idag. Hennes studie handlar om elevaktiva 

arbetsmodeller, med fokus på kooperativt lärande och med utgångspunkt från elever och 

lärare. Det som skiljer våra studier är bland annat upptagningsområdet (Hensvold jämför 

Sverige, Norge och internationellt), metoderna för insamling av material (Hensvold har 

observerat, intervjuat och haft enkäter), att de är skrivna på olika sidor av Läroplanen 2011 

och att mitt fokus ligger på arbetsmodellen entreprenöriellt lärande. Likheterna mellan våra 

studier är fenomenet ”elevaktiva arbetsmetoder” och intentionen att väcka diskussioner kring 

undervisningsmetoder. När man läser Hensvolds (2006) studie kan man se att dilemmat med 

effektiva arbetsmodeller kvarstår och framförallt kan man förstå att det är så när en artikel 

med rubriken ”Eleverna lämnas ensamma med skulden att misslyckas” (Hultén 2019) finns 

med i upplagan av Lärarnas tidning nr 12 (2019-11-08). Artikeln är en intervju med 

sociologen Allelin där hon beskriver att dagens problematik i skolan är att fokuset ligger på 

resultat och betyg istället för på kunskapsinlärning och strategier och hur det påverkar lärare 

och elever negativt. Allelin (2019) menar att skolans innehåll blivit ett redskap för att visa på 

bra resultat istället för att utveckla kunskap och att det finns stress i det faktumet. Paralleller 

kan dras till Kupferberg (2014) som går så pass långt i sin artikel ”Entreprenörskap som 

problembaserat lärande” att han menar att de yttre faktorerna (samhälle, föräldrar, resultat) 

påverkar lärares val av undervisningsmetoder för att kunna påvisa goda resultat. Hensvolds 

(2006) studie beskriver att problemet är att skolan lägger fokus på individuella arbeten och 

strävan efter självständiga elever. Och att istället för att få önskad effekt har lärarnas roll bytts 

ut till att vara arbetsledare som i sin tur lett till att de kollektiva samtalen minskat och att 

eleverna lämnas ensamma i planering för sina arbeten. Hensvold (2006) menar att det är något 

som eleverna inte har kompetens för att klara på egen hand (Hensvold 2006). Även om 

problematiken belyses från olika riktningar finns likheten i att skolan fortfarande har problem 

i sina strukturer för att organisera, planera och genomföra effektivt lärande, och stressen i 

arbetet för elever och lärare kvarstår. Komplexiteten i uppdraget bidrar till tankarna kring 

detta forskningsområde. Finns det någon undervisningsmetod som gynnar alla elever i 

skolan? Har vi som lärare misstolkat tillvägagångssätt som ska bidra till ”ett livslångt 

lärande”? Behöver samhällets inställning till skolan förändras om eleverna ska kunna visa 

”goda resultat”? 
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     År 2009 gav Regeringskansliet ut en broschyr med titeln ”Strategi för entreprenörskap 

inom utbildningsområdet”. I den kan man läsa hur dåvarande utbildningsminister, högskole- 

och forskningsminister och näringsminister ville att entreprenörskap ska genomsyra hela 

utbildningssystemet. Syftet var att eleverna efter skoltiden ska kunna anställas eller bli 

egenföretagare för att gynna samhällets ekonomiska tillväxt (Holmgren 2018). För att höja 

kvaliteten föreslogs elva åtgärder för att ”stimulera entreprenörskap” (Regeringskansliet 

2009:12) i skolan. När Skolverket tog över fortbildningssatsningarna av entreprenörskap från 

Nutek (verket för näringslivsutveckling), skrev man in entreprenörskap i de nationella 

läroplanerna för grundskolan (Holmgren 2018). Så år 2011 kom det en ny läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. En läroplan, vars delar reviderats med åren, 

men som skolor fortfarande följer idag (2019). I den nya läroplanen finns det en mening där 

begreppet entreprenör nämns, under rubriken ”Skolans uppdrag” står det att utbildningen ska 

ge ”ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket 2011/2018:8). Om man 

däremot sätter sig in i enskilda ämnens kriterier för förmågor så finns det likheter med vad 

som förväntas för att man ska ha ett entreprenöriellt förhållningssätt (Holm 2016).  

   I mitt arbete kommer jag beskriva och jämföra tre olika undervisningsmetoder; traditionell, 

problemlösningsbaserad och entreprenöriell. Jag kommer dock att lägga mer vikt vid den 

entreprenöriella delen då genomgången av tidigare forskning visat att begreppet inte har 

implementerats i grundskolans tidiga årskurser (1-3), utan mer setts som en användbar metod 

i estetiska ämnen och/eller på fritidshem. I avsnittet teoretiska grunder kommer jag beskriva 

de olika undervisningsmetoderna närmare, och jag kommer även via semistrukturerade 

intervjuer be lärare berätta hur de ser på de tre olika begreppen, ta del av hur de upplever sin 

roll i klassrummet och interaktion med elever under de lektioner som de olika metoderna 

används. Det tar oss till syftet av studien. 
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Syfte 
Syftet för den här studien baseras på ovanstående faktorer; samhällets förväntningar, stress i 

skolmiljön, frågan om val av undervisningsmetod och brister i implementeringen av 

entreprenörskap i skolans lägre åldrar.  

Regeringen framhäver att entreprenörskap ska gå som en röd tråd genom elevers utbildning 

(Regeringskansliet 2009), men under åren som undervisande pedagog i grundskolans lägre 

åldrar samt i stöd av tidigare forskning i ämnet upplever jag att det inte är så i praktiken. Ord 

som innehåller ”entreprenöriell” används mer som ett modeord (Holm 2016). En av orsakerna 

till detta kan vara att entreprenöriellt lärande inte tillhör någon tydlig pedagogisk teori (Falk-

Lundqvist, Hallberg, Leffler, Svedberg 2011) och en annan orsak kan vara att det inte finns 

någon motivation i skolan att implementera metoden, även om man är positiv till 

förhållningssättet (Leffler 2006). I sökning av tidigare forskning finns studier om 

entreprenöriellt lärande men de riktar sig mer mot högstadiet och gymnasiet, det finns även ett 

fåtal som riktar sig mot fritidshem eller skolans mer praktiska ämnen, som exempelvis 

träslöjd. 

 Därför ligger fokuset i denna studie på hur lärare i årskurserna 1-3 uppfattar begreppet, 

”entreprenöriell undervisning” i förhållande till mer fastställda undervisningsmetoder; som 

här i texten traditionell- och problemlösningsbaserad undervisning får representera. 

Frågeställningar     

• Hur uppfattar lärare i årkurs, 1-3, begreppen traditionell-, problemlösningsbaserad- 

och entreprenöriell undervisningsmetod? 

• Hur uppfattar lärare att traditionell-, problemlösningsbaserad- och entreprenöriell 

undervisningsmetod påverkar hens lärarroll och interaktion med eleverna i 

klassrummet? 
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Bakgrund 
I avsnittet Bakgrund finns omständigheter som påverkar elever, lärare och lärande beskrivna. 

Här illustreras komplexiteten av lärares åtagande och problematiska faktorer som inverkar på 

undervisning. Det finns även en kort skildring av hur det i åratal diskuterats om inlärning och 

lärande, samt en kort redogörelse för en del av skolans uppdrag utifrån innehållet i läroplanen. 

Anledningen är att ge en förförståelse av att det inte finns någon enkel, rak 

undervisningsmetod att använda sig av om läraren ska lyckas uppnå de krav som ställs i 

arbetet för att nå skolans mål.  Elevers skolresultat är väsentliga för livet efter skolan, det är 

avgörande för att man ska få jobb, bostad och andra förmåner i samhället.  

Problematiska faktorer som påverkar undervisning 

I flera av de avhandlingarna och i den litteratur som den här studien bearbetar beskriver 

författarna hur faktorer i samhället och i skolan kan påverka lärande, undervisning, elever och 

lärare negativt. Olika åsikter om exempelvis hur man lär, vad som ska läras eller vilken metod 

som ger bäst resultat har pågått i årtionden och i nutid ligger problematiken i elevers 

förhållningssätt till lärande, lärares stress att prestera goda skolresultat, och samhällets 

förväntningar på effektiva lärare (Dewey 1910/2018, Hensvold 2006, Hattie 2012, Holmgren 

2018).  

Den folkligt naiva förståelsen av vari läraryrket och pedagogik består fungerar här som en 

självuppfyllande profetia. Det förväntas inte av lärare att vara kreativa, bara att de är 

effektiva, d.v.s. undervisar på ett sätt som att barnen kan producera så många ”rätta svar” 

som möjligt, så är alla nöjda och glada. (Kupferberg 2014:77) 

Problemet har sin grund i individualisering av skolan och strävan i självständiga och 

ansvarstagande elever, hävdar Allelin då hon intervjuas av Hultén (2019). Resultatet blir att 

eleverna ses som subjekt och att de anses som lata och omotiverade om de inte kan 

organisera, planera och färdigställa sitt arbete. Hon berättar att det på en tavla som hängde 

synlig för eleverna, på en av de skolor hon baserat sin forskning (Skola för lönsamhet: om 

elevers marknadsanpassade villkor och vardag, 2019), stod: 

 Det finns bara en person som kan ta ansvar för att du lär dig något. Du själv!!!! Vi lärare kan 

bara hjälpa till. (Hultén 2019:20).  

Om fokus bara ligger på resultatet eller på prestation kan det göra att man inte ser elevens 

egenskaper (Hattie 2012 och Kupferberg 2014), och eleverna får ett instrumentalt förhållande 

till kunskap där undervisningen går ut på att beskriva kunskapskriterier istället för att fokuset 

ligger på att ge kunskaper (Hultén 2019). Kupferberg (2014) ställer sig frågan hur lärare vet 
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att elever använder sig av sina kunskaper, ”den personliga rösten” (Kupferberg 2014:83), i 

förhållande till vad som anses vara rätt svar och att nyckeln kan vara entreprenöriellt lärande. 

Men att det är ett pedagogiskt dilemma som det inte finns så mycket forskat om, på grund av 

det komplexa i frågan. Holmgren (2018) skriver i sin avhandling att det ”saknas studier för 

hur lärares sätt påverkas när entreprenörskap implementeras i undervisningen” (Holmgren 

2018:29-30). 

     Även om skolor är bra på uppbyggnaden av lärmiljöer och utformningen av utbildningens 

innehåll missar man själva kärnegenskapen, den del som ger eleverna motivationen att lära 

och som leder till ett livslångt lärande (Hattie 2012); ”så de blir sina egna lärare” (Hattie 

2012:16). Dewey (1910/2018) ansåg att skolans sätt att undervisa inte bidrog till att eleverna 

kunde förstå att de verktyg som de fick tillämpa i undervisningen även skulle vara redskap 

och bidra till ett förhållningssätt som skulle fungera i samhället, utan att det blev för abstrakt 

för eleverna, vilket Kupferberg menar fortfarande är en faktor idag (Dewey 1910/2018, 

Kupferberg 2014). Vidare menade Dewey (1910/2018) att orsaken till detta var att skolan 

lärde eleverna att tänka så som vuxna gör, att kategorisera tankar, i stället för att låta eleverna 

själva få undersöka och upptäcka så de kunde dra slutsatser, se möjligheter och ge egna 

lösningar. I stället blev effekten av lärandet omotiverade elever eller, exempelvis, elever med 

koncentrationssvårigheter (Dewey 1910/2018), vilket även är ett stort problem idag (Hultén 

2019, Holmgren 2018).  

Inlärning och lärande  

Vad inlärning och lärande är, eller hur det uppstår, har debatterats sedan innan vi började vår 

tideräkning. Sådana diskussioner kunde exempelvis handla om att lärande kommer från vår 

odödliga själ eller att vi lär oss överallt och alltid, eller om vi ens kan lära när vi inte vet vad 

det är vi ska lära (Marton & Booth 2000); ” hur kan man söka efter någonting när man inte vet 

vad det är” (Marton & Booth 2000:16). Mellan 1950 – 70-talet diskuterades sambanden 

mellan elevens kunskaper och undervisningens effekter (Hensvold 2006). Då var kunskaper 

fakta och undervisningen att eleven övade dessa. Men under 1990-talet kom man i 

utbildningssyfte att skilja på innebörden mellan dessa ord. Inlärning kom att handla om att 

man tar till sig kunskaper överallt, utan att kunskapen är beroende av situationen eller miljön 

som man befinner sig i (Egidius 2006). Medan innebörden av lärande kom att handla om att 

man medvetet använder sig av de kunskaper man redan har då man befinner sig i ett visst 

sammanhang och på så sätt skapas nya färdigheter (Egidius 2006). När det kommer till 

entreprenöriell inlärning eller entreprenörskap omnämnes begreppet redan på 80-talet men 
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fick inte fäste förrän i slutet av 90-talet i Sverige. År 2006 när Leffler gör studien 

”Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan.” 

beskriver hon att det finns en positiv inställning kring entreprenörskap i skolan men ingen 

drivkraft att genomföra arbetet så det blir ett bestående redskap för undervisning (Leffler 

2006). Förståelse för att innebörden av orden, inlärning och lärande hela tiden är i förändring 

(Falk-Lundqvist et al. 2011) gör det inte lättare men är viktig i fördjupningen av studiens 

olika undervisningsmetoder gällande lärarnas upplevelser av begreppen och senare i 

analyseringen av forskningsfrågorna. Här följer en kort redogörelse om vad som står i 

läroplanen.  

Kort redogörelse av läroplanen 

Redogörelsen av läroplanen är ett utdrag av skolans uppdrag och kommer visa komplexiteten 

som lärare ställs inför. I läroplanen (Skolverket 2011/2018) kan man läsa att varje skolform 

ska vara likvärdig vart än man går i landet. Utbildningen ska ta hänsyn till olika elevers 

förutsättningar och behov och kan därför aldrig utformas på samma sätt för alla. Skolan ska 

ge eleven grundläggande värderingar, demokratiska förutsättningar och skapa en medveten, 

trygg, ansvarstagande elev som kan se värdet i mångfald och göra egna ställningstaganden. 

Dessutom ska skolan ge beständiga kunskaper och referensramar så att eleven kan ”orientera 

sig och agera i en komplex verklighet” (Skolverket 2011/2018:7) där eleven kritiskt kan 

granska information och situationer och på så sätt inse konsekvenserna av dennes alternativ. 

Detta för att eleven ska kunna leva, arbeta och bidra till ett fungerande samhälle (Skolverket 

2011/2018).  

Lärande som en del av livet 

    Men det är inte enbart de kriterierna som skolverket tagit fram som påverkar lärares arbete, 

det finns även yttre faktorer. De yttre faktorerna kan exempelvis vara föräldrars 

föreställningar och åsikter om vad skolan ska ”lära”, men även andra instanser som 

sammanställer skolans resultat av elevernas prestation (Hattie 2016 & Kupferberg 2014). 

Ideal på ett livslångt lärande och av innebörden av fria val, ansvar och att hela tiden prestera 

är något som alla individer i skolan har fått förhålla sig till (Holmgren 2018). 

Att elevernas personliga liv vävs in och tar plats i undervisningen skapar motivation och 

ämnesfördjupning men bidrar även till att eleven ges utrymme att skapa framtidsbilder, 

redan under skoltiden. (Westlund & Westlund 2010:47) 

     En av de viktigaste faktorerna för lärande är vad lärare gör; hur hen har förberett sin 

undervisning och dennes överblick av elevers möjligheter, så att lärandet kan riktas mot de 
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mål som ska uppnås (Hattie 2009). Samtidigt är en lika viktig faktor den enskilda individens 

upplevelse och intresse i området (Marton & Booth 2000). För lärandet är en resa för både 

elev och lärare. Varje elev som en lärare möter befinner sig i olika inlärningsfaser. För att 

kunna möta, utmana och återkoppla utifrån varje elevs behov måste lärare behärska olika 

undervisningsmetoder. Ska det även ske en progressiv utveckling måste de 

undervisningsmetoderna vara medvetna och noga planerade (Hattie 2009). 
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 Teoretiska grunder 
Under den här rubriken kommer de undervisningsmetoderna som presenteras i studien 

kopplas till olika teorier. Fokuset i teorierna kommer ligga i synsätt på lärande men även på 

elevaktivitet om aktiviteten är reaktiv eller proaktiv (Falk-Lundqvist et al.  2011), och lärarens 

förhållningssätt.  

Traditionell undervisning 

 Pavlov (1849–1936) och Skinner (1904–1990) är två namn som man kanske främst kopplar 

till behaviorism, ett perspektiv på inlärning och framför allt mänskligt lärande (Säljö 2000). I 

denna teori sker inlärning i fysiska erfarenheter, och tänkande eller reflektion kring det man 

gör är inte nödvändigt för att lära. Det handlar mer om att imitera ett beteende som i sin tur 

förstärks med positiv eller negativ belöning och på så sätt förstår man vad som är rätt eller fel 

(Säljö 2000). Som Säljö (2000) påpekar var riktningen i Pavlov och Skinners forskningar 

kanske missriktad, och att deras forskning egentligen handlar om djurs beteende och inte 

människans inlärning, men ändå hade behaviorismen under en period stor genomslagskraft i 

ideologin om lärande. Enligt Säljö (2000) kan det ha sina förklaringar i att styckena som 

handlar om förstärkning av ett beteende även kan fungera som ett verktyg av inlärning.  

Tänka innanför boxen - konvergent tänkande 

Traditionell undervisning grundar sig i behavioristiska perspektiv. Dessa tillfällen har en 

lärarcentrerad undervisning och baseras på faktakunskap, det är då läraren hjälper eleven att 

förstå det som är ”sant” och eleven förväntas att inte gå utanför de tankebanorna, utan de ska 

ha ett konvergent tänkande (Egidius 2006:418). Traditionell undervisning är ”det rätta svarets 

pedagogik” (Kupferberg 2014:74) där övning och memorering är det centrala i lärandet 

(Hensvold 2006). Det är en undervisning som passar för teoretisk kunskap mer än för praktisk 

undervisning (Egidius 2006), läsa, lyssna och komma ihåg (Falk-Lundqvist et al. 2011), där 

de rätta svaren förstärks med beröm och godkännande (Hensvold 2006).  

     Exempel på undervisningsmetoder man kan härleda till kategorin ”Traditionell 

undervisning” är: 

• Färdighetsträning 

• Modellinlärning (behavioristisk och social inlärning) 

• Kooperativt lärande (behavioristiska och konstruktivistiska grunder) 
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     Elevaktiviteten under ett undervisningstillfälle som anses traditionellt är låg, reaktiv (Falk-

Lundqvist et al. 2011), här handlar det om att individuellt öva på de avgränsande uppgifter 

som läraren gett (Hensvold2006), träna så att fakta/kunskap memoreras eller att leta efter den 

lösning som förväntas och att använda sig av redan inlärd kunskap för att lösa ett problem 

(Kupferberg 2014). Elevens kunskaper bedöms utifrån om eleven har kunnat ge korrekta svar 

(Egidius2006). 

     Hensvold (2006) redogör kort i sin studie en form av kooperativt lärande som tar sin grund 

från behaviorismen och konstruktivismen och är kopplad till Salvin och Maddens (2001) 

forskning. Där får eleverna uppgifter som från början är strukturerade av läraren. Eleverna 

tillsammans löser uppgifterna men fokuset ligger på resultatet att hitta rätt svar och i 

bedömningen av den egna arbetsinsatsen. Det är gruppens resultat som belönas av läraren och 

syftet med övningen är att öka elevernas motivation (Hensvold 2006). Under 

problemlösningsbaserad undervisning kommer ett exempel på en annan form av kooperativt 

lärande.  

     Ännu en metod som kan kopplas till behaviorismen, men som har satts samman med social 

inlärning är modellinlärning. Vid modellinlärning observeras och imiteras ett beteende, en 

handling eller en reaktion (Egidius 2006).  

Problemlösningsbaserad undervisning 

Det går att koppla två olika teorier till begreppet problemlösningsbaserad undervisning, men 

först en inblick på den syn som fanns av barn och lärande, som en grund för dessa teorier.  

     Dewey (1859 - 1952) var filosof, med bland annat tankar kring att tänka, barns nyfikenhet 

och skolans påverkan på den medfödda nyfikenheten. Han menade att redan som spädbarn 

finns nyfikenheten för att upptäcka. I tidig ålder vill barn smaka och röra vid allt och har 

funderingar om hur saker i sin omvärld fungerar. Dewey (1910/2018) ansåg att nyfikenhet 

och att undersöka är medfödda krafter och att de därför går att träna, men att de som har fått 

träning utan att behöva tänka inte senare kan tränas i att tänka själva och att det är här skolans 

problem kring inlärning, lärande och motivation ligger (Dewey 1910/2018). ”Learning by 

doing” är ett begrepp som Dewey myntade och som kan kopplas till Piaget teori angående 

lärande (Egidius 2006:308). 

Kognitivismen /konstruktivismen 

”En brokig uppsättning av teoretiska perspektiv” (Säljö 2000:55) kallar Säljö (2000) 

kognitivismen, ett perspektiv då man såg på människans lärande som en process där inhämtad 
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information, behandlades med eftertanke och igenkänning för att sedan kunna hantera 

problematiken den stod för. Tänkande och kommunikation är den här teorins hörnstenar, och 

beskrivs som en process som kommer inifrån (Säljö 2000). Den del i kognitivismen som 

handlar om att människan inte passivt tar emot information, konstruktivismen, har Jean Piaget 

i stort sett utgått ifrån (Säljö 2000 & Hensvold 2006) i sitt perspektiv på lärande. 

Undervisningen går ut på att skapa nya föreställningar av en redan erlagd kunskap och att 

lärare måste skapa obalans i elevers redan inlärda föreställningar kring ett fenomen eller när 

den befinner sig i en situation där det krävs en lösning (Hensvold 2006). Elever ska med egna 

handlingar, både fysiska och mentala, lära sig att tänka själva genom att använda sig av de 

förkunskaper eleverna har i ämnet. Arbetet som eleverna ska utföra sker i grupp, men eleven 

själv måste skapa sin kunskap genom handlande och utforskning (Hensvold 2006). Under ett 

sådant tillfälle ska lärare fungera som handledare, någon som hjälper eleverna att komma 

vidare om de fastnat eller uppmärksammar eleverna på deras upptäckter i arbetet. För att 

uppnå ett bra resultat måste läraren skapa en lärande miljö som gynnar eleverna. Dessutom är 

strukturen av problemet som tilldelas eleverna viktig, då eleverna ska kunna klara av att 

arbeta självständigt (Hensvold 2006). 

     Det finns likheter, men även skillnader, med Piagets teori och Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv (Säljö 2000). Likheter som att eleven behöver vara delaktig och att lärandet sker 

tillsammans med andra. Men till skillnad från konstruktivismen, där lärandet sker i individen, 

pekar det sociokulturella perspektivet på att lärandet sker i interaktionen med andra (Hensvold 

2006). 

Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv talar man mer om den mentala utvecklingen hos individen, att 

man i samtal tillsammans med andra utvecklar sina tankar och idéer (Vygotskij 1934/1999). 

Hörnstenarna i lärandet består av kommunikation och språkanvändning, att ge elever verktyg i 

hur man kan redogöra sina tankeprocesser för andra. I den här teorin innebär elevaktiviteten 

att delta i samtal tillsammans med andra, att aktivt lyssna och bidra med egna tankar kring det 

man ska lösa eller undersöka (Säljö 2000, Hensvold 2006). Men det sker inget lärande om 

man bara lyssnar på vad den andra säger. För att förstå syftet i samtalet måste man även förstå 

motivet bakom tanken, annars blir förståelsen ofullständig (Vygotskij 1934/1999). Om 

eleverna känner att de har behov av hjälp i någon form tillkallar de läraren, men målet är att 

vara självständig i lärandet. För läraren handlar det om att tillrättalägga miljöer som ska bidra 
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till tydlighet, nyfikenhet och meningsfullhet för lärande, för att sedan kunna vara en 

observatör (Hensvold 2006). 

     Exempel på undervisningsmetoder man kan härleda till kategorin 

”Problemlösningsbaserad undervisning” är: 

• PBL (Problembaserat lärande) 

• Synligt lärande 

• Kooperativt lärande (konstruktivistisk och sociokulturell grund) 

• Storyline 

     När det kommer till bedömningen av elever i dessa metoder görs den utifrån en värdering 

av vad eleven lärt sig i processen oavsett om målet för lärandet uppnåtts (Egidius 2006).  

     I PBL undervisning ger läraren öppna frågeställningar, och eleverna ska sedan i par eller 

grupp formulera en hypotes, söka och bedöma information, kritiskt granska och sammanställa 

informationen i exempelvis rapporter eller under andra former redovisa sitt resultat (Falk-

Lundqvist et al. 2011). Det finns stora likheter med PBL och den form av kooperativt lärande 

som utgår ifrån ett konstruktivismen och sociokulturellt perspektiv (Hensvold 2006).  

     Didaktiska metoder diskuteras eller beskrivs när man talar om begrepp i 

undervisningsinnehåll, som exempelvis vilka verktyg som är nödvändiga och vilka förmågor 

som tränas under ett eller flera lektionstillfällen (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 

2011).  

     Begreppen här nedan används i sammanhang då didaktiska metoder diskuteras och 

behöver en utförligare utredning eftersom de kommer användas i analys och diskussion.  

Tänka utanför boxen – divergent tänkande 

”Avvikande”, ”rörlig” och ”åt olika håll” är ord som lättast kan beskriva definitionen av 

begreppet divergent (Egidius 2006). I undervisning kopplar vi till att ha en pragmatisk 

förmåga vilket innebär att hitta alternativa lösningar på ett problem (Egidius 2006);  

…förmågan att se något nytt som ett exempel eller en variant av något redan bekant. Och 

denna förmåga utvecklar vi genom att lära oss behärska intellektuella redskap. (Säljö 2000:73).  

Har man pragmatiska svårigheter, som bland annat innebär att man har svårt att använda 

språkets struktur och följa regler i sociala samspel, blir en uppgift som är för öppen och 

självständig, väldigt svår att utföra (Egidius 2006). För att behärska förmågan som gör att 
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man kan få syn på nya lösningar på ett problem räcker det inte med att enbart kunna samtala 

och ha en samsyn på det aktuella problemet.  Det resultat som uppnås måste även undersökas 

och testas om man ska kunna få syn på möjligheter, eller för att kunna göra förbättringar eller 

förändringar (Säljö 2000, Kupferberg 2014).  

Entreprenöriell undervisning 

Vad innebär entreprenöriell undervisning? 

En återkommande skildring är att det ligger viss problematik kring att beskriva begreppen 

entreprenöriell och undervisning tillsammans (Holmgren 2018). I Lefflers avhandling skriver 

hon redan i inledningen att begreppets betydelse skiftar då man talar med olika människor, 

och att begreppet ofta kopplas till företagande mer än som en strategi för undervisning 

(Leffler 2006). Det är flera författare än Leffler och Holmgren som anser att man måste 

särskilja kategorier inom entreprenörskap. Falk-Lundqvist och hennes författarkollegor (2011) 

delar in begreppet i fyra olika kategorier (Falk-Lundqvist et al. 2011) och i artikeln 

”Entreprenörskap som problembaserat lärande” delar Kupferberg (2014) in entreprenörskap i 

två olika riktningar, en yttre och en inre. Den yttre kopplar han till affärssammanhang och 

menar att det handlar om att sälja sin idé. Den inre handlar om att se möjligheterna kring det 

som uppstår eller det man har framför sig, och han menar att den inre riktningen med fördel 

kan användas i undervisning (Kupferberg 2014). Författarna är någorlunda överens om att det 

inte är delen som innebär företagande som är den centrala delen för skolan. Det är drivkraft, 

problemlösning, nytänkande, kreativitet, ökat självförtroende och kunskapsinlärningen som 

skolan ska ha fokus på (Leffler 2006, Westlund &Westlund 2010, Falk-Lundqvist et al. 2011, 

Kupferberg 2014, Holmgren 2018).  

     Westerlund & Westerlund (2010) talar om att man inte ska se entreprenöriella egenskaper 

hos elever som förmågor utan som kompetenser som man kan träna och utveckla. De 

poängterar att entreprenörskap i skolan inte bara ska ses som ett förhållningssätt eller som ett 

pedagogiskt uppdrag utan att ”det är betydligt mer än så” (Westerlund & Westerlund 2010:29) 

och tar upp tre olika processer som måste utföras i entreprenöriellt lärande; 

”självkunskapsprocess”, ”tillämpningsprocess” och ”kunskapsprocess” (Westerlund & 

Westerlund 2010:29).  

Strategi, systematik och process blir dominerande ord, snarare än event, övning eller 

happening. Satsningarna på entreprenöriellt lärande blir bestående i och med att de interfereras 

i det löpande pedagogiska arbetet. Syftet är att de entreprenöriella kompetenserna stimuleras 
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samtidigt som kunskaper i ämnen utvecklas och fördjupas samtidigt som elevens personliga 

förutsättningar tas i beaktande. (Westerlund & Westerlund 2010:29-30). 

Kunskapsprocessen och tillämpningsprocessen handlar om att ge eleverna motivation att lära, 

genom att göra kunskapsutvecklingen personlig och på så sätt få att syn på nyttan av det man 

lär (Westerlund & Westerlund 2010). Det kan ske genom att koppla elevers intressen eller 

erfarenhet till det de lär i skolan och dessutom ge arbetet en mottagare eller ett tydligt syfte; 

att arbetet inte bara sker för egennytta utan att elever får uppleva att det man gör även kan 

påverka andra. Självkunskapsprocessen handlar om att ge eleverna förmågor att uttrycka sig i 

olika former och med olika medel för att kunna visa det man har lärt. Westlund & Westlund 

(2010) menar att om man skulle ta bort självkunskapsprocessen skulle det inte längre bli 

entreprenöriellt lärande utan projektorienterat lärande (Westerlund & Westerlund 2010).  

En kombination 

Entreprenöriell undervisning kan ses som ”den tredje generationens PBL eller varför inte EBL 

(entreprenöriellt baserat lärande)” (Falk-Lundqvist et al. 2011:39). För enligt Falk-Lundqvist 

och hennes författarkollegor (2011) räcker det inte att bara att undervisa enlig modellen PBL 

utan att det krävs tillägg i utförandet, tillägg som gör att eleverna utmanas att tänka i nya 

banor, tillåts se förbättringar eller anpassningar och att genomföra dessa i någon form av 

handling (Falk-Lundqvist et al. 2011). Kupferberg (2014) ger EBL ytterligare perspektiv och 

menar att entreprenöriellt lärande är en balansgång mellan lekfull kreativitet (divergent 

tänkande) och en blick för vad som fungerar (konvergent tänkande). Nyckelord i begreppet är 

meningsfullt och motivation (Falk-Lundqvist et al. 2011) som uppstår när elever (och vuxna) 

blir intresserade av fakta, när fakta får oss att tänka och handla för att lösa en frågeställning 

eller ett problem (Kupferberg 2014). I entreprenöriellt lärande ska fakta vara grunden för att 

lösa en frågeställning eller ett problem, inte ses som något eleverna måste memorera utan låta 

eleverna få förhålla sig till dem. Fakta ska ses som möjligheter till utveckling istället för att 

bara vara det rätta svaret. Men det är också viktigt att förstå att det rätta svaret inte försvinner 

utan att det bara får en mindre betydelse när eleverna får resonera och diskutera lösningar. 

Entreprenöriell undervisning kan ses som en kombination av konvergent och divergent 

tänkande (Kupferberg 2014).  
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Metod 
Det här är en kvalitativ studie, en fenomenografiskt inspirerad studie där arbetets teoretiska 

genomgång ramar in (Marton & Booth 2000) tre olika undervisningsmetoder, som 

representerar de begrepp som undersöks i studien. För att få en förståelse om hur dessa 

begrepp uppfattas av lärare i årskurserna 1 – 3 kommer semistrukturerade intervjuer vara 

metoden där lärare får möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter av dessa 

begrepp. Informanterna i studien kommer tillåtas att beskriva hur de känner att dessa 

undervisningsmetoder kan används i ett pedagogiskt sammanhang (Marton & Booth 2000), 

och hur de upplevs i interaktion med elever.  

     Studiens forskningsfrågor kräver att insamlingen av data sker med en intervjuteknik som är 

anpassad utifrån de fenomen som undersöks och att tillämpad intervjuguide ska följa studiens 

tema för att svaren från de medverkande ska vara så utförliga som möjligt (Frejes & 

Thornberg 2015). För att få så detaljerade svar krävs att det finns utrymme för flexibilitet 

under intervjutillfället och att den som intervjuar anpassar sig efter intervjuns riktning 

(Bryman 2002/2018). Därför kommer semistrukturerade intervjuer användas för 

datainsamlingen till studien. 

     Efter intervjuerna kommer informanternas svar kategoriseras efter den begreppsram som 

gjorts i den teoretiska delen, traditionell, problemlösningsbaserad och entreprenöriell 

undervisning för att i analysen och i resultatdelen kunna jämföra variationer i lärares 

upplevelser kring fenomenet (Marton & Booth 2000) och hur undervisningsmetoderna 

påverkar hens roll i interaktion med elever. 

Fenomenografisk ansats 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att ett fenomenografiskt perspektiv tillhör postmodern tid, 

tillsammans med exempelvis pragmatismen, där tyngdvikten ligger i interaktionen mellan 

kunskap och handling (Kvale & Brinkmann 2014). Det finns två olika perspektiv inom 

fenomenografi, de kallas den första och den andra ordningens perspektiv. Den första har en 

utgångspunkt att uttala sig ”om världen såsom den erfars av människor” (Marton & Booth 

2000:154) och den andra som ”sätten att erfara världen” (Marton & Booth 2000:154). Den 

här studien inspireras av den andra ordningens perspektiv då forskningsfrågorna är ställda på 

ett sätt som ska leda till ökad insyn i hur lärare uppfattar mer eller mindre bekanta begrepp 

(Marton & Booth 2000, Fejes & Thornberg 2015). Det är även i andra ordningens perspektiv 

som man undersöker människors upplevelse av det fenomenet man har i fokus.  
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Semistrukturerade intervjuer 

Som metod för datainsamling för denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som passar 

för kvalitativ forskning. När man gör en begreppsintervju kan tanken med intervjun ha flera 

aspekter; att jämföra om flertalet av informanterna delar åsikt kring ett fenomen, om man kan 

hitta intressanta kontraster i beskrivningarna av ett fenomen eller avslöja fenomenets 

egentliga innebörd. Med utgångspunkt utifrån studiens forskningsfråga samanställdes en 

intervjuguide. Guiden bestod av ett mindre antal grundfrågor, som var riktade mot 

forskningsfrågan. Tanken med ett mindre antal grundfrågor var att det skulle finnas utrymme 

för följdfrågor. Till skillnad från strukturerade eller öppna intervjutekniker ger 

semistrukturerad intervju en flexibilitet att anpassa följdfrågorna till informanternas svar 

samtidigt som grundfrågorna i guiden bidrar till att behålla fokuset för intervjun (Bryman 

2002/2018) Intervju som forskningsmetod är som ett samtal, inte ett samtal mellan likställda 

parter, där det finns en öppenhet för att alla ämnen kan diskuteras, utan ett samtal med ett 

syfte och där forskaren kontrollerar att strukturen för intervjun följs (Kvale & Brinkmann 

2014) 

Urval 

Urvalet växte fram under arbetet med vad som tidigare har skrivits kring ämnet 

entreprenöriellt lärande. I ett flertal examensarbeten, avhandlingar samt i övrig litteratur har 

fenomenet främst riktats mot gymnasiet, fritidshem och estetiska ämnen. 

     Dessa faktorer satte grunden för kriterier av informanter och därmed blir urvalet av 

informanter målinriktat (Bryman 2002/2018). För studien intervjuas sex stycken behöriga 

lärare som arbetar i årskurserna 1 – 3 och som undervisar i teoretiska ämnen som so, no, 

svenska och matematik. Antalet informanter grundar sig i att examensarbetet är tidsatt och att 

det satta antalet inte gör arbetet för litet för att kunna genomföra en analys av insamlade data 

men heller inte för stort för att bli en omöjlig uppgift (Bryman 2002/2018).  Informanterna 

som deltagit i studien arbetar på skolor i södra delen av Sverige. 

Nedan följer en tabell där man kan se vilka aktuella årskurser och ämnen informanterna är 

verksamma i för tillfället. 
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Informant Aktuell årskurs Undervisande ämne 

1 3 So, No, Svenska, Engelska 

2 1 Svenska, So, No,  

3 Fritidshem 1-2 (erfarenhet av läraryrket i flera år) Undervisat i Sv, Ma, No, So 

4 3 Svenska, Matematik, So, No, 

Engelska 

5 1 Svenska, Matematik, So, No, 

Engelska 

6 2 Svenska, So 

 

Forskningsetiska hänsyn.  

Vetenskapsrådet (2017) har gjort en sammanställning av forskningsetiska regler som man ska 

ta hänsyn till när man utför ett forskningsarbete där människor deltar. Dessa regler är 

sammanställda för att ingen ska utsättas eller hamna i obekväma situationer. 

Individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017:13) skyddar mot att enskilda individer utsätts för 

skada eller kränkning. För att inte lägga vikt vid kön, etnicitet, ålder eller yrkeserfarenhet har 

informanterna i studien kallats för ”Informant” och sedan ett nummer bakom, exempelvis 

”Informant 10”. Informanten kan även komma att kallas ”hen” för att inte markera om det är 

en han eller en hon som svarat på intervjufrågorna.   

     Deltagandet i studien har skett frivillig och informanterna har meddelats om 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2009:9), som innebär att de när som helst, utan vidare 

förklaring, har möjlighet att avbryta samarbetet och att deras val av avslut skulle medföra att 

det material de bistått med inte med användas i studien. Av etiska skäl kommer skolornas och 

informanternas identitet vara anonym, anonymisering (Vetenskapsrådet 2017:40). Dock 

används direkta citat från informanternas intervjuer i materialet. 

     Informationskravet (Vetenskapsrådet 2009:7) handlar om att berörda parter i studien ska få 

kännedom om studiens innehåll och hur intervjutillfället kommer läggas upp. Informanterna 

meddelas via ett brev om studiens innehåll, att intervjun skulle spelas in, för hantering i 

efterarbetet av materialet. Informanterna informerades i brevet om att intervjumaterialet är 

endast till för examensarbetet, men att den inspelade intervjun måste vara tillgänglig för 

eventuell granskning av respondenter och examinator, för att sedan förstöras då 
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examensarbetet är godkänt, i enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2009:12,14).  

Genomförande 

Pilotstudie  

När val av metod och urval av informanter stod klart gjordes en intervjuguide (bilaga 2) där 

de tre olika undervisningsbegreppen var representerade (Bryman 2002/2018). För att prova 

om frågorna i guiden skulle ge rätt underlag för den kommande studien genomfördes en 

pilotintervju (Patel & Davidsson 1991/1994). Informationsbrev samt intervjuguide mejlades 

till den lärare som skulle delta. I informationsbrevet (bilaga 1) stod de forskningsetiska 

hänsynen (Vetenskapsrådet 2017) med och även att tidsåtgången för intervjun var cirka sextio 

minuter.  

Genomförande av pilotstudie 

Jag tog kontakt med en arbetskollega som jag tidigare arbetat med. Att göra det var både ett 

målinriktat och ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval på grund av personliga 

anledningar som att vi har arbetat i samma arbetslag och därmed samarbetat, vilket innebär att 

vi är bekväma med varandra men har inte någon djupare privat relation. Målinriktaturval med 

anledning av de kriterierna jag gjort i urvalet av informanter för min studie.   

     Informanten ville att vi skulle ses hemma hos hen, dels för att hens hem ligger halvvägs på 

resvägen mellan mig och arbetsplatsen och för att hen tyckte att vi skulle få det lugnare där. 

Så jag samtyckte. Hen hade läst mejlet jag skickat i förväg och var väl förberedd. 

Reflektioner om pilotstudiens genomförande 

Tiden som angetts i tidsåtgång var väl tilltagen, intervjun tog cirka tjugo minuter och det 

gjorde mig fundersam. Men efter att transkriberat intervjun var uppfattningen att informantens 

svar ändå kan ge ett underlag att analysera och dra slutsatser ifrån. En annan sak som jag 

upplevde vid intervjutillfället var att frågorna var av samma karaktär, men vid 

transkriberingen upptäcktes fördelar för kommande efterarbete även där. Att informanten först 

fått berätta om hur en lektion med ett visst tillvägagångssätt kan se ut och sen igen få svara 

mer exakt vad deras roll i klassrummet är vid det tillfället, gjorde informantens upplevelse 

mer tydlig.  

     Att Informanten fått ta del av intervjuguiden i förväg gjorde det svårt att ställa givande och 

flexibla följdfrågor. Det fick mig att lägga till en kort redogörelse för innehållet i min intervju 
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i informationsbrevet och att jag inte skickade med intervjuguiden till kommande informanter 

(Marton & Booth 2000). I frågan om vald miljö för kommande intervjuerna för studien så 

kommer de att ske på respektive informants arbetsplats. 

     Svaren i pilotintervjun väckte ytterligare nyfikenhet på hur lärare ser på dessa fenomen, att 

jämföra dessa upplevelser för att se variationer i tankar kring benämnda undervisningsmetoder. 

Genomförande av intervjuerna för studien 

Första åtgärden efter pilotintervjun var att göra ändringar i informationsbrevet. Istället för att 

skicka med frågor gjorde jag istället ett kort redogörelse i brevet för vad de kunde förvänta sig 

vid vårt möte. Efter det skickade jag ut informationsbrevet till flera skolor i södra delen av 

Sverige, adressaterna var rektorerna på de olika skolorna. Men jag fick inte så mycket 

gensvar, något svar var att mitt mejl skulle vidarebefordras men i övrigt stod mitt arbete just 

då rätt så still. På grund av tillförlitlighetskrav för min studie ville jag inte ha en nära relation 

till informanterna som skulle delta i studien. Skolornas negativa respons gjorde att jag fick ta 

hjälp av andra kontakter för att få tillgång till informanter som passade de kriterierna som 

hade satts för studien. Det innebar även att den första kontakten med informanten kom att se 

olika ut, jag mejlade, sms-ade eller kontaktade dem via Messenger.      

     Sedan träffade jag informanterna på deras arbetsplatser, ofta i klassrum eller grupprum och 

innan eller efter de befann sig i elevgrupp. En av intervjuerna utfördes via telefon, då 

informanten vid tillfället var sjuk, men gärna deltog i studien.  

     Tidsåtgången för en intervju var ca 30 minuter, men som jag skrev i genomförandet av 

pilotintervjun så bidrog den minimala skillnaden i frågorna ett godtagbart underlag för ett 

resultat. 

Analysmetod 

För den här studien har jag valt Fejes & Thornbergs (2015) förslag på fenomenografisk 

analysmodell och jobbat efter en del av de steg som finns beskrivna där. Efter att ha 

transkriberat en intervju läste jag igenom intervjun och markerade viktiga uttalanden i 

informantens svar på intervjufrågorna. Jag gjorde även markeringar i kanten med bland annat 

de intryck jag fått under intervjutillfället. När sedan alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade återgick jag till varje enskild informants svar och gjorde en sammanställning 

av de markerade orden/meningarna för varje undervisningsbegrepp. Jag jämförde 

informantens olika svar inom begreppen för att få syn på likheter och skillnader mellan 

begreppen och på så sätt göra mig en uppfattning av informantens upplevelse av dessa. Efter 
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det samordnade jag intervjusvaren på ett annat sätt än för att kategorisera dem som Fejes och 

Thornberg (2005) föreslår i sin modell. Utifrån varje grundfråga i intervjuunderlaget samlade 

jag alla informanters svar, även de som hade följdfrågor, för att på så sätt även få syn på 

variationer eller likartade upplevelser.  I resultatet var det utifrån denna uppdelning jag 

presenterade informanternas svar, även om jag inte följde någon specifik ordning i urvalet av 

frågorna. Jag upplevde att det blev ett tydligare sätt att ta del av resultatet än om jag 

kategoriserade svaren för varje informant i resultatdelen.  

Metoddiskussion 

Från allra första början var det inte lärares uppfattningar av undervisningsmetoder det mål jag 

hade för min kommande studie. Jag var helt klar över att jag ville skriva inom entreprenöriellt 

lärande men såg en helt annan riktning. Men jag kunde inte se hur eller vad som skulle kunna 

bli en forskningsfråga, då ämnet var alldeles för brett. Så jag började titta på tidigare litteratur 

och hittade till slut Holmgrens (2018) doktorsavhandling ”Formandet av den entreprenöriella 

läraren” och på så sätt växte en grund och en forskningsfråga fram.  

     Den första tanken var att inte ge traditionell och problemlösningsbaserad undervisning 

något större utrymme, men både i teori avsnittet och i insamlingen av data växte dessa till att 

bli viktiga komponenter för studiens resultat även om huvudfokuset hela tiden har legat på 

entreprenöriell undervisning.  

     Det svåraste har varit att få informanter till studien. Jag gjorde många mejlutskick till flera 

skolor i södra Sverige men fick ingen direkt respons. Flera uttryckte att det beror på känslan 

av att det redan är tidsbrist; att det är många möten och extra möten i form av exempelvis 

klassutvärderingar, föräldrasamtal och att det dessutom närmar sig lucia. Det var därför jag 

fick byta taktik och då jag ville ha kvar mina urval för informanter fick jag sträcka mig efter 

olika kontakter för att till slut få ihop det antal informanter jag satt från start. Det som blev 

positivt är bredden, inga av informanterna kommer från samma skola och flera är utspridda i 

södra Sveriges olika kommuner.  

     Jag gjorde transkriberingarna direkt efter en intervju, det blev en möjlighet eftersom 

avståndet mellan informanterna gjorde att jag inte kunde ha flera på en gång. Det gjorde det 

också möjligt att jag kunde göra en första läsning av intervjuerna innan jag åkte till nästa och 

på så sätt blev jag säkrare i vad och hur jag skulle utföra intervjuerna och mötena med 

informanterna. 
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Tillförlitlighet och giltighet 

Studien är gjord på en ganska liten mängd informanter om man ser till lärare i helhet, mitt val 

var att göra en pilotintervju och sex intervjuer för slutresultaten. Valet av antalet gjordes med 

anledningar som en snäv deadline och en rimlighet i jämförelse av tidigare arbeten i den här 

kategorin. Hade jag använt mig av fler informanter hade kanske variationen i svaren varit fler, 

men det är heller inte med säkerhet att så hade skett.  

Teoriavsnittet i studien var från början tänkt att ge större skillnader i textmängd mellan 

traditionell, problemlösningsbaserad och entreprenöriell undervisning men när jag väl hittade 

rätt komponenter för den här studien växte intresset och det kändes som jag fick mer djup 

istället för bara yta och därför blev textmängden i den teoretiska grunden större än jag till en 

början förutsätt.  

Resultatet av informanternas svar var inte helt överraskande i vissa fall, då jag innan hade en 

hypotes om att entreprenöriell undervisning inte var implementerat bland lågstadiets lärare. 

Efter att informanterna beskrivit sin uppfattning av fenomenen traditionell-, 

problemlösningsbaserad- och entreprenöriell undervisning bads de berätta om hur en sådan 

lektion kunde se ut. Svaren gjorde att jag fick syn på motsättningarna mellan informanternas 

förståelse för de olika begreppen och den vardagliga praktiken av dessa i undervisning. 

Resultaten är baserade på informanternas beskrivningar om hur de uppfattar sin roll, 

interaktionen och i exemplen på lektioner. Kanske hade observationer av lektioner bekräftat 

eller visat på motsatsen av orden, men den har studien är baserad på lärarens upplevelse.  
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Resultat 
Intervjuerna startade med begreppet ”traditionell undervisning”. En informant kopplar 

undervisningssättet till skillnaden i de verktyg som lärare använder och har tillgång till i sin 

undervisning idag. Att idag använder lärare inte bara tavlan som ett undervisningsmedel utan 

de har tillgång till flera digitala verktyg.  

Jag tänker ju mest på att det är en lärare som står där framme och skriver på tavlan. Mycket på 

tavlan, inte så mycket på projektorn eller film eller så. Jag tänker väl mer, inte så modern 

undervisning. (Informant 6) 

De andra informanterna tänker på begreppet i inlärningssamanhang och är överens om att det 

handlar om så kallad katederundervisning. Det innebär att läraren står där framme och 

förmedlar kunskaper till eleverna. Det är inte ett forum för diskussioner utan ”mer fyrkantig 

undervisning” (Informant 3). Vid undervisningstillfället är inte elever aktiva, om det inte sker 

på lärarens initiativ och då handlar det om att svara på riktade frågor där det finns ett rätt svar. 

…första att man står och berättar som jag tycker att det är det mest traditionella som man gör 

idag (Informant 1) 

… envägskommunikation mest, tänker jag när det är traditionell. (Informant 4) 

De är ju aktiva, men det är jag som leder och jag som styr undervisningen. (Informant 5) 

Några av informanterna kopplar även begreppet till sin egen skolgång. 

Men, traditionell tänker jag mer på hur jag själv hade det när jag var mindre, inte hur jag 

undervisar nu. (Informant 6) 

I en av följdfrågorna får informanterna ge förslag på hur en sådan lektion eller del av lektion 

av traditionell undervisning skulle kunna se ut idag. Flera av svaren handlar om genomgångar, 

inför en ny lektion eller ett nytt område.  

Genomgångar är ju en del av traditionell, inte fullt ut men kanske mer att jag först står och 

berättar vad man ska göra men sen så byter man ju fokus… (Informant 1) 

När vi börjar en lektion och då går jag igenom lite vad är målet med den här lektionen och hur 

ska vi göra och varför har vi den här lektionen. (Informant 2) 

Men även moment i undervisningen där läraren leder ett gemensamt arbete. 

…sen så går man väl igenom mer, man kanske läser tillsammans ur en bok, en text, eller att 

man har en text på tavlan eller på smartboarden och man läser den tillsammans. (Informant 3) 
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När det är nya ämnen, nya områden som mycket i so och no ämnena, när det är mycket fakta. 

(Informant 4) 

I svaren om lärares roll i klassrummet under en traditionell undervisning menar de flesta 

informanter att det skiljer sig från hur det var och hur det är idag, men att det är fortfarande 

under de här momenten som lärare leder samtalet och talutrymmet.  

Det är ju mest läraren som pratar och tänker och tycker känner jag i ett sådant sammanhang. 

Sen så är det ju kanske så här att man sprider ut vissa frågor och så, så man ställer frågor, 

riktade frågor till vissa barn. (Informant 3) 

Min roll är väl att lära dom att hitta kunskap, hitta på olika sätt. Hitta i böcker och hur man 

hittar och hur man letar och så blir det genom alla områden att man är som en vägledare, blir 

det väl mer inom den traditionella. (Informant 4) 

Flera av informanterna menar att under den delen av lektionen kan lärare själva välja ut ”rätt” 

elev eller den elev som räcker upp handen. Men de informanterna påpekar även att det då kan 

uppstå problem med fördelningen av ordet. Problem som att några elever alltid kommer till 

tals eller att någon elev aldrig gör det; att ”starka” elever kan utnyttja tillfället att glänsa, 

medan andra väljer, medvetet eller omedvetet, att bara hänga med.  

Men jag känner att då är det alltid dom här som alltid svarar som svarar mest, dom här andra 

kommer kanske lättare undan då, som är tysta och som inte säger så mycket. (Informant 3) 

Informant 2 berättar om en metod som hen använder sig av, glasspinnar. Glasspinnar med 

elevernas namn låter slumpen avgöra vem som får ordet. Hen menar att det är ett bra sätt att få 

en överblick av att alla elever fått säga något och att det samtidigt är en metod där elever 

måste vara aktiva i sin lyssning. 

Om vi säger att vi har samling på morgonen så drar jag alltid glasspinnar och så går jag igenom 

dagen. Det är inte så att jag går igenom dagen själv, utan dom är aktiva där. Och då måste de 

sitta lite på, så där, ”oj, min pinne kan komma”. Och det är också bra tycker jag för då måste de 

vara lite aktiva i sitt lyssnande, för då måste de veta vad är det jag ska svara på. (Informant 2) 

Samtidigt beskriver alla informanterna att det idag finns mer öppenhet i den undervisning som 

skulle kunna kallas traditionell och dessutom en vilja att bjuda in och göra elever delaktiga.  

Jag är väldigt inbjudande, tror jag. Eller jag uppfattar mig själv som det. Jag ställer många 

frågor till eleverna och tänker, eller frågar dem hur de tänker så… (Informant 6) 

…man står ju inte rakt upp och ner utan det är ju som ett skådespel, och man tar. Om någon 

säger något så plockar man ju upp det och fortsätter med det. … jag pratar ju med hela 



31 
 

kroppen, gör jag ju ofta. Och sen att man hakar på, att man låter dom vara en del i det också. 

Förstår du? (Informant 2) 

En gemensam faktor som informanterna nämner då de beskriver de tillfällen där traditionell 

undervisning används finns det inte så mycket utrymme varken för lärare eller elev och att det 

är en av de stora skillnaderna mellan traditionell och problemlösningsbaserad undervisning. 

Intervjusvaren som beskriver lärare och elevers roller i traditionell undervisning är ord som ” 

sitta still”, ”stå där framme”, ”bara lyssna”, ”riktade”, ”befästa” och ”läraren undervisar”, men 

i slutet av samma mening som dessa ord används vänder alla informanter och säger att man 

måste ”komplettera” och ”byta fokus” för att få en helhet i undervisningen. 

Men först står jag och berättar att det här ska vi göra och så här gör man, och så har kan man 

tänka och sen blir eleverna delaktiga ganska snart… (Informant 1) 

Man behöver ju modella ganska mycket i början för att få in dem i det här, så de kan bli mer 

självgående sedan. (Informant 5) 

När intervjuerna riktas mot problemlösningsbaserad undervisning nämner flera informanter 

direkt att de tänker på skolämnet matematik när de hör begreppet. Men fokuset i svaren på 

följdfrågorna handlar om elevers lärande och deras interaktion med varandra, och att i sådana 

undervisningsformer vill lärare att elever ska utmana sig själva och använda ett divergent 

tänkande.  

Då tänker jag att man vill att eleverna ska tänka utanför boxen, att försöka lösa problemen 

istället för att fråga hela tiden. (Informant 2) 

Provar sina egna kunskaper och provar sina egna vägar, både att man lyckas och misslyckas. 

… Våga gå utanför ramarna och våga stå för din åsikt och våga ha rätt och våga ha fel också. 

(Informant 4) 

Enligt intervjusvaren innebär den här undervisningsformen att eleverna arbetar i grupp eller i 

par. Nu förklarar flera av informanterna att det i en problemlösningsbaserad undervisning 

finns det ett friare utrymme för lärare men främst för elever. Några benämner elevernas roll 

som utforskande och att det blir mer ”barnens arena” (Informant 3), på grund av att eleverna i 

samtal ska lösa frågor eller uppgifter tillsammans och så långt det går på egen hand.  

Då är man ju mera den / att man är med på ett annat sätt och försöker att väcka tankar, inte säga 

vad som är rätt och fel men att, om man inte kommer vidare, kan man ”titta på det här” eller 

”vad beror det här på” (Informant 4) 
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Under en lektion med problemlösningsbaserad undervisning beskriver informanterna hur 

lärare, till en början, inte ger eleverna så mycket information eller fakta, utan syftet är att få 

syn på elevernas tankar kring en fråga, ett problem eller ett område. 

Inte att jag berättar så mycket utan att man ger dem först chansen att tänka efter hur man skulle 

kunna lösa det själv. (Informant 1) 

Då delger man ju problemet och sedan så backar man, sedan är det ju eleverna som ska 

diskutera och så där, och så försöker man bara gå runt och lyssna. Då lägger man ju sig inte i 

och, så mycket, om man inte måste förklara någonting en extra gång eller hjälpa någon. 

(Informant 5) 

 Det sker även en förändring i lärarens roll, från den traditionella läraren framme vid katedern 

till en som rör sig i klassrummet. Läraren finns där hela tiden i närheten, men har en mer 

tillbakadragen roll. 

Min roll är mest att gå runt och lyssna, och höra hur de tänker och vad de använder för begrepp 

och hur de pratar med varandra, se till att alla är delaktiga och ser man också att det stannar 

upp någonstans, att man kanske lägger in en fråga att hur skulle man kunna tänka här eller hur 

skulle man kunna göra där för att hjälpa dem på vägen. (Informant 1) 

Jag tycker att, jag avvaktar ju mycket mer då. Jag går ju fortfarande runt i klassrummet och är 

delaktig i grupperna, men de får ju sköta arbetet mycket själva och får räcka upp handen om de 

behöver hjälp och så. Jag är ju inte så att jag är så mycket ledare då som när jag står framme 

vid tavlan. (Informant 6) 

Dock är det viktigt att påpeka att flera av informanterna ser att det finns en osäkerhet att ha 

lektioner med problemlösningsbaserad undervisning. De beskriver att det skulle finnas vissa 

ramar, som att eleverna måste behålla arbetsfokuset på uppgiften och gruppen under 

lektionens gång. Dessutom beskriver informanterna att det finns en medvetenhet om var 

läraren behöver vara för att ge stöd, men ändå beskrivs dessa lektioner som rörigare. 

Det är lite mer rörigt. (Informant 3) 

Man jobbar ju med problemlösning men både inne i klassrummet och utanför. (Informant 2) 

…lite sådant där flytande arbetssätt. (Informant 4) 

Men som Informant 1 påpekar kan upplevelsen av lektionen vara att det är rörigt men att det 

finns syfte och tanke bakom och att det inte alltid är som det ser ut att vara. 

Den skulle för någon som kom utifrån / dom skulle nog tycka det var väldigt rörigt / att det 

skulle vara högt ljud och det skulle låta fast eleverna egentligen har väldigt arbetsfokus. För att 

dom gör ju det dom ska, med det låter för dom pratar och de kanske rör sig för att dom ska 
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ordna någonting eller hämta någonting eller lösa uppgiften tillsammans med någon annan. / 

Men utifrån sett skulle den nog se rörig ut, men utifrån mitt perspektiv som lärare så skulle det 

vara mycket samarbete, man skulle lyssna på varandra och det är oftast superbra arbetsfokus 

för att man gör det tillsammans. Så man skulle kunna se det på olika sätt. (Informant 1) 

Dessutom beskriver flera av informanterna hur de upplever elevernas glädje och motivation 

vid de undervisningstillfällen då de samarbetar kring olika problemlösningar. 

Det känns som de tycker att det är väldigt kul att jobba så. För att, alltså det känns ju inte som 

de blir lika uttråkade då, de får ju göra mera. (Informant 6) 

Precis som i traditionell undervisning upplever informanterna att det finns risker i ett 

problemlösningsbaserat undervisningssätt. Utmaningen ligger i att få alla elever delaktiga och 

de ska känna att de förstår. Det finns hos informanterna en gemensam syn för att ett sådant 

undervisningssätt kräver mer av eleverna. 

Det beror lite på vilken elev det är, de har ju olika lätt eller olika svårt för det, har dom ju. En 

del har ju jättesvårt att säga hur de tänker, men en del de har ju förmågan till det… (Informant 

2) 

Det är ju det som är svårt för många elever, att våga att misslyckas. (Informant 4) 

Det är också lite olika. Dom som kan och förstår tar ju ofta väldigt stor plats. Och så kan man 

ju se någon som kanske inte riktigt hänger med, och då sitter ju den mest tyst med. (Informant 

5) 

Informanterna beskriver att lärare måste jobba aktivt ge eleverna rätt förutsättningar, så eleven 

lär sig metoderna och grunderna för hur arbetet ska utföras och att läraren berättar syftet med 

arbetet. 

Vi pratar väldigt mycket med dem om hur man kan göra, och varför. Och sen när man ser att 

de sitter och löser sina problem så går vi ju runt och lyssnar och så ser vi till / man har ju oftast 

lite koll på de som kanske inte riktigt hänger med, man kan ställa lite extra frågor till gruppen 

och försöker få med dem i samtalet också så dom ska hänga med. (Informant 5) 

Det tredje begreppet och undervisningsmetod är entreprenöriell undervisning och här finns de 

största variationerna i informanternas svar. Det är två informanter som upplever att 

entreprenöriell undervisning handlar om företagande och gör kopplingar till samhället, och ett 

samarbete mellan samhälle och skola. Dock visar båda informanterna på en tveksamhet om 

innebörden av begreppet. 

När man tänker på det först, tänker jag på att man ska plocka in samhället i klassrummet och 

sen plocka ut eleverna i samhället så att man får ett sammanhang med det man lär sig. Att man 
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till exempel gör olika studiebesök eller man tar hit någon som berättar något eller gör något. 

Men det kan ju även vara, liksom, att dom får göra saker. (Informant 2) 

Jag vet inte vad det innebär men jag tänker på entreprenörskap. (Informant 6) 

Två andra informanter upplever att fenomenet mer innebär att eleverna ska bli egentänkande 

och få ta ansvar för sitt lärande. Att det handlar om att lärare inte servar eleverna, utan att de 

mer självständigt ska söka den kunskap som erfordras och på så sätt bli drivande och få mer 

självförtroende, eller att det handlar om att låta eleverna ta ansvar för sitt lärande genom att 

hitta vägar som passar enskild individ. 

Jag kan känna nu när jag tänker efter att det nästan går in i det som jag tycker är 

problemlösningen att man vill att man själv ska söka kunskapen. Att jag ska hitta svaren själv, 

att ingen serverar det utan jag ska ge dom verktyg för att kunna hitta svaren själva, så man 

utvecklas. För att man vill att de ska bli drivande, få självförtroende och kunna ta för sig själva 

och inte bara bli serverade så med svaren utan att man ska bli egentänkande och kunna jobba 

på det. (Informant 1) 

Det är väl att man ska göra lärandet till sitt på något sätt… att man får sitta själv där inne, att det 

är lite lugnare och en del har hörselkåpor för att stänga av ljudet. Så lite har man ju börjat med 

att det är deras egna lärande. … Eget ansvar också, handlar det ju om, tänker jag. Men just det 

där att göra lärandet till sitt. Då handlar det om ansvaret. (Informant 4)  

Vidare har informanterna tankar om hur lektioner med ett entreprenöriellt undervisningssätt 

skulle kunna se ut. Att det i strukturen skulle påminna om problemlösningsbaserad 

undervisning, med grupp och par övningar, men även att det skulle handla om att elever ska ta 

ett större eget-ansvar för sitt lärande.  

Jag tänker att man kanske ska erbjuda olika sätt att lära, att man inte bara jobbat i tillexempel 

då boken, utan att man ska få olika input och lära sig att jobba på olika sätt för att hitta saker så 

dom två skulle nog ganska mycket gå in i varandra, entreprenöriellt och problemlösning. 

(Informant 1) 

Det är ju draken som jag skriver, IUP. Och det om man säger är ju lite utifrån vad de behöver 

träna på och det är ju också ett / något man behöver ansvara för så att det blir gjort. (Informant 4) 

 Det är så här experiment och sådant och det får ju eleverna testa själva, och testa sig fram och 

komma fram till olika lösningar. (Informant 5) 

Informanterna ser även likheter i lärares förhållningssätt mellan problemlösningsbaserad och 

entreprenöriell undervisning. Att läraren informerar och sedan backar för att lyssna och 

observera. 
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Ja, då är det nog lite samma som på problemlösningslektionerna. Först så introducerar jag ju 

vad de ska göra och är det de som är aktiva och så går man runt och lyssnar och ser vad de gör, 

ställer frågor och så där. (Informant 5) 

En förenklad reflektion av resultatdelen är att det bland informanterna finns en ganska enig 

uppfattning av vad traditionell och problemlösningsbaserad undervisning skulle innebära i 

undervisning och i interaktionerna under lektionstillfällena, men att uppfattningen om dessa 

delar i form av entreprenöriell undervisning är mer diffusa och svåra att greppa. 
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Diskussion 
I diskussionen kommer ett mer ingående och nyanserat resonemang framföras om hur 

studiens lärare i årskurs 1-3 uppfattar begreppen traditionell-, problemlösningsbaserad- och 

entreprenöriell undervisningsmetod och även hur de ser på sina lärarroller i interaktionen med 

eleverna. För att svara på studiens forskningsfrågor kommer svaren i resultatet att analyseras 

och de kommer att och kopplas till de teoretiska grunder som finns i studien. Texten kommer 

att delas in i rubriker med de undervisningsmetoder studien är baserad på, för att sedan göra 

en summering, avslutande reflektioner och tankar på vidare forskning. 

Traditionell undervisning 

Att starta intervjun med ett begrepp som ”traditionell undervisning” ledde till att mötet genast 

blev laddat. Till en början var uppfattningen att man trampat på en öm tå, på professionens 

ömma tå. Det givna svaret hos de flesta informanterna var det samma, ”katederundervisning” 

och ”envägskommunikation”, precis i linje med flera författare i litteratursammanställningen, 

där de beskriver traditionell undervisning som ”en lärarcentrerad undervisning” (Egidius 

2006:418) eller ”de rätta svarens pedagogik” (Kupferberg 2014:74). Analys av informanternas 

svar säger att traditionell undervisning är lite tabu. Vad det beror på går bara spekulera i och 

trots att svaren från informanterna inte tagit hänsyn till kön, ålder eller yrkeserfarenhet är det i 

mötet med begreppet traditionell undervisning de största olikheterna ligger. De informanter 

som är nyutbildade och yngre har inte alls lika laddad inställning till begreppet, innebörden är 

den samma men inte tonen i rösten. 

Men traditionell tänker jag mer på hur jag själv hade det när jag var mindre, inte hur jag 

undervisar nu. (Informant 6) 

Anledningen till förståelsen av att lärarna tycker det är tabu är informanternas snabba 

kontringar där de direkt berättar att man måste ha kompletteringar av detta sätt att undervisa. 

Att eleverna måste bli delaktiga i undervisningen och att det är oerhört viktigt för elevernas 

upplevelse att få bidra. Det som sedan händer efter några följdfrågor av ovanstående begrepp 

är mer intressant, för det händer i samtliga intervjuer. Det uppstår motsättningar i 

informanternas uttalanden och synen på hur de teoretiskt ser på begreppet skiljer sig från hur 

de utför traditionell undervisning i praktiken. De börjar se metoderna de använder sig av idag, 

som förvisso kan återkopplas till behaviorismens begrepp om traditionell undervisning, men 

som kan anses vara en mer modern form av den traditionella undervisningen. Dessutom ser 

informanterna en vinning för elever i att lärare använder sig av den formens undervisning. Att 
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eleverna i den traditionella undervisningen ges modeller, verktyg, mallar, referensramar och 

nödvändiga fakta som de sedan kan använda sig av i sitt arbete. 

     Fortfarande finns tydliga ramar för denna undervisningsform, en ”mer fyrkantig 

undervisning” (Informant 3) där det finns tydliga regler och strukturer. Den formen av 

undervisning behövs när lärare ska förmedla fakta eller tillvägagångssätt som för eleverna 

framåt i sitt lärande. Men skillnaden i den ”gamla” traditionella undervisningen där lärarens 

ord var det enda sanna (Egidius 2006) eller en ”envägskommunikation” (Informant 4) finns 

nu en medvetenhet att bjuda in eleverna i samtalet. I stället för att vara den som står där 

framme ensam vid katedern och ensam ha ordet, rör sig lärare i klassrummet och använder sig 

av sitt kroppsspråk för att få eleverna mer delaktiga i lärandet. Hur ordet fördelas vid dessa 

tillfällen styr fortfarande lärare och eleverna förväntas att aktivt lyssna på läraren och på 

varandra, men det innebär inte att detta undervisningssätt längre behöver vara reaktivt. Vilket 

författarna i Entreprenöriell pedagogik i skolan (Falk-Lundqvist et al. 2011) vidhåller, utan 

fokuset ligger nu i syftet att ge eleverna verktyg som de ska kunna använda sig av vid andra 

eller vid liknande tillfällen. 

     När man analyserar informanternas svar får man en förståelse av att grunder för traditionell 

undervisning fortfarande behövs för att eleverna ska nå resultat, oavsett om det handlar om 

fakta eller färdigheter. Som Kupferberg (2014) beskriver informanterna att träna redan inlärd 

kunskap ger eleverna förmågor som de kan använda för att lösa ett problem, men även att det 

tillvägagångssättet behöver tränas för att det ska ge resultat. I den här undervisningsformen 

arbetar man för att befästa fakta, modeller och mallar för att en dag ha verktyg utanför skolan, 

och en del fakta underlättar arbetet om den är automatiserad. Svårigheterna ligger i att få 

eleverna att förstå hur metoder och fakta kan användas utanför skolan så de inte blir abstrakta. 

Problemlösningsbaserad undervisning 

PBL är en specificerad metod men det är inte enbart den metoden som det syftas till i denna 

studie. Problemlösningsbaserad undervisning fick vara ett samlingsnamn för de olika 

undervisningsformer som i litteraturen grundar sig på teorierna konstruktivism och 

sociokulturellt perspektiv.  

     Om informanterna blev vaksamma i mötet med begreppet traditionell undervisning lättade 

stämningen när intervjufrågorna kom in på problemlösningsbaserad undervisning. Under 

samtliga intervjuer var det den här undervisningsmetoden som hade störst utrymme 

tidsmässigt. Nu beskriver informanterna hur de går tillväga för att utmana elevernas tankar 
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genom att använda didaktiska metoder som att exempelvis fråga ”hur tänkte du” eller ”vad 

skulle ni göra”.  De fortsätter med att beskriva interaktionerna mellan lärare – elev, men 

framför allt elev – elev, som en gemensam upplevelse och i orden syns nu stoltheten i 

professionen. Lektionstillfällen med problemlösningsbaserad undervisning beskrivs ha hög 

proaktivitet då eleverna, inte bara tillåts, utan ska diskutera med varandra för att utveckla sina 

tankar och idéer samt redogöra sina tankeprocesser för andra (Hensvold 2006). 

     För i enighet med undervisningsmetodens teoretiska grunder och upphovsmän som 

Dewey, Piaget och Vygotskij, tror inte heller informanterna i studien att människan passivt tar 

emot information utan att det finns lust och nyfikenhet för att undersöka. Informant 4 ger 

elevens roll benämningen ”utforskare” under en lektion där man använder sig av 

problemlösningsbaserad undervisning. Att det är då elever provar sina egna kunskaper och 

provar sina egna vägar, och att det är här det finns utrymme att växa både om man lyckas 

och/eller misslyckas. Både i litteratur och i informanternas svar beskrivs upplägget av 

lektionerna med att läraren till en början delger ett problem. Därefter ska eleverna i grupper 

eller par, tillsammans, med egna handlingar, både fysiska och mentala lösa och undersöka 

uppgiften. Precis som informanterna beskriver så väljer lärare att inte ge så mycket detaljer 

eller fakta i uppstarten av lektionerna, utan låter eleverna få möjligheten att hitta svaren. 

Målet är att få eleverna mer självständiga och bara vid behov av hjälp tillkalla läraren 

(Hensvold 2006). Men det finns en risk i att låta uppgiften bli för öppen och låta eleverna vara 

för självständiga i utförandet av arbetet. Informanterna talar om två indelningar av elever, de 

elever som kan glänsa eller de elever som bara sitter med, och för de elever som har svårt att 

följa sociala samspel blir utmaningen då en omöjlig uppgift (Egidius 2006). Och för att kunna 

utvecklas kunskapsmässigt krävs det inte bara att samtala utan det måste uppstå en samsyn 

och ett resultat som kan testas för att förändringar ska ske (Säljö 2000, Kupferberg 2014). 

     För att både lärare och elever ska få bästa förutsättningarna i den här undervisningsformen 

beskriver informanterna att det behöver finnas ett gemensamt förtroende och tydlighet i vad 

som förväntas under arbetet. Ett förtroende elev – elev; för att våga prova, lyckas eller 

misslyckas. Ett förtroende mellan lärare – elev; att fokus ligger på att utföra uppgiften och ett 

förtroende elev – lärare; att jag får hjälp och stöd när jag behöver det. Det är ett jobb som 

kräver mycket av alla parter och Hensvold (2006) förankrar det informanterna berättar, vikten 

av att det finns förförståelse och strukturer och att eleverna har fått träna i utförandet innan de 

sätts på prov. 
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 Tydlighet är väl viktigt oavsett vad du har för arbetssätt, vad som förväntas. Om det så är den 

här traditionella eller problemlösning gäller det ändå att veta att dom vet vad som förväntas av 

dem. (Informant 4) 

Trots att informanterna beskriver att det krävs mer arbete se de att det finns glädje och 

motivation i lärandet. De förklarar att eleverna gläds i att få arbeta och lösa uppgifter 

tillsammans; att få diskutera, argumentera, utforska och upptäcka tillsammans men även att de 

ibland får möjligheten att ta rollen som lärare. 

Entreprenöriell undervisning 

Det finns mycket intressant skrivet kring entreprenöriellt lärande, men de flesta studierna 

riktar sig mot fritidshem och estetiska ämnen eller för lärare och elever som befinner sig i 

högstadiet eller gymnasiet. Tidigare forskning ger uppfattningen av att fenomenet inte är 

implementerat i lägre åldrar och i ämnen som har en mindre estetisk uttrycksform. När 

informanterna svarar på frågan om begreppet entreprenöriell undervisning visar det sig att de 

har väldigt olika svar och hypotesen blir mer övertygande. Det innebär inte att informanternas 

svar är felaktiga, mer att fenomenet saknar gemensam grund och därför blir resultatet av 

svaren ”svävande”. Det man kan urskilja i informanternas svar är att det finns vaga 

föreställningar, men inget som är förankrat. I resultatet finns tre aspekter i synsättet på 

entreprenöriell undervisning. Det ena sättet att se på innebörden av begreppet är att 

samhälle/arbetsliv och skola ska samverka. Det andra sättet är att eleverna ska tillverka något 

kreativt. Det tredje sättet är då informanterna talar om ansvar och att lärare inte ska serva 

elever, bilden av att entreprenöriellt lärande är en fostrande undervisning. Det tredje synsättet 

i den här studiens resultat bekräftas i Holmgrens (2018) studie.  

Precis som i traditionell undervisning gav följdfrågorna av detta område informanternas svar 

kontraster när man jämför teoretiskt och praktiskt synsätt. När de fick beskriva hur en lektion 

kan se ut eller beskriva lärares roll i klassrummet under ett sådant tillfälle, gick det att urskilja 

drag av vad Kupferberg (2014) och Falk-Lundqvist et al. (2011) menar med entreprenöriellt 

lärande.  

…få olika input och lära sig att jobba på olika sätt för att hitta saker… (Informant 1) 

     Några informanter kopplade samman entreprenöriell undervisning med 

problemlösningsbaserad undervisning. Det finns stora likheter mellan dessa begrepp men med 

mer fördjupning i litteratur kring olika inlärningsteorier och undervisningsmetoder kan man 

urskilja tydliga skillnader. Likheterna finns i syftet av det som skola och lärare vill ge 
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eleverna; samarbete, självförtroende, ansvarstagande och andra kompetenser som eleverna 

kan utveckla och som kan bidra till att eleverna en dag kan vara självständiga i sitt lärande 

och på så sätt kan använda sig av det som ett förhållningssätt i livet, ”så de blir sina egna 

lärare” (Hattie 2012:16).  

Skillnaden ligger i tillvägagångssätten eller undervisningsmetoden för att uppnå målen. Fler 

informanter beskriver risker i att låta eleverna vara för självgående. Strävan efter att göra 

elever mer självständiga och ansvarstagande kan bidra till att elever lämnas i sitt lärande, inte 

av ont uppsåt utan i lärares iver att pusha eleven att ta ansvar och i att bli självständig.  

Barn som har svårigheter, diagnoser eller så, behöver lite mer regler och mer tydliga ramar och 

så. Då är det nog lättare med den andra undervisningen men man måste ju liksom kunna varva 

båda. (Informant 3)  

Här har Informant 3 en väldigt viktig poäng för grunderna i entreprenöriell undervisning. Att 

undervisningen blir en kombination där traditionell undervisning ger eleverna förutsättningar 

och ramar, men även viktiga fakta, som de sedan kan ta med sig i en problemlösningsuppgift. 

På så sätt sätter lärare förhållningsreglerna och ger eleverna en kunskapsgrund som de kan 

använda sig av i arbetet. Eleverna ges en frihet, inom ramar, att utforska och uppleva fakta 

som är relevanta och som på detta sätt får en mening. Det är en undervisningsmetod som kan 

ge elever modet att använda den ”personliga rösten” istället för att skapa en ängslan hos 

elever för att inte kunna ge det rätta svaret. ”Fakta är inte bara fakta.” (Kupferberg 2014:75), 

det är när man vet hur man ska använda sig av dem som de blir intressanta. Kombinationen av 

en konvergent och divergent undervisning kallar Kupferberg (2014) den inre riktningen av 

entreprenörskap och den som med fördel kan användas i skolan som undervisningsmetod. 

Avslutande reflektioner 

Under rubriken diskussion har litteraturen för denna studie tillsammans med resultaten från 

informanterna besvarat studiens frågeställningar, men redan i syftet ställde jag frågor som jag 

tänkte belysa här som avslutande reflektioner. Jag gör det för att jag anser att de frågorna också 

kräver sin plats i studien.  

     Första frågan som ställdes var om det finns någon undervisningsmetod som gynnar alla 

elever i skolan? Efter informanternas svar och med stöd i studiens litteratur blir svaret: Nej. Det 

kommer alltid att finnas luckor i metoder och det finns så många olika personligheter vars 

kompetenser inte kommer gynnas av att lärare bara använder sig av ett sätt att undervisa. 

Metoderna måste fortsätta varieras. Men för att ytterligare ta fasta på det informanter och 
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författare, som exempelvis Dewey (1910/2018) beskriver kring undervisningsmetoder, bör 

fokuset flyttas. Istället för att hitta en fungerande undervisningsmetod behöver man finna 

kombinationer i undervisningsmetoder som bidrar till att motivera elever i lärandet, 

undervisningsmetoder som kan bidra till ökad kunskapsinlärning. 

      Den andra frågan var om lärare har misstolkat tillvägagångssätt som ska bidra till ”ett 

livslångt lärande”? Ja och nej, känns som ett rimligt svar på den här frågan. En fråga vars svar 

jag med tvärsäkerhet hade svarat ja på i början av studien. Men under studiens process så har 

svaret ändrats till ”ja, det finns helt klart stora missförstånd i tolkningen av entreprenöriell 

undervisning” men även ”nej, lärare har inte haft någon chans att göra korrekta tolkningar när 

det inte finns någon tydlig grund i innebörden av undervisningsmetoden”. I bland annat 

Holmgrens (2018) studie och i samtal med några av denna studies informanter, efter 

intervjusekvensen, framkommer det att det funnits, eller finns, möjligheter av satsning i 

Sveriges kommuner för att främja entreprenörskap i utbildningsverksamheter. Men den 

gemensamma uppfattningen är att innebörden av satsningarna fortfarande är diffusa och att 

det som gjorts har i större utsträckning förekommit mer i förskolor, högstadier och gymnasier, 

och inte i samma utsträckning på låg- och mellanstadiet. Jag ska erkänna att jag inte är fullt 

insatt i detta men vill ändå uppmärksamma det. Diskussionerna med informanterna kring detta 

har väckt tankar kring bakomliggande orsaker som gör att entreprenöriell undervisning inte 

implementerats bland lågstadiets lärare. Den första reflektionen är att det blir ytterligare en 

fortutbildning som kräver tid att sätta sig in i och att utforma, och vars innebörd dessutom är 

otydlig, vilket gör att den inte förankras. Och med tanke på den tredje frågan här nedan, finns 

det flera yttre faktorer som kan vara en bidragande orsak. 

      Den sista frågan är en tanke, om det är så att samhällets inställning till skolan behöver 

förändras om eleverna ska kunna visa ”goda resultat”?  Den här frågan är högaktuell idag, 

bland annat efter artikeln ”Eleverna lämnas ensamma med skulden att misslyckas” (Hultén 

2019) som finns med i Lärarnas tidning nr 12 (2019-11-08). I artikeln intervjuas Allelin 

(2019) utifrån hennes forskning som handlar om orsaker till mindre goda resultat i skolan. De 

eleverna i Allelins studie gick i årskurs nio. Men varningsljusen borde blinka redan i 

lågstadiet. Redan här beskriver lärare, informanter för denna studie att de upplever att elever 

blir uttråkade. Det finns otaligt med artiklar om omotiverade elever och, ja, de finns redan i 

årskurserna 1 – 3. Att frågan från början uppstod var när jag läste Kupferberg (2014) där han i 

ett stycke påpekar att samhällets föreställningar om att läraryrket innebär att ge elever rätt 

svar och att det kan nog vem som helst göra, har blivit en dålig självprofetia och på så sätt gett 
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läraryrket låg status. Han fortsätter med att det är att ge en skev bild av läraryrket och de 

kompetenser som faktiskt finns att tillgå (Kupferberg 2014). Genom att utgå från en del svar 

hos informanterna måste jag (tyvärr) konstatera att det fortfarande finns en syn även i skolan 

att lektioner som har en hög elevaktivitet och en kreativ undervisningsmetod, som 

problemlösningsbaserad och entreprenöriell, upplevs som rörig. Det finns komponenter som 

påverkar och/eller begränsar val av en mer optimal undervisningsmetod, oavsett valen är 

medvetna eller omedvetna, som exempelvis klasstorlek, utrymme och tillgång till lokaler och 

med tankar på vad andra ser om de tittar in i klassrummet. 

…för någon som kom utifrån / dom skulle nog tycka det var väldigt rörigt … utifrån sett skulle 

den nog se rörig ut, men utifrån mitt perspektiv som lärare så skulle det vara mycket samarbete 

… (Informant 1) 

Det finns goda syften och fördelar med att använda sig av alla de undervisningsformerna som 

granskas i studien. Den ena behöver inte ta bort den andra, men en reflektion är att det behövs 

mer medvetenhet om de vinster i inlärning och kunskap dessa kan bidra till. Upplevelsen 

utifrån informanterna är att traditionell undervisning inte visar sig vara helt förkastad om 

lärare utvecklar metoden så att den blir mer modern och elevaktiv, genom att exempelvis 

bjuda in elever i samtalen. 

     Vid lektionstillfällen med problemlösningsbaserad undervisning beskriver informanterna 

att de upplever denna metod som mer effektiv och att det är ett mer stimulerande sätt att lära. 

Det är vid dessa tillfällen som eleverna i möte med andra (elever och lärare) får tillfälle att 

undersöka och lösa uppgifter/problem. Samtliga informanter upplever att detta ger flertalet 

elever glädje i arbetsprocessen och att glädje leder till motivation. De berättar även att 

metoden ger lärare möjligheter att iaktta elever i inlärningssituationer då de exempelvis kan 

lyssna till hur eleverna använder sig av ämnens olika begrepp. Men även här finns insikten 

och oron i risken att lämna för öppna och för fria uppgifter som istället kan bidra till att syftet 

med denna undervisningsmetod faller.  

     Kombinationen kan vara det som förhindrar undervisningsmetoden att falla och som skulle 

kunna bidra till att motivera fler elever och även lärare. Att plocka in moderna delar av 

traditionell undervisning, i form av stödstrukturer eller modellinlärning där det finns utrymme 

för elevaktivitet, och sedan lägga till relevanta fakta så eleverna har en grund i sin kunskap. 

Därefter gå vidare till en problemlösningsbaserad undervisning där eleverna får tillämpa, 

undersöka eller utforska och på så sätt använda sig och träna på aktuella fakta för ämnet, samt 

ta stöd av de kompetenser de tränat och erlagt sig i den traditionella undervisningen. På så sätt 
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skulle entreprenöriell undervisning kunna vara en effektiv undervisningsmetod; där fakta inte 

blir en abstrakt kunskap. Entreprenöriell undervisning bör ses som en kombination av 

konvergent och divergent tänkande (Kupferberg 2014). Men för att det ska bli ett hållbart 

undervisningssätt behöver lärare mer kunskap, grunder, exempel och mer tid att utforma den 

undervisningsmetoden.  

     Där jag började i den här studiens avslutande reflektioner vill jag även avsluta. Det är 

viktig att skolan upptäcker undervisningsmetoder som motiverar eleverna i sitt lärande och att 

de sedan får förtroende att använda dem, så elever får en chans att lära för livet.  

Vidare forskning 

I den här studien har jag snuddat vid det som Kupferberg (2014) refererar som yttre faktorer; 

det vill säga samhället och föräldrars förväntningar och stress kring att visa upp goda 

skolresultat och betyg. Han menar att dessa faktorer bidragit till att det kan finnas en 

självprofetia som påverkar läraryrket negativt och att lärare, medvetet eller omedvetet gör val 

i sin undervisning som påverkas av stressen kring dessa yttre faktorer. Jag la in en fråga hos 

några av mina informanter, där jag frågade om hur de påverkas av dessa faktorer. Sen så kom 

Allelins (2019) forskning ”Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och 

vardag” där hon skriver att i dagens skola ligger fokuset på resultat mer än på 

kunskapsinlärning. Även om hennes studie riktar sig mot högstadiet så kunde jag konstatera 

att det fanns likheter med mina informanters svar, att det även finns liknande stress redan på 

lågstadiet och att här finns något att undersöka vidare. Kanske skulle bilden av hur det 

förhåller sig bli tydligare om man intervjuade föräldrar och sedan observerade lärare i 

förhållande till föräldrarnas förväntningar. 

Dessutom finns det fortfarande frågor som varför inte entreprenöriell undervisning 

implementerats i låg- och mellanstadiet, eller varför har inte de satsningar som gjorts bidragit 

till mer tydlighet när det kommer till undervisning som ska främja entreprenörskap?  
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Bilaga 1. Informationsbrev inför intervjuer. 
Hej. 

Jag heter Tina Jonsson och skriver mitt examensarbete, en C-uppsats på lärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Jag vill intervjua lärare som arbetar i årskurserna 1-3 och undervisar i 

ämnen som sv, ma, no, so. Syftet med mitt arbete är att göra en jämförelse av hur läraren 

uppfattar tre olika undervisningsmetoder samt hur de anser att dessa metoder påverkar deras 

lärarroll. De tre olika undervisningsmetoderna jag valt att titta närmare på är traditionell-, 

problemlösningsfokuserad- och entreprenöriell undervisning. 

Med semistrukturerade intervjuer vill jag ta del av lärarens uppfattning kring dessa begrepp 

samt lärarens uppfattning av hur dessa påverkar lärarens roll i klassrummet, elevens roll i 

klassrummet och även hur läraren upplever att de olika sätten påverkar planering och 

organisationen av lektionen. 

För att du ska kunna förbereda dina svar kommer jag ge dig en kort redogörelse för 

intervjustrukturen. Först kommer jag be dig beskriva begreppet och sedan kommer du få 

berätta om dina upplevelser och tankar kring hur en lektion med den specifika metoden kan se 

ut, vilken roll i klassrummet du upplever dig ha och hur interaktionen med eleverna är under 

en sådan typ av lektion. Då jag använder mig av semistrukturerad intervju kan de uppstå fler 

frågor under intervjutillfället. Intervjun kommer göras på din arbetsplats efter att vi kommit 

överens om datum och tid. Boka gärna ett rum där vi kan få sitta ostört. Tidsåtgången för 

intervjun är svår att uppskatta, men du bär räkna med att det tar cirka 30-40 minuter.  

Deltagandet i studien är frivillig och du kan när som helst under arbetet, utan vidare 

förklaring, tala om att du inte vill medverka. Skulle du välja att lämna studien kommer inte 

det material du bistått med användas i studien. 

I examensarbetet kommer du och din skolans identitet vara anonym. Dock kan direkta citat 

från din intervju användas i materialet. 

Jag kommer att spela in intervjun med hjälp av appen ”Röstmemon” i min mobiltelefon för att 

kunna hantera efterarbetet av materialet. Intervjumaterialet är endast till för examensarbetet. 

Den inspelade intervjun måste vara tillgänglig för eventuell granskning av respondenter och 

examinator, men kommer förstöras då examensarbetet är godkänt. 

Jag vore tacksam om ni kan svara så snart som möjligt. Jag kan nås på mejl eller mobil. 

Tacksam för din medverkan!    Mvh Tina Jonsson  



48 
 

Bilaga 2. Intervjuguide.   

Traditionell undervisning, hur skulle du beskriva det begreppet? 

Under vilken typ av lektion/lektioner anser du att det passar att ha traditionell undervisning? 

Kan du ge exempel på hur en sådan lektion kan se ut.  

- Din roll i klassrummet 

- Elevens roll i klassrummet 

Hur kan planeringen för en sådan lektion se ut?  

- Förberedelser av innehåll 

- organisatoriskt 

Problemlösningsfokuserad undervisning, hur skulle du beskriva det begreppet?  

Under vilken typ av lektion/lektioner anser du att det passar att ha problemlösningsfokuserad 

undervisning? 

Kan du ge exempel på hur en sådan lektion ser ut. 

- Din roll i klassrummet 

- Elevens roll i klassrummet 

Hur kan planeringen för en sådan lektion se ut?  

- Förberedelser av innehåll 

- organisatoriskt 

Entreprenöriell undervisning, hur skulle du beskriva det begreppet? 

Under vilken typ av lektion/lektioner anser du att det passar att ha problemlösningsfokuserad 

undervisning? 

Kan du ge exempel på hur en sådan lektion ser ut. 

- Din roll i klassrummet 

- Elevens roll i klassrummet 

Hur kan planeringen för en sådan lektion se ut?  

- Förberedelser av innehåll 

- Organisatorisk 


