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Abstract 
 
The new curriculum for primary education 2011 calls on all teachers in Swedish schools to 
strengthen an entrepreneurial attitude in students. According to the government's Strategy for 
entrepreneurship in education, entrepreneurship should permeate the whole school system. 
While some research has been done at secondary level and from a student perspective, 
relatively few studies have investigated the issue from a teachers' perspective and at primary 
level. The prerequisites for the introduction of entrepreneurial learning are somewhat unclear. 
An important condition is, however, that teachers are familiar with concepts such as 
entrepreneurship and entrepreneurial learning. This study aims to examine how teachers of 
modern languages perceive the concept of entrepreneurial learning, and what opportunities 
and obstacles they see to the application of entrepreneurial work in language teaching. By 
using qualitative interviews, the study investigates how seven teachers of modern languages 
with different experiences of the methods reason about enterprise learning in their subjects. 
The teachers find it important to help their students develop such characteristics as daring, the 
ability to take initiatives and turn their ideas into actions, but they also find themselves facing 
some difficulties in applying the new methods. An interesting outcome was that the teachers’ 
perceptions of their conditions are closely connected to their perceptions of and attitudes 
towards enterprise learning. The study shows that greater efforts and most importantly, more 
research and documented experience is needed in the field.  
 
Keywords:  enterprise learning, entrepreneurship, entrepreneurial characteristics, teachers’ perceptions, frame 

factor theory, learning theories, modern languages  
 
 
Sammanfattning 
 
Den nya läroplanen för grundskolan 2011 uppmanar alla lärare i den svenska skolan att stärka 
ett entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna. Enligt regeringens Strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet ska entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 
hela skolan. Medan en del forskning är gjord på gymnasienivå och utifrån ett elevperspektiv 
så finns det dock i dagsläget relativt få undersökningar angående grundskolan och lärarnas 
perspektiv. Förutsättningarna för införandet av entreprenöriellt lärande är oklara. En viktig 
förutsättning är dock att lärarna är bekanta med begrepp som entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Studien syftar till att undersöka hur lärare i moderna språk uppfattar 
begreppet entreprenöriellt lärande, och vilka möjligheter och hinder de ser med att tillämpa 
entreprenöriella arbetsformer i språkundervisningen. Genom kvalitativa intervjuer undersöks 
hur sju lärare i moderna språk med olika uppfattningar resonerar kring entreprenöriellt lärande 
i sina ämnen. Lärarna finner det viktigt att utveckla egenskaper hos elever såsom att våga, 
förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handlingar men de ser sig också ställda inför en 
del svårigheter med att tillämpa de nya metoderna. Ett intressant utfall var att lärarnas 
uppfattning av sina förutsättningar hänger ihop väldigt starkt med deras uppfattning av och 
förhållningssätt till EL. Studien visar att det krävs större satsningar och framförallt mer 
forskning och beprövad erfarenhet inom fältet. 
 
 
Nyckelord:  entreprenöriellt lärande, entreprenörskap, entreprenöriella förmågor, lärares uppfattningar, 

ramfaktorteorin, inlärningsteorier, moderna språk 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras temat för den här studien. Först ges en kort översikt över 

det entreprenöriella lärandets roll i aktuell utbildningspolitik. Därefter beskriver vi 

bakgrunden till vårt val av studieobjekt, och argumenterar för dess relevans. Avsnittet avslutas 

med presentation av vårt syfte samt frågeställningar. 

 

1.1 Introduktion 
 
Skolans uppgift består i att utbilda den unga generationen att passa in i det framtida samhället 

där de ska verka efter sin skolutbildning. Samhället förändras i allt snabbare takt och skolan 

måste finna metoder för att ge eleverna de kompetenser som behövs för morgondagens 

arbetsmarknad. I samband med skolans förnyelse och de nya läroplanerna som införs hösten 

2011 har diskussionen om entreprenöriellt lärande flammat upp. Regeringen 

(Regeringskansliet 2009) har fattat beslut om att entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd 

tråd genom hela utbildningssystemet. Skolan ska målmedvetet införa entreprenörskap i 

undervisningen och fostra företagsamma individer, som efter skoltiden är beredda att möta 

den osäkerhet och snabba förändringstakt som dagens samhälle innebär. Regeringens satsning 

på entreprenöriellt lärande syftar både till att uppmuntra eleverna till kreativitet, nyfikenhet 

och ”ta-sig-församhet”, och till att stimulera elevernas motivation till lärandet genom att 

skolarbetet ska bli mer ”på riktigt”. 

1.2 Problemformulering 
 
Som nästan färdigutbildade språklärare har vi på våra VFU-skolor fått en del glimtar av hur 

arbetet med entreprenöriellt lärande kan se ut i praktiken. Ofta genomförs det nya 

undervisningssättet i form av ämnesövergripande projekt, där lärare i olika ämnen går ihop 

och gemensamt planerar, genomför och utvärderar undervisningen i samverkan med eleverna. 

Vissa ämnen, däribland moderna språk, tycks dock ofta hamna utanför, eftersom det inte anses 

praktiskt genomförbart att inlemma dem i de teman som skolan arbetar med. 

Vi tror att de målsättningar om en företagsam, kreativ och verklighetsanknuten 

undervisning som den entreprenöriella undervisningen försöker arbeta mot, även skulle kunna 

bidra till att göra språkundervisning mer attraktiv och meningsfull för eleverna, och anser det 

därför vara av stort intresse att få en inblick i hur språklärarna ser på vilka möjligheter och 
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hinder som finns med att implementera och tillämpa entreprenöriella arbetssätt i sina ämnen. 

De senaste åren har det publicerats en del avhandlingar och rapporter om lärares definitioner 

och uppfattningar om entreprenöriellt lärande, som vi redogör för längre fram i uppsatsen. I 

en undersökning (Leffler  2010) har man också kommit fram till att lärare uppfattar att  

förutsättningarna för att arbeta med entreprenörskap i skolan skiljer sig åt mellan olika 

skolämnen. Men ingen forskning har, så vitt vi vet, inriktat sig specifikt på moderna språk. Vi 

anser det därför vara av stort intresse att genomföra en studie riktad mot just denna grupp. 

Genom en ökad kunskap om hur lärare i olika ämnen ser på sina förutsättningar att arbeta 

entreprenöriellt tror vi att det blir lättare att i framtiden utforma utbildningar i entreprenöriellt 

lärande på ett sätt som gör att alla lärare kan ta till sig konceptet. 

 

1.3 Syfte 
 

Den föreliggande studien syftar till att analysera några språklärares uppfattningar av 

entreprenöriellt lärande ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Undersökningen ska tydliggöra  hur 

lärarna uppfattar själva begreppet entreprenöriellt lärande, och vilka förutsättningar de 

upplever sig ha för att tillämpa ett sådant arbetssätt inom sina ämnen. Vi vill också ta reda på 

hur moderna språk, enligt lärarnas uppfattningar, skiljer sig från andra skolämnen vad gäller 

förutsättningarna för att arbeta entreprenöriellt. 

1.4 Frågeställning 
 
Vilka möjligheter och hinder ser språklärare med att implementera entreprenöriellt 

lärande i sina undervisningsämnen? 

 

1. Hur uppfattar språklärare begreppet entreprenöriellt lärande? 

 

2.  Vilka förutsättningar upplever lärare i moderna språk krävs för att genomföra 

entreprenöriellt lärande i  sina undervisningsämnen? 

 

3.  Finns det skillnad mellan moderna språk och andra skolämnen vad gäller 

förutsättningarna för att arbeta med EL? 
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1.5 Fortsatt disposition  
 
Uppsatsens andra kapitel inleds med att definiera för studien centrala begrepp ur olika 

perspektiv. Därefter följer en kortfattad bakgrundsbeskrivning, i vilken fokus ligger på 

uppkomsten av entreprenöriellt lärande och hur fenomenet har utvecklats i Sverige och 

Europa fram till idag. I det tredje kapitlet  presenteras tidigare forskning kring 

entreprenöriellt lärande, med tyngdpunkt på lärares uppfattningar kring fenomenet. Kapitel 

fyra  syftar till att beskriva de teorier som det föreliggande arbetet utgår ifrån. Inledande 

refereras till begreppet lärande, och några för undersökningen relevanta inlärningsteorier 

beskrivs och diskuteras i förhållande till entreprenöriellt lärande. Därefter presenteras 

ramfaktorteorin. 

I det femte kapitlet redogör vi för de metoder som använts i vår undersökning. I 

början av kapitlet beskrivs metodvalet. Större delen av kapitlet används därefter till att 

beskriva hur vi gått tillväga med datainsamlingen samt bearbetningen och analysen av vårt 

empiriska material. Efter detta följer en redovisning av våra etiska överväganden samt en 

diskussion om undersökningens trovärdighet. 

I uppsatsens sjätte kapitel redovisas resultat av intervjuerna. Resultatkapitlet är 

indelat i tre huvuddelar med utgångspunkt i frågeställningarna, och därunder strukturerat i 

olika teman och beskrivningskategorier. Sjunde kapitlet används till att föra en diskussion 

kring vad som framkommit i resultat och analys. I kapitlet ges även förslag till fortsatt 

forskning. Till sist ges avslutande kommentarer. 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrundskapitlet presenteras de centrala begreppen entreprenör, entreprenörskap/ 

företagsamhet och entreprenöriellt lärande. Därefter följer en kort redogörelse för hur 

entreprenörskap under de senaste två decennierna har introducerats i den europeiska och 

svenska utbildningspolitiken.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Entreprenör 
 
Enligt Nationalencyklopedin är en entreprenör en ”företagsam person som startar nya företag 

och går in i nya projekt” (www.ne.se/entreprenör). Ordet entreprenör kommer från franskans 

entreprendre, som betyder att ta sig för något, få något gjort. Från början användes ordet inom 

ekonomin, för att beteckna en initiativrik företagare, men numera används det även inom 

sociala och kulturella verksamheter. Ordet har därmed fått en vidgad betydelse, och innefattar 

även sådana egenskaper som risktagande, nyskapande, förmåga till att organisera nätverk och 

problemlösning (Skolverket 2010a). På så vis kommer också begreppet användas i 

undersökningen. 

  

2.1.2 Entreprenörskap/ Företagsamhet  
 
Begreppen entreprenör och entreprenörskap har, som tidigare nämnts, sitt ursprung i 

ekonomins värld. Att sätta in begreppen i pedagogiska sammanhang har inneburit en vidgning 

av dess betydelse, som fortfarande skapar en hel del förvirring kring vad som egentligen kan 

innefattas däri. Enligt Skolverket inbegriper den pedagogiska forskningen i ämnet ofta 

”relationen mellan entreprenörskap och skolutveckling, undervisning och lärande samt lärares 

uppfattningar om entreprenörskap” (Skolverket 2010a, s.8). 

 

I OECDs (1989) rapport “Towards an ”enterprising” culture: a challenge for education 

and training”, framgår två olika sätt att definiera entreprenörskap: Den ena definitionen är 

snävare och handlar om ekonomi och företagande, och den andra är vidare och inbegriper 

personliga kompetenser och egenskaper som till exempel kreativitet och 

problemlösningsförmåga.  
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 I Verket för näringslivsutveckling (kort NUTEK numera kallat Tillväxtverket) 

nationella program för entreprenörskap har man utgått från en tolkning av begreppet som är i 

stort sett identisk med de definitioner som OECD och EU presenterar: 

 
Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 
identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 
målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. (Skolverket 2010a, 
s.11) 
 

Vad gäller begreppen entreprenöriell och företagsam, så menar Nutek att dessa är synonymer, 

som handlar om att ”ta tillvara möjligheter och förändringar samt att ha förmåga att förbättra, 

utveckla och skapa värden som kan vara personliga, kulturella eller ekonomiska” (Skolverket 

2010c, s.6 ). Till de entreprenöriella egenskaperna räknas bland annat självtillit, 

samarbetsförmåga, kreativitet och viljan att ta risker. 

2.1.3 Entreprenöriellt lärande, EL 
 
Entreprenöriellt lärande har många alternativa namn i dagens skola: företagsamt lärande, 

entreprenörskap i skolan, entreprenöriell fostran etc. (Skolverket 2010a, s.11). Entreprenöriellt 

lärande kommer av praktiska skäl att förkortas EL i föreliggande arbete. 

Enligt regeringens (Regeringskansliet 2009) Strategi för entreprenörskap inom 

utbildningsområdet innebär EL att man använder undervisningsmetoder som befrämjar 

utvecklingen av entreprenöriella egenskaper hos eleverna. Det kan dels röra sig om att 

eleverna får lära sig att lösa problem, genomföra projekt, vara kreativa, ta ansvar, men kan 

också betyda att de rent konkret ska lära sig hur man driver företag. 

I Storbritannien skiljer man på begreppen ”enterprise education” och 

”entrepreneurship education”. ”Entrepreneurship education” inriktar sig främst på kunskap 

om hur man startar och driver företag, medan ”enterprise education” har en vidare inriktning 

på att utveckla entreprenöriella egenskaper och beteenden hos eleverna (Jones & Iredale 

2010). Även här i Sverige gör man i vissa fall en liknande uppdelning i yttre respektive inre 

entreprenörskap (Peterson & Westlund 2007), där yttre entreprenörskap motsvarar de 

förmågor som tränas i entrepreneurship education och inre entreprenörskap har att göra med 

de personliga förmågor och förhållningssätt som omfattas av enterprise learning.  

 En annan indelning som blivit populär på senare år är att man delar upp utbildning om 

entreprenörskap i tre olika kategorier: utbildning om entreprenörskap, som syftar till att skapa 

en förståelse för entreprenörskap som företeelse och entreprenörers roll i samhället; träning i 

entreprenörskap, som inbegriper ”starta eget”-kurser och andra utbildningar i praktiskt 



  6 

företagande, och träning för entreprenörskap, vars mål är att ”utveckla de attityder, förmågor 

och förhållningsätt som genererar ett dynamiskt tänkande och handlande” (Peterson & 

Westlund 2007, s. 28). 

 

 År 2007 utkom boken Så Tänds Eldsjälar, som är en inspirations- och metodbok i EL. 

Boken var en del av Nuteks entreprenörskapssatsning 2005-2008, och har de senaste åren 

använts för utbildningar i EL för pedagoger, som bedrivits på många håll i landet. Flera av 

deltagarna i föreliggande studie har genomgått den här kursen, eller delar av den. På bokens 

baksida beskrivs EL på följande sätt:   

 
Entreprenöriellt lärande består av gamla och nya pedagogiska metoder och idéer som på ett 
tydligt och strukturerat sätt konkretiseras i ett sammanhang som riktas mot skolans 
strävansmål. Målet är att stimulera eleverna till att utveckla värdefulla kompetenser inför 
dagens och morgondagens arbetsmarknad (Peterson & Westlund 2007). 
 

 Författarna beskriver 22 delkompetenser som bör stimuleras för att eleverna ska utveckla sin 

entreprenörsanda, och dessa är indelade i tre grupper: 

 

Personligt ledarskap - 
självkunskap 

 
 

Förändringskompetens 
och lärande 

 
 

Ta-sig-församhet 

Självkänsla & självförtroende  Förmågan att reflektera  Idéutvecklingskompetens 
Personliga gränser och 
integritet  

 Gränslöst lärande  Handlingskraft 

Behov och lust  Abstraktion och 
konkretisering 

 Projekt- och 
organiseringskompetens 

Uppmärksamhet och 
bekräftelse 

 Motivation och framtidstro   

Konsekvensbedömning  Lösningsorienterat 
tänkande 

  

Ansvarstagande  Kommunikations-
kompetens 

  

Känslohantering  Nätverkskompetens   
Medvetenhet om sina 
talanger 

 Omvärldsorientering   

Värderingstydlighet     
Tålamod och uthållighet     
Förmåga att hantera 
osäkerhet och tvetydlighet 

 
 

   

 
Källa:  Johansson, K. (2010), s.13 
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I sin doktorsavhandling jämför Annica Otterborg (2011) EL med ett antal andra 

lärandeformer, för att ta reda på vad de olika formerna har gemensamt och vad som skiljer 

dem åt. Otterborg drar slutsatsen att EL inte är isolerat från andra lärandeformer, utan snarare 

innehåller inslag från en mängd tidigare kända metoder. Det som gör EL unikt, menar 

Otterborg, är att eleverna lär i olika sociala praktiker, det vill säga både i skolan och ute i 

näringslivet, eleverna får ta ett stort eget ansvar för sitt lärande, och deras arbete har en 

mottagare ute i näringslivet (Otterborg 2011, s. 162). 

Otterborgs definition av vad som utmärker EL tycks därför något riktad mot det som 

kallas ”träning i entreprenörskap” (se vidare under ”centrala begrepp”). I boken Så tänds 

Eldsjälar, som är mera inriktad på ”träning för entreprenörskap”, skriver författarna att EL 

syftar till att ”stimulera attityder, förmågor och förhållningssätt som ökar entreprenörsandan” 

(Peterson & Westlund 2007, s. 32), och anser vidare att ”om elevernas entreprenöriella 

kompetenser inte växer under utbildningens gång, då kan inte arbetet rubriceras som 

entreprenöriellt lärande”(Peterson & Westlund 2007, s. 31). Enligt denna definition tycks det 

inte vara den specifika utformningen av undervisningen som avgör om den kan betraktas som 

ett exempel på EL, utan det avgörande är huruvida de så kallade entreprenöriella 

kompetenserna utvecklas inom ramen för undervisningen. När man betraktar den beskrivning 

av vad EL kan innebära som förekommer i Nuteks handlingsprogram från år 2000 (se 

uppställning på s.11) så betonas dock specifika arbetsmetoder väldigt tydligt. Det verkar 

finnas en motsägelsefullhet här, som kanske kan vara ett av skälen till att lärare känner viss 

förvirring inför begreppet. Handlar EL i första hand om att som lärare ha och förmedla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt till eleverna, eller måste man lägga upp undervisningen i 

vissa specifika former för att kunna säga att man arbetar med EL? 

 I sin avhandling beskriver Otterborg ett motsatsförhållande mellan EL och 

reproduktivt eller traditionellt lärande (se tabellen under 4.2). Medan EL bygger på ett 

processinriktat lärande, där elevernas egna intressen och nyfikenhet ska få komma till uttryck, 

och undervisningsformerna ofta är öppna och ämnesövergripande, utgår det traditionella 

lärandet från lärarens planering och undervisning. Elevens roll blir här att ta in och 

tillgodogöra sig den kunskap som läraren på förhand valt ut, och elevens resultat mäts genom 

produkten av inlärningen snarare än processen (Otterborg 2011, s. 45). Otterborg menar att de 

reproduktiva lärformerna är ett hinder för de lärare som vill tillämpa EL, eftersom dessa 

lärformer inte ger eleverna någon möjlighet att styra sin egen utveckling (Otterborg 2011, s. 

46). 
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2.2 Entreprenöriellt lärande i Sverige och Europa 
 
Som nämndes i inledningen så är entreprenörskap och EL väldigt aktuella begrepp i svensk 

skola just nu. År 2009 utkom regeringens Strategi för entreprenörskap inom 

utbildningsområdet, som betonar vikten av att skolan stimulerar entreprenöriella egenskaper 

hos eleverna. Man menar att en entreprenöriell undervisning dels kommer att gynna eleverna 

på en individnivå, genom att den kan bidra till att de blir mer framgångsrika i sina studier, mer 

attraktiva på arbetsmarknaden, och att de får större möjligheter att starta egna företag, och 

dels att en ökad entreprenöriell kompetens hos befolkningen på sikt kan bidra till att öka 

sysselsättningen i Sverige och stärka landets ekonomiska utveckling och kompetenskraft. 

(Regeringskansliet 2009). Enligt strategin handlar entreprenörskap både om sådana kunskaper 

som rör ekonomi och företagande, och om mer generella kompetenser som kreativitet, 

projektledning, och ansvarstagande (Skolverket, 2010a). 

 I strategin presenteras åtgärder för att stimulera de entreprenöriella förmågorna från 

förskolan och upp till högskolan. Bland annat ska de nya läroplanerna för grundskolan och 

gymnasiet lyfta fram betydelsen av att stimulera entreprenörskapet hos eleverna, man ska 

införa större möjligheter till fördjupning inom entreprenörskap på gymnasiet, och skolor 

kommer att ges stöd för att stimulera sitt arbete med entreprenörskap (Regeringskansliet, 

2009). 

 Men även om satsningen på entreprenörskap tagit extra fart de senaste åren så är den 

inget helt nytt fenomen. Inom EUs samarbetsorgan påbörjades arbetet med att befrämja 

entreprenörskap i medlemsländernas utbildningssystem år 1989, då OECD gav ut rapporten 

Towards an enterprising culture- a challenge for education and training. Rapporten betonade 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utbildning, och behovet av nya 

undervisningsmetoder. I Lissabonstrategin 2000 beskrevs entreprenörskap som en 

grundläggande färdighet, sammankopplad med utbildning och livslångt lärande, och 2004 

utkom Europeiska Kommissionen med rapporten Education for entrepreneurship, där det 

betonas att den europeiska unionen för sin tillväxt behöver driftiga entreprenörer, och att de 

entreprenöriella förmågorna bör  uppmuntras och utvecklas redan i skolan. År 2006 utgav 

Europaparlamentet och Europeiska unionen råd med sina åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande, varav ”initiativförmåga och företagande” är den sjunde (Skolverket 2010b). 

På nationell nivå har det sedan  nittiotalet genomförts ett antal olika projekt och satsningar för 

att öka företagsamheten, i enlighet med de direktiv som utformats på europeisk nivå. I den 

nuvarande läroplanen för grundskolan Lpo94 och gymnasiet Lpf 94 nämns visserligen inte 
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orden entreprenöriellt lärande eller entreprenörskap, men många av de egenskaper som ingår 

i den aktuella definitionen för EL, såsom att eleven ska få möjlighet att lära sig 

ansvarstagande, kreativitet, och skaffa sig erfarenhet från företagsvärlden, är centrala i 

innehållet.   

 En aktör som haft stor betydelse för utvecklingen av entreprenörskap i skolan är Nutek 

(numera kallat Tillväxtverket), som är en myndighet som arbetar för att öka företagande och 

ekonomisk tillväxt i landet. År 2000 utformade Nutek ett nationellt handlingsprogram för 

framtida företagsamhet, där man, med utgångspunkt i OECD:s definition av EL, beskrev vad 

en entreprenöriell skola kan innebära: 

 
a) Eleven erbjuds utbildning anpassad efter dennes specifika 

förutsättningar, erfarenheter och sätt att inhämta kunskaper. 
b) Eleven erbjuds och tar själv ansvar för sitt lärande. Lärarens roll blir 

därmed mer handledarens än kunskapsförmedlarens. 
c) Grupporienterat arbete tillämpas, i vilket eleverna lär sig produktiv 

samverkan med individer som har andra kompetenser. 
d) Undervisningen präglas av ”lära genom att göra” i kombination med 

reflektion över de erfarenheter som gjorts. 
e) Eleven arbetar med autentiska och komplexa problem som överskrider 

ämnesgränserna. 
f) Samarbete mellan skolan och närsamhället är frekvent förekommande. 
g) Arbete i projektform genomförs och där resultatet kan nyttiggöras 

även utanför skolan. 
h) Arbete med uppgifter som är långa och sammanhängande utförs. 

Sådana uppgifter, beting, syftar till att lära eleverna planera, 
genomföra och utvärdera sitt arbete och göra dem mer medvetna om 
sitt eget tänkande och lärande. 

i) Eleven får möjlighet att driva ”företag” inom ramen för utbildningen 
eller på andra sätt skaffa sig kunskaper om och färdigheter i 
företagande 

      (Skolverket 2010a, s. 16) 
 
Handlingsprogrammet utgjorde sedan grunden för det nationella entreprenörskapsprogram 

som Nutek på regeringens uppdrag genomförde under åren 2005-2008. Programmet 

genomfördes i samarbete med olika myndigheter och organisationer, och bestod av fyra delar: 

Entreprenörskap inom gund- och gymnasieskola, entreprenörskap inom universitet och 

högskola, kompetensutveckling av rådgivare och näringslivsutvecklare och regionala 

entreprenörskapsprogram. Syftet med programmet var att ”öka andelen entreprenöriella 

individer i samhället för att på längre sikt få fler företag och starkare regioner”(Jedeskog 

2008, s.61)  
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3. Tidigare forskning  
 
I det här kapitlet diskuteras sådan tidigare forskning som är intressant för att placera in vår 

egen undersökning i sitt rätta sammanhang. Eftersom lärares uppfattning av EL är ett centralt 

tema i den här studien beskrivs inledningsvis vad som kommit fram i tidigare undersökningar 

på temat, och efter det går vi igenom forskning kring vilka förutsättningar som krävs för att 

implementera entreprenöriellt lärande. Därefter presenteras en studie kring EL ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv och slutligen presenterar vi några kritiska perspektiv på 

arbetssättet. 

3.1 Hur uppfattar lärare begreppen entreprenöriellt lärande/ 
entreprenörskap i skolan? 

 
Begreppen entreprenör och entreprenörskap har, som tidigare nämnts, sitt ursprung i 

ekonomins värld. Att sätta in begreppen i pedagogiska sammanhang har inneburit en vidgning 

av dess betydelse, som fortfarande skapar en hel del förvirring kring vad som egentligen kan 

innefattas däri. 

 I sin avhandling Företagsamma elever - diskurser kring entreprenörskap i skolan 

undersöker Eva Leffler (2006) hur lärare på några norrländska grundskolor uppfattar 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Studien visar att lärarna på de olika skolorna 

tolkar begreppen på olika sätt. På några av skolorna är det i första hand den företagande 

aspekten som framhålls, där eleverna exempelvis får driva skolcafé och andra typer av 

försäljning, medan man på andra skolor menar att det är de inre entreprenöriella egenskaperna 

som ska tränas i det entreprenöriella lärandet.  

 En studie som har kommit fram till ett liknande resultat är rapporten Vad berättar 

lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan, i vilken Karin Berglund och Carina 

Holmgren (2007) undersöker vilket innehåll entreprenörskap getts i utbildningssammanhang i 

fem svenska kommuner. Genom sina intervjuer med ett stort antal lärare kommer de fram till 

att det finns en stor mångfald i de tolkningar som lärare gör av begreppet entreprenörskap, 

och i de sätt som det entreprenöriella lärandet utformas på skolorna. I sin studie delar de upp 

de olika metoderna för EL i två kategorier: aktivitet och pedagogik. Aktiviteter innefattar 

sådana inslag i undervisningen som PRAO, Ung Företagsamhet, Framtidspiloterna och 

Snilleblixtar, som de menar främst har som syfte att lära eleverna om företagande. Under 

kategorin pedagogik hamnar de pedagogiska idéerna som genomsyrar undervisningen, och 
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som därför är mer permanenta till sin natur. Trots mångfalden av tolkningar och metoder, 

finner författarna dock ett gemensamt kännetecken som de beskriver som ”viljan att, genom 

att placera saker i ett större sammanhang, skapa motivation för lärande och utveckling 

(Berglund & Holmgren 2007, s.6). 

 De olika källor vi studerat tyder på att lärares uppfattning om EL har ändrat sig 

betydligt de senaste åren. Enligt Nutek (2005) associerar många lärare begrepp som 

företagsamhet och entreprenörskap till ekonomi och företagande, och en entreprenör beskrivs 

av de flesta som en egenföretagare som vågar ta ekonomiska risker och satsa stort i sin 

verksamhet. Framförallt associerar lärarna begreppet till byggbranschen. I en nyare 

kartläggning (Skolverket 2010c) framkommer det att lärare idag främst associerar EL med 

personliga kompetenser som kreativitet, projektledningsförmåga, ansvarstagande o.s.v. 

(lärande för entreprenörskap), och att det nu är en minoritet som främst förknippar det med 

kurser i praktiskt företagande. Detta tror vi till stor del kan bero på de stora regionala 

satsningar på entreprenörskap i skolan som Nutek genomfört under de senaste åren, vilka 

medfört att begreppet entreprenörskap i utbildningssammanhang kommit många fler lärare till 

dels.  

 Eftersom det finns olika uppfattningar om vad EL och entreprenörskap i skolan 

innebär, så finns det även variationer i lärares och skolledares inställningar till begreppen.  I 

artikeln Den svenska skolans våndor inför entreprenörskapets utmaningar skriver Bengt 

Johannisson (2009) att en negativ inställning till EL kan bottna i att man uppfattar 

entreprenörskap som ett högerpolitiskt begrepp, kopplat till kapitalism. EL kan också 

uppfattas som ett hot mot skolans verksamhet, eller som en modefluga, som på sin höjd kan 

ges tillfälligt intresse (Johannisson 2009).  

 

3.2 Förutsättningar och hinder för entreprenöriellt lärande i skolan 
 
I rapporten ”Entreprenörskap i stort och smått: lärdomar från det nationella 

entreprenörskapsprogrammet” (Nutek 2008), framhålls nödvändigheten av förankring både 

inom de enskilda skolorna och i det omgivande närsamhället, för att lyckas med 

implementeringen av EL. Enligt rapporten måste det finnas en sammanhållen strategi, så att 

lärare, skolledning, lokala företag och organisationer, skolförvaltning och politiker arbetar 

mot samma mål. 

              På liknande sätt menar Johannison et al. (2000) att de viktigaste förutsättningarna för 

att arbeta med EL är att det finns ett samarbete mellan kollegor, samt mellan skolan och 
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aktörer utanför skolan. Dessutom måste det finnas ett stöd från skolledningen, då ändringar av 

schema och omorganisation av personalen är en viktig förutsättning för att kunna införa 

arbetssättet. Skolledningens betydelse betonas även av statsvetaren Ylva Mühlenbock (2008), 

som i artikeln Skola utan gränser påpekar att rektorer ibland försöker bromsa engagerade 

lärare som vill genomföra förändringar, istället för att uppmuntra och stödja dem.  

            En annan hindrande faktor för arbetet kring EL är att lärarna, som vi nämnt i 

föregående stycke, tolkar begreppet på så olika sätt. Enligt Leffler (2006, s. 222) leder 

begreppsförvirringen till att det blir svårt för skolorna att finna ett fokus på vad de faktiskt vill  

uppnå med det entreprenöriella lärandet och hur undervisningen ska läggas upp, och hon 

påpekar att definitionen av EL är så vid att man kan tolka in nästan vad som helst i begreppet.          

Leffler menar att denna otydlighet kring målen med EL på de enskilda skolorna är 

problematisk, då den gör det svårt att uppnå några tydliga resultat med arbetssättet.  

3.3 Ämnesspecifika skillnader 
 
I artikeln ” Entrepreneurship in Schools: a Subject Didactic Issue?” utforskar Eva Leffler 

(2010)  lärares uppfattningar om EL ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Studien visar att lärare 

ser på olika ämnen som olika lämpliga för EL. SO och NO är enligt lärarna lättast att arbeta 

företagsamt i, medan det uppfattades som svårt att tillämpa EL i matematikundervisningen. 

Praktiskt estetiska ämnen som slöjd, idrott och bild ansågs av lärarna vara företagsamma i sig 

själva, eftersom eleverna där får vara aktiva och kreativa.  

  Studien visar också att ämnesövergripande projekt ibland betraktas som en onaturlig 

konstruktion, där olika ämnen tas in bara för att ”alla ska vara med”, och inte för att det 

faktiskt tillför något. (Leffler 2010 i Skolverket 2010a, s. 79). 

3.4 Kritiska perspektiv på entreprenöriellt lärande 
 
Eftersom EL fortfarande är ett nytt begrepp i utbildningssammanhang, finns det relativt lite 

forskning inom området. Huvuddelen av den litteratur som förekommer i ämnet är ännu så 

länge olika typer av handböcker och metodböcker för pedagoger, som framhåller 

entreprenöriellt lärande på ett ensidigt positivt sätt. I den aktuella retoriken framskrivs 

traditionell undervisning och EL som varandras motsatser, där den traditionella 

undervisningen ses som odelat negativ och den entreprenöriella som odelat positiv. I sin 

avhandling Företagsamma elever – diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i 

skolan lyfter Eva Leffler (2006) fram problematiken kring denna ensidighet. Hon varnar för 

att bilden av entreprenöriellt lärande som en lösning på alla skolans problem är alltför 
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onyanserad, och påpekar att elever inte med nödvändighet blir motiverade bara för att 

skolarbetet läggs upp på ett annat sätt än tidigare. 

   I kunskapsöversikten Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan hänvisar 

skolverket till ett par ej namngivna studier som genomförts, där man ställt sig frågan om vilka 

identiteter det är som eftersträvas i det entreprenöriella lärandet. Dessa studier har lyft fram att 

entreprenörskap är en svårstyrd kraft, som likaväl kan utgöra grund för oordning som skapare 

av nyordning. (Skolverket 2010 a, s. 44) 

 I sin fallstudie Utbildning i, om och för entreprenörskap: Fallstudier i gymnasieskolan 

hävdar Håkan Karlsson (2009) att det kan finnas vissa problem med de fria arbetsformerna 

som ofta förespråkas inom EL. Bland annat menar han att det kan vara svårt att garantera att 

alla elever får tillgång till ett visst ämnesinnehåll. Han menar också att de projektbaserade 

arbetsformerna, som brukar framhållas som motiverande då de bryter av mot det ”vanliga” 

skolarbetet, efter en tid kanske inte längre upplevs som nyskapande aktiviteter.  

 Även Svedberg (2007) reflekterar i sin avhandling Entreprenörskapets avtryck i 

klassrummets praxis: Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt 

kring elevernas lärande under de elevstyrda, projektbaserade arbetsformer som är vanliga på 

de gymnasieskolor hon studerat. Hon menar att ett alltför stort elevansvar kan leda till att 

projektens innehåll riskerar att urholkas eller trivialiseras, när gruppens gemensamma 

kunskaper inte räcker till. Eleverna tenderar då att skjuta upp eller kringgå problemet, istället 

för att fullfölja uppgiften. Svedberg problematiserar detta ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, och ifrågasätter konsekvenserna av att eleverna själva, istället för läraren, får  

uppgiften att definiera och söka sin ”närmaste utvecklingszon” (Svedberg 2007, s. 173).  

 Författaren framhåller även en annan problematik kring EL, då hon menar att de 

statliga och överstatliga ambitionerna kring införandet av entreprenörskap i skolan i  

kombination med decentraliseringen har ”bidragit till att öppna upp för intervenerande 

intressenters argument och resurserbjudanden” (ibid. s. 171). Samtidigt har det på skolorna 

utvecklats en ”ansökarkompetens”, då man blivit skicklig på att ”formulera ansökningar som 

kan anpassa resurserbjudanden till skolans mål och undervisning”(a.a.). Enligt Svedberg finns 

det skäl att ifrågasätta på vilket sätt dessa utomstående aktörer påverkar innehållet i skolans 

undervisning. 
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4.  Teoretiska utgångspunkter  
 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån i vår undersökning. 

Under 4.1 presenterar vi några välkända lärandeteorier och diskuterar kring hur dessa kan 

relateras till EL, och därefter följer under 4.2 en jämförelse mellan en traditionell och en 

utvecklingsinriktad pedagogik. I  avsnitt 4.3 presenteras  ramfaktorteorin. 

 

4.1 Lärande  
 
En central del av pedagogiken är studiet av människans lärande. I arbetet kommer ordet 

lärande som del av begreppet entreprenöriellt lärande att användas ganska ofta. Det är ett ord 

som definieras på många olika sätt i  litteraturen.  Hur lär vi oss bäst egentligen? Frågan har 

diskuterats i århundraden och synen på lärande har förändrats genom tiderna. Lärandeteorier, 

teorier om lärandet eller inlärningsteorier, som Korp (2003) kallar dem, är teorier som 

beskriver hur inlärningen går till. Under 1900-talet har den pedagogiska forskningen 

dominerats av tre teoretiska orienteringar som bygger på olika definitioner av lärande och 

kunskap, och innefattar förklaringsförsök om hur lärande fungerar: behaviorismen, 

kognitivismen  samt sociokulturella teorier. De beskriver också vilka förutsättningar som är 

gynnsamma för lärande, och hur effekter av lärande kan observeras. De har även olika 

uppfattningar om lärarens respektive elevens roll. Två av dessa teorier står i sammanhang med 

en mer utvecklingsinriktad undervisning och EL och ska därför presenteras och diskuteras 

kortfattat här nedan. 

4.1.1  Konstrukivismen 
En teori som har fått ökat uppmärksamhet under 90-talet är konstruktivismen, en kognitiv 

strömning som brukar kopplas till Piaget. Den bygger på grundidén att det är eleven själv som 

måste konstruera sin modell för kunskapen. Det kan ske genom att lösa problem, dra 

slutsatser eller i interaktion med andra människor. Lärandet sker bättre när det finns en 

kontext, en mening, t.ex. en realistisk situation eller ett problem. Enligt konstruktivism är det 

inte möjligt att föra över kunskap från en människa till en annan. Istället måste eleven själv 

aktivt få skapa mening och konstruera sin förförståelse för omvärlden med den nya 

informationen och knyta den till kunskap som han eller hon redan har (Säljö 2000, s.49-57) . 

Lärarens roll är att skapa situationer där eleven får lösa problem och samverka med andra 

samt att stödja eleven i konstruktionen av ny kunskap.   
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 Vi ser flera kopplingar mellan Piagets teorier och EL i den vida definitionen av 

begreppet. En av de gemensamma punkterna är att båda inriktningarna betonar elevens roll 

som aktiv sökare och skapare av sin egen kunskap. Undervisningen ska utgå från elevens 

förutsättningar och behov, och inte bara styras av vad läraren vill lära ut. Vidare förespråkar 

konstruktivismen, i likhet med EL, att skolarbetet ska vara meningsfullt, verklighetsanknutet 

och av problemlösande natur. Lärarrollen i kognitivismen verkar också likna lärarrollen som 

förespråkas i bland annat Peterson och Westlund (2007),  en coachande  handledare som finns 

till hands för eleverna och guidar dem framåt i deras olika projekt, utan att själv ta någon stor 

plats i klassrummet. 

 

4.1.2 Sociokulturella perspektiv 
 
Med sociokulturell utgångspunkt anses problemet med hur vi lär oss, vara en fråga om hur vi 

tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra projekt som är en del av vår kultur och 

omgivning. Det sociala samspelet och språkets betydelse som verktyg för inlärning och 

utveckling är av stor vikt. Lev Vygotskijs teori är en sociokulturell teori om barns kognitiva 

utveckling. Den belyser hur kultur och samhälle påverkar individen. Eleven befinner sig i ett 

socialt sammanhang där språk och kultur spelar en viktig roll. Vygotskij ansåg enligt Korp 

(2003, s.68) att lärarens uppgift består i att identifiera var eleven kunskapsmässigt befinner sig 

och hur eleven skulle kunna förmås att utvecklas från detta utgångsläge med rätt stöd av 

omgivningen. Sedan ska lärare hjälpa den lärande att nå sin fulla potential. ”Den närmaste 

utvecklingszonen” är ett välkänt begrepp inom konstruktivismen, som betecknar en 

kunskapsnivå som ligger precis över den lärandes aktuella nivå, och som den lärande kan nå 

med hjälp av lärarens eller någon annan kunnig persons guidning.  Lärarrollen liknar alltså 

den som finns i de kognitiva teorierna. Allt lärande är situationsbundet och de resulterande 

kunskaperna är förknippade med den lärandes uppfattning av denna situation.  

   Om man ska jämföra EL med Vygotskijs teorier så betonar båda vikten av socialt 

samspel, kulturens och samhällets roll i inlärningen, och att läraren har som uppgift att hjälpa 

eleven att nå sin fulla potential. Läraren ska vara en guide eller coach, som anpassar 

undervisningen efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. 

4.2  Utvecklingsinriktad pedagogik vs traditionell pedagogik    
            
 
Hedin & Svensson (1997) har sammanställt några viktiga skillnader mellan en mer traditionell 
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och en mer utvecklingsinriktad pedagogik, vilka sammanfattas i tabellen här nedan. Enligt vår 

tolkning stämmer beskrivningarna på en utvecklingsinriktad teori ihop med de vidare 

beskrivningarna av vad EL kan innebära, som beskrivs i Nuteks handlingsprogram (se 

uppställning på s.11 i föreliggande arbete ) Både Piagets och Vygotskijs teorier ser vi också 

som typiska exempel på utvecklingsinriktad pedagogik, medan den traditionella pedagogiken 

skulle kunna återfinnas i exempelvis behaviorismen och gammeldags ”katederundervisning”. 

 
Traditionell pedagogik Utvecklingsinriktad pedagogik 
från: till: 
Kunskapssyn 
Kunskap som produkt Kunskap som process 
Kunskap som generell och objektiv Kunskap är situationsbunden och relativ 
Kunskap utvecklas genom kvantitativ ökning Kunskap utvecklas genom kvalitativ omstrukturering 
 
Lärandeprocess 
Ytinriktad lärande Djupinriktad 
Anpassningsinriktat lärande Utvecklingsinriktad lärande 
Memorering och reproduktion Förståelse 
Ytre motivation Inre motivation 
Passiv studeranderoll Aktiv studeranderoll 
Enskilt lärande Lärande i samverkan med andra 
Reflektion skild från handling Kunskap i handling genom reflektion 

 
Lärarroll 
Förmedla kunskaper Handleda studerande som själv söker kunskap 

Utveckla effektiva, generella undervisningsmetoder I samverkan med de studerande utveckla lärandeformer 
som passar ämne och situation 

Bestämma arbetssätt Erbjuda val mellan varierande arbetssätt 

Föräldra-barn kommunikation Vuxen-vuxen kommunikation 

Utforma detaljerade instuderingsuppgifter Uppmuntra till eget ansvar för lärandet 

 
Källa: Några viktiga skillnader mellan en mer traditionell och en mer utvecklingsinriktad pedagogik (Hedin & 

Svensson, 1997) 
 

4.3 Ramfaktorteori  
 
Lärarnas dagliga arbete i skolan och deras val av lärandeformer påverkas av ett antal olika  

faktorer. Vilken betydelse de har kan förstås med hjälp av ramfaktorteorin som har sitt 

ursprung på 1950-talet och sedan dess främst har utvecklats av forskarna Lundgren och 

Dahllöf. Det är inte bara klassrummets aktörer lärare och elever som bestämmer hur 

undervisningen ser ut. Enligt teorin så påverkas all undervisning i skolan av olika ramfaktorer 

som varken elever eller lärare har inflytande över.  Enligt Lundgren (1981 ) kan till exempel 

den ekonomiska och sociala strukturen i samhället påverka  de pedagogiska ramarna.  Dessa 

sociokulturella ramar som omvärlden anger är betydelsefulla för lärarnas arbete och 
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pedagogiska valmöjligheter. 

 Förenklat kan man säga att ramfaktorteorin beskriver ramar som reglerar vilka 

processer som kan genomföras, t.ex. undervisningsprocesser eller implementeringsprocesser 

och som sedan ger bestämda resultat. Med hjälp av ramfaktorteorin är det inte möjligt att 

förutse resultaten av vissa pedagogiska processer. Däremot underlättar teorin förutsägbarheten 

av vilka processer som inte går att genomföra på grund av vissa givna ramfaktorer 

(Gustafsson & Selander 1994, s.14). Medvetenhet om ramar och begränsningar kan underlätta 

vid implementeringen.  

 Eftersom vi är intresserade av vilka hinder och möjligheter språklärare ser med att 

arbeta med EL i undervisningen anser vi att ramfaktorteorin är intressant att ta hänsyn till i 

analysen av vårt empiriska material. Lärares syn på sina förutsättningar att arbeta med EL är 

starkt påverkad av ramfaktorer som avgör i vilken utsträckning EL anses vara genomförbart 

eller inte. Det vi får fram med hjälp av intervjuerna är dock subjektiva uppfattningar av 

realiteten, ingen objektiv verklighet.   
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5. Metod 
 
I det här kapitlet beskriver vi de metoder vi använt oss av i vår studie, samt hur 

genomförandet av undersökningen gått till. I och med att syftet med vår undersökning är att 

förstå hur språklärarna uppfattar och upplever arbetet med EL, har vi valt en kvalitativ metod 

med fenomenografisk ansats, vilken beskrivs i 5.1. Empirin har insamlats med hjälp av en 

kvalitativ intervju, en metod som beskrivs under 5.2. Under 5.3 redogör vi för hur urvalet av 

intervjudeltagare, genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av empirin gått till i 

praktiken. Därefter följer våra forskningsetiska ansatser under 5.4.  Under 5.5 redogör vi  för 

hur vi gått tillväga för att uppnå en god tillförlitlighet och trovärdighet i vår undersökning.  

5.1 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden handlar enligt Larsson (1986, s.7) om hur något karakteriseras och 

gestaltas. Larsson menar vidare att kvalitativ metod är ”systematiserad kunskap om hur man 

ska gå tillväga när man ska gestalta något”. Enligt Sjöberg (1999) används  kvalitativa 

metoder för att nå kunskap om fenomen och utvecklingar som är komplexa och 

svåråtkomliga, eftersom de kvalitativa metoderna möjliggör en ökad förståelse för faktorer 

som ligger i bakgrunden. Patel och Davidson (2003) påstår att syftet med en kvalitativ 

undersökning är att får fram en kvalitativ och djupare kunskap än den fragmentiserade som 

man uppnår när en kvantitativ metod används. 

  Den kvalitativa metoden utmärks av att det finns en subjekt-subjekt relation mellan 

undersökaren och undersökningsobjektet. Därmed menas att en kvalitativ undersökning sker i 

närhet med undersökningsobjektet. Data som framkommer med en kvalitativ metod syftar på 

att visa mer av en helhetsbild. Genom en kvalitativ metod får man möjlighet att sätta sig in i 

den andres situation och se världen ur informanternas perspektiv. På så sätt försöker man 

komma åt en djupare bild av det som är föremål för arbetet samt en djupare avspegling av en 

kvalitativ variation. I jämförelse med kvantitativa metoder är kvalitativa metoder mer öppna 

för ny information, för det överraskande och oväntade och det som är underförstått (Larsson 

1986). 

 Enligt Patel och Davidson (2003) kan en kvalitativ bearbetning göras på många sätt. 

Inom kvalitativ forskning finns det olika analysmetoder. Fenomenografin är en av de 

kvalitativa metoder där forskaren försöker beskriva hur man gestaltar något.  I 

fenomenografin beskriver man uppfattningar. Eftersom vi är intresserade av lärarnas skilda 
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sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande har vi valt att utgå från en fenomenografisk ansats. 

Med ett sådant arbetssätt samlar man först in all relevant empiri och sedan utifrån det 

formulerar man kategorier eller teman som bidrar till forskningsfrågan, ett tillvägagångssätt 

som Patel & Davidson (2003, s.100) benämner ett ”induktivt arbetssätt”. Med hjälp av ett 

kategorisystem kan man inom fenomenografin frikoppla uppfattningar från person.  

 Redan under och mellan intervjuerna sker löpande analyser där man försöker finna 

kategorier, mönster eller beskrivningar som bäst beskriver något fenomen eller utveckling i 

omvärlden. Proceduren att komma från data till kategorier kallar Alvesson & Sköldberg 

(2008, s.143) för kodning. De påstår att kategorierna bör hämtas från informanterna både 

direkt från deras yttringar och indirekt genom att läsa mellan raderna. Idealet är att gå till 

intervjuerna nästan helt utan förväntningar så att ingenting begränsar vilken data som samlas 

in.  

 

5.2 Kvalitativ intervju 
 
Syftet med vårt arbete var att få en så nyanserad bild som möjligt av de olika uppfattningar 

som språklärare har i samband med EL. Därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer med ett 

relativt litet antal lärare borde vara den lämpligaste metoden för att komma åt hur deras 

åsikter kring fenomenet ser ut.  

 Den kvalitativa intervjun ger tillgång till information som gör det möjligt att förstå 

lärarnas resonemang, attityder, förkunskap, värderingar, syn på undervisning, förhållningssätt, 

målsättningar och planeringar samt tankar om fenomenet (Trost 2005). På så vis kan intervjun 

ge kunskap som är direkt användbar i läraryrket. Till skillnad från det vardagliga samtalet är 

den kvalitativa intervjun en styrd dialog. Vid intervjun avhandlas ett ämne som intervjuaren 

bestämmer. Kvale (1997) föredrar ordet intervjusamtal. Han ser intervjun som ett samspel och 

utbyte mellan två människor som samtalar om ett tema som båda är intresserade av. 

 I den kvalitativa intervjun är till skillnad från den strukturerade intervjun endast 

frågeområdena bestämda. Utformningen av frågorna kan variera från intervju till intervju, 

beroende på hur intervjupartnern svarar och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande och informationsfyllda 

svar som möjligt. Därför är det viktigt att kunna anpassa frågorna så att intervjupersonen kan 

prata om det han eller hon vill. Det är också viktigt att upprätthålla en balans på graden av 

struktur i intervjun, så att den varken övergår i en strukturerad intervju eller en muntligt 
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genomförd enkät eller att intervjun blir ett helt osystematiskt samtal (Trost 2005). 

 I vår intervjuundersökning följde vi rent praktiskt sett Kvales (1997, s.85ff) 7 stadier : 

Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering som beskrivs 

närmare i nästa avsnitt.  

 

5.3 Genomförandet 
 
5.3.1  Enkät- val av intervjupersoner 

 
Enligt Johansson och Svedner (2001) är det bra att som första steg använda sig av enkäter för 

att försäkra sig om att få en bra spridning i sitt urval av intervjupersoner. Vi inledde därför vår 

undersökning med att skicka ut en urvalsenkät bland lärare som undervisar i moderna språk 

på högstadiet på några grundskolor i sammanlagt fyra olika kommuner i Södra- och 

Mellansverige. Målet var att få möjlighet att intervjua både lärare som arbetar med EL i 

språkämnena och de som inte gör det, samt att få representanter för både positiva och mer 

tveksamma eller negativa förhållningssätt till företeelsen EL. Detta för att få största möjliga 

spridning på uppfattningar av begreppet EL och på vilka möjligheter och hinder som finns 

med arbetssättet i moderna språk.   

 Vi skickade ut enkäten (bilaga 1) via e-post tillsammans med ett informationsbrev 

(bilaga 2) till sammanlagt 47 språklärare, och fick svar från nio av dessa. Denna relativt låga 

svarsfrekvens kan ha uppstått på grund av tekniska problem, tidsbrist eller bristande intresse 

för att delta i undersökningen eller att lärarna inte kände till begreppet och därför ansåg sig 

olämpliga att delta i undersökningen. Lärarna som hade besvarat enkäten hade till 

övervägande del hört talas om EL samt jobbat med det tidigare på ett eller annat sätt. 

  Eftersom svarsfrekvensen på urvalsenkäten var låg, och flera av de som svarade inte 

hade möjlighet att delta i en intervju, valde vi att även vända oss till lärare på de skolor där vi 

genomfört våra VFU-perioder för att få ett större urval av intervjupersoner i vår studie. Till 

slut fick vi fram en grupp på sju språklärare som i viss utsträckning varierar vad gäller 

erfarenhet och uppfattningar av EL i språkundervisningen.  

5.3.2  Intervjuprocess 
 

Som vi nämnt i de föregående kapitlen har vi genomfört vår undersökning i form av 

kvalitativa intervjuer med sju språklärare. Vi planerade att avsätta ca 30-40 minuter per 

intervju. I praktiken varierade intervjuernas längd mellan 25 och 35 minuter. Intervjuerna 
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genomfördes individuellt och i fem av fallen på lärarnas arbetsplatser. De två övriga 

intervjuerna genomfördes i de intervjuades hem. 

         Intervjun strukturerades utifrån två övergripande delar. I den första delen fick lärarna 

beskriva hur de uppfattade begreppet EL, och ge exempel på vad det innebar för dem. Denna 

del var tänkt att fungera som uppvärmning, samtidigt som den syftade till att besvara vår 

första frågeställning. Under resten av intervjun fick lärarna berätta om sina erfarenheter av 

EL, vilka möjligheter och hinder de såg med arbetssättet, och vilka förutsättningar som de 

ansåg nödvändiga för att kunna tillämpa det. De fick också reflektera kring huruvida 

förutsättningarna för EL skiljer sig åt i olika ämnen. Som utgångspunkt för vår intervju 

använde vi oss av den ifyllda urvalsenkäten (bilaga 1) och en intervjuguide med övergripande 

frågeställningar (bilaga 3). Upplägget på intervjun var dock relativt öppet, så vi tog också 

tillvara på sådant som intervjupersonerna spontant tog upp under intervjun, och spann vidare 

på det. Dessutom ställdes uppföljningsfrågor under hela intervjun. I slutet av intervju bad vi 

även informanterna att lägga till eventuella ämnen eller infallsvinklar som inte avhandlats 

under resten av intervjun. Detta gör att intervjuerna till viss del varierar i fråga om struktur 

och ordningsföljd på de ämnen som avhandlades. Vi ansåg att detta angreppssätt bäst fick 

fram varje lärares personliga uppfattningar och perspektiv.  

 Vi spelade in intervjuerna digitalt och förde stödjande anteckningar efter intervjun. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att man kan reducera anteckningarna och därmed 

upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med den intervjuade, samt att man på så vis 

dokumenterar hela intervjun för efterföljande bearbetning. Efter varje intervju transkriberade 

vi inspelningar ordagrant i sin helhet för vidare analys. I ett tredje steg följde en kvalitativ 

analys av textmaterialet med syftet att hitta svar på våra frågeställningar.  

 

5.3.3 Bearbetning av det empiriska materialet 
 

Vid bearbetningen av vårt empiriska material följde vi de beskrivningar av hur en induktiv, 

fenomenografisk metod går till som vi beskrivit under 5.1. För att hålla intervjusamtalen i 

färskt minne vid analysen transkriberade vi intervjuerna så fort som möjligt efter varje 

intervjutillfälle. Vi läste igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger och försökte 

sammanfatta det viktigaste från varje informant. Detta underlättade för oss när vi letade efter 

återkommande teman. Samtidigt skapades gynnsammare förutsättningar för att kunna jämföra 

lärarnas uppfattningar. Därefter kategoriserade vi svaren systematiskt i tabellform för att 

kunna se mönster, vilket är en metod som förespråkas av Larsson (1986).  
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 De olika utsagor vi fått fram delades därefter in under våra tre forskningsfrågor. Under 

vår första frågeställning fann vi fyra kvalitativt skilda sätt att betrakta EL. Dessa illustrerar vi 

i resultatkapitlet med hjälp av beskrivningskategorierna Motivation och lust för skolarbetet, 

Förberedelse inför framtida yrkesliv / fostran till samhällsmedborgare, Företagande och EL i 

olika arbetsformer. 

 För att besvara vår andra forskningsfråga utgick vi från ramfaktorteorin. Lärarna 

nämnde olika ramfaktorer direkt eller indirekt när de berättade om sin verksamhet och 

beskrev möjligheter och hinder med det entreprenöriella arbetssättet. De ramfaktorer som 

framkom var tid, organisation, kolleger, skolledningen, utbildning och resurser. Faktorerna 

blev till kategorier som används för att förtydliga de olika uppfattningar lärarna har angående 

möjligheter och hinder i för att arbeta med EL. 

 Under vår tredje frågeställning fann vi också fyra kvalitativ skilda uppfattningar, som 

beskriver de skillnader som lärare ser mellan förutsättningarna för EL i moderna språk och 

andra ämnen. Dessa presenteras i resultatdelen under kategorierna Arbetsspråk -

träningsspråk, Omvärldsanknytning, Organisatoriska skillnader och Ämnets status. 

 

5.4 Trovärdighet och Tillförlitlighet 
 

Trovärdigheten och tillförlitligheten är begrepp som används för att beskriva ett arbetes 

kvalitet inom kvalitativ forskning. I vår studie har vi använt oss av flera strategier för att 

säkerställa att resultatet blir så trovärdigt och tillförlitligt som möjligt. 

 Först utformade vi en urvalsenkät för att få en representativ spridning av uppfattningar 

bland deltagarna.  Urvalet av intervjupersonerna skedde systematiskt efter fastställda kriterier.  

Intervju- samt enkätfrågorna formulerades med utgångspunkt i vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi delade upp genomförandet av intervjuerna mellan oss av praktiska skäl 

och genomförde intervjuerna enskilt med varje lärare för att undvika att de skulle känna sig 

hämmade vilket förespråkas av Patel & Davidson (2003). Vid varje intervju utgick vi från den 

besvarade enkäten samt vår intervjuguide. För att försäkra oss om att få  in heltäckande svar 

på våra frågeställningar. Insamling och bearbetning av materialet  utfördes efter ett metodiskt 

och pålitligt sätt. I vår metoddel beskrev vi därefter studiens genomförande samt 

analysprocessen noggrant, så att det mycket väl är möjligt för en tredje person att upprepa 

undersökningen. 

Under intervjuerna var vi noggranna med att inte ställa ledande frågor eller påverka 
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lärarens svar med våra förutfattade meningar. Vi spelade in alla intervjuer så att vi hade 

tillgång till helheten under hela vårt arbete.  

Eftersom vi är medvetna om att materialet härstammar från kommunikation mellan 

människor har vi varit noggranna och kritiska vid tolkning av vår data. Det finns dock en viss 

risk att arbetets resultat har påverkats av vår förförståelse. Som stor fördel ser vi att vi har 

varit två som tolkade materialet för att undvika sådana fällor. 

5.5 Forskningsetik 
 
Studien bedrevs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskaprådet 

2002) om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Inom vår studie var det 

viktigt att visa respekt för människor som deltar, vinna deltagarnas förtroende och därmed öka 

deras motivation att medverka. Syftet med undersökningen beskrevs från början i ett 

informationsbrev (bilaga 2)  som skickades ut tillsammans med första enkäten. Lärarna skulle 

kunna ”ge ett informerat samtycke till sin medverkan och de skall när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande” (Johansson & Svedner 2001, s.23) utan negativa följder. Dessutom 

hade deltagarna under hela undersökningen möjlighet att kontakta oss, ställa frågor och få 

svar.  

 Vi har också varit noga med att leva upp till principen om konfidentialitet. All 

information som vi fått ta del av i intervjuerna har behandlats konfidentiellt – exempelvis 

anger vi i analysen inga namn och istället används beteckningar som L1, L2, X-skolan, X-stad 

osv., vilket betyder att vare sig informanter eller skolor kommer att kunna identifieras i 

arbetet. 
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6. Resultat  
 
I detta avsnitt följer en presentation av de resultat som vi har fått utifrån analysen av våra 

urvalsenkäter och kvalitativa intervjuer som vi beskriver närmare i avsnitt 5.3 

”Genomförandet”. Resultaten presenteras under de tre frågeställningar som vi har tagit vår 

utgångspunkt i. Underrubrikerna under 6.1 är beskrivningskategorier som illustrerar de 

kvalitativt skilda sätt att uppfatta EL som vi urskiljt genom analysen av våra intervjupersoners 

utsagor. Under 6.2 utgörs underkategorierna av de ramfaktorer lärarna nämnt i samband med 

diskussionen om vilka förutsättningar som krävs för att arbeta med EL. Under 6.3. har vi valt 

att dela in resultaten i kategorier, som visar på kvalitativt skilda sätt att uppfatta EL i språk . 

 Empirin och analysen byter av varandra vid framställningen.  Vi använder oss av 

direkta citat från de intervjuade lärarna som förtydligar de olika kategorierna. Citaten har valts 

för att de är representativa för de olika uppfattningar vi har funnit. Inom fenomenografin är 

det variationen av uppfattningar som är intressant, inte eventuella skillnader mellan personer. 

Vem av lärarna som yttrat en viss uppfattning har därför ingen egentlig betydelse. För att göra 

texten mer lättläst har vi dock valt att skriva ut benämningar (L1, L2 osv.) på de lärare som 

yttrat de olika citaten. Även om vår analys är i huvudsak kvalitativ så använder vi oss dock av 

vissa enkla kvantifieringar för att visa tendenser på ett överskådligt sätt.  

 

6.1 Hur uppfattar språklärare begreppet entreprenöriellt lärande? 
 
Liksom tidigare forskning har visat uppfattar lärare, även språklärarna i vår studie, EL på 

kvalitativt skilda sätt. För lärare 7 betyder EL ”att vi ska se att sätta undervisningen i centrum, 

att vi ser eleverna från flera olika håll […] och att man utgår från de olika kompetenserna”. 

L7 förespråkar också ett helhetstänk kring eleverna. Någonting som vi återfinner hos L6, L3 

och L4. Dessa fyra lärare verkar vara eniga om att man måste ha ett elevcentrerat synsätt. För 

dem handlar EL mer om ett förhållningssätt. L2 däremot uppfattar det mer som ett 

undervisningssätt som ska resultera i bättre elevresultat och ställer sig därför skeptisk inför 

fenomenet. 

Jaa...att det finns en överbevisning om att det är något positivt. Att det finns nån typ av belägg eller 
statistik eller....liksom...exempel...som påvisar att det här är bra, det här är positivt, det här kommer att ge 
oss och eleverna...främst eleverna...bättre resultat. (L2) 
 

När det gäller själva definitionen och möjligheterna av EL till skillnad från traditionella 

lärandeformer så uppfattar nog språklärare EL som en lärandeform som kan öka motivation 



  25 

för skolarbetet och som kan förbereda eleverna bättre inför framtida krav. För en del lärare i 

vår studie innebär EL delvis även rent företagande. I intervjuerna framgår det även att lärarna 

associerar EL till olika arbetsformer, vilket tycks ha ett samband med hur de uppfattar EL som 

lärandeform. Utifrån dessa iakttagelser har vi benämnt de fyra beskrivningskategorierna.     

 

6.1.1 Motivation och lust för skolarbetet 
 
De flesta antar eller uppfattar att EL bidrar till en ökad motivation hos eleverna. Flera av 

utsagorna tar upp ökad motivation och lust som en viktig möjlighet med EL. Genom att låta 

eleverna få medinflytande över utbildningen, och utgå från deras personliga intressen, så kan 

man få elever mer motiverade till sitt skolarbete enligt lärarna. Även eleverna som verkar ha 

svårt i vissa ämnen kan utvecklas på ett positivt sätt. De inser enligt L3 fördelarna med det 

entreprenöriella arbetssätet. 

De ser ju ofta praktiska fördelar med det så småningom. De ser att de är med och ordnar disko och träffar 
sina andra kompisar och de blir mer med i ett sammanhang, har roligare ihop och blir mer avslappnade 
när de ska göra annat.  (L3) 

 

En annan central idé som återkommande nämns av språklärarna i samband med att göra 

undervisningen meningsfull och därmed motiverande är betydelsen av verklighetsanknytning, 

att ha en verklig mottagare för det man gör och förbereder eleverna för verkligheten efter 

skolan. 

 
Jag tycker ju att det (EL) innebär att man har en mottagare för det man gör. Att det är som att...för att det 
ska kännas verkligt för eleven. Inte bara något som man lär sig för att lära sig och sen få ett betyg.  (L1)   

 
Detta uppnår språklärarna till exempel genom resor, brevvänskap, studiebesök och andra 

kontakter med samhället utanför skolan. Tre av lärarna berättar om genomförda resor till ett 

land där språket talas. Alla tre framhåller att det var väldigt givande för eleverna. L4 beskriver 

hur en resa som läraren genomfört med eleverna även ledde till ökad verklighetsanknytning 

och motivation långt i efterhand, då läraren och eleverna kunde relatera den fortsatta 

språkundervisningen till sådant som de upplevt på resan:  

 
Alltså det kunde ju handla om ställen man har varit på, gator som figurerar i texterna i läroboken eller 
vikten av att kunna vara artig. Eller erfarenheter av att ha sett en fransman vara helt kolerisk, utanför sig 
och spotta och skrika, vilket man inte ser en svensk göra på det här viset. [...] Alltså man kunde referera 
till det när man såg någon film att man kände igen gester från när man hade varit där. Inte så mycket som 
turist utan mer som elev. Så som jag säger så kunde jag ju peka hela tiden på saker och de lade också 
märke till saker som de tänkte man kunde diskutera. Och sedan så var det ju då rent språkmässigt att hålla 
föredrag om sin egen upplevelse eller resa. ( L4)   

 
Även de lärare som ännu inte genomfört någon utlandsresa med sina elever tycks uppleva att 
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det skulle innebära en mycket betydelsefull inspirationskälla för eleverna. L5 lägger dessutom 

stor vikt vid den kommunikativa aspekten i samband med verklighetsanknytning.  

Men man skulle kunna tänka sig att de i franska att de ser … att de kan ha användning av sin franska i 
kontakt med verkliga människor. Nu är det liksom …det är bara grammatik, det är bara glosor och 
textboken …utan att det egentligen är något verkligt språk som talas och att man kan kommunicera med 
det…att man kommer åt i situationen så att man kommunicerar på riktigt. Så alltså praktisk 
kommunikation. Och det kan jag se som en stor bonus och det ju då höjer motivationen hos eleverna att 
lära sig mer franska.  (L5) 
 

Att kunna ha en verklig samtalspartner från landet där språket används eller att ha en verklig 

mottagare för de språkliga produkter som framställs anses kunna öka språkelevernas 

motivation i stor utsträckning. 

6.1.2 Förberedelse inför framtida yrkesliv / fostran till samhällsmedborgare 
 
Flera av utsagorna beskriver att EL är ett sätt att förbereda elever för ett framtida arbetsliv, 

och fostra dem till goda samhällsmedborgare. Detta ska enligt lärarna möjliggöras genom att i 

utbildningen träna sådana egenskaper som anses värdefulla i dagens samhälle. Vilka 

egenskaper som betonas mest skiljer sig dock åt en del mellan lärarna. L1 framhåller 

ansvarstagande och social kompetens som betydelsefulla egenskaper att träna upp: 

Jag tycker ju det handlar om att [….]man försöker träna in fler saker som är viktiga för social kompetens 
till exempel, och ansvar och såna bitar som behövs i arbetslivet, på riktigt...(L1) 

 
L2 tycks i stort sätt dela L1s uppfattning, men nämner också arbete med moral och 

värderingar som en del av det här arbetet: 

Det handlar ju om ansvarstagande, och...ja, hur man begränsar och hur man styr  upp, och hur man 
förhåller sig...samarbete, och etiska...moraliska frågor (L2) 

 

För flera av lärarna är självkännedom och självinsikt viktiga egenskaper att uppmuntra hos 

eleverna som en del av skolans fostransuppdrag. Genom ett entreprenöriellt arbetssätt kan 

man enligt deras uppfattning arbeta för att eleverna får ”se sig själv som människa också, inte 

bara kunskapen” (L6). Andra egenskaper som framhålls som betydelsefulla är 

initiativförmåga, och att eleverna vågar ta risker och lära sig av sina misslyckanden. 

Alltså jag tycker att det (EL) innebär dels för eleverna men även för de (lärarna) själv att de lär sig ta 
egna initiativ, att de lär sig förstå att man måste misslyckas för att lära sig någonting, för att man får ta 
ansvar för att man misslyckas och lyckas. (L3)   

 
En av lärarna framhåller att risktagandet är speciellt centralt i språkundervisningen, då man 

måste våga chansa och riskera att misslyckas ibland om man ska kunna kommunicera på ett 

främmande språk.  

  En annan egenskap som har en stark koppling till språkämnena är kommunikativ 

kompetens. Den kommunikativa kompetensen framställs av majoriteten av lärarna som en 
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viktig egenskap att utveckla. I detta sammanhang anses EL erbjuda utvecklingsmöjligheter för 

eleverna. L3 pratar om elevernas kommunikativa förmåga och initiativtagande och konstaterar 

följande: 

Alltså det är ju mod och att våga ta kontakt utåt och vågar tro på sig själv så mycket så att man kan ta 
kontakt med företag och att man vågar presentera sina idéer och man övar sig i att uttrycka sig om sig 
själv och man kan ta ett nej också för att man vet att man kan ju ringa någon annan och det är inte alla 
trettonåriga som kan det. Och när de ringer och pratar då blir jag helt förstummad av vilken liksom 
självklarhet det är , och de mailar och de ringer tidningar och så där…Det är väldigt roligt och de kommer 
ha väldigt stor nytta av det i framtiden. Kanske att det inte kommer synas i deras betyg alltid men de 
kommer ju vara mycket mer anställningsbara… Det är väldigt positivt faktiskt. (L3) 
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna som vi intervjuade uppfattar EL som ett 

sätt att rusta ungdomar med de redskap i form av kompetenser, värderingar och personliga 

egenskaper som de behöver för att lyckas i livet på både kort och lång sikt. Utsagorna skiljer 

sig dock åt beträffande vilka av dessa egenskaper som framhålls som mest centrala. 

6.1.3 Företagande 
 
En lärare framhåller Ung Företagsamhet som den ”ultimata” formen av EL, eftersom eleverna 

då får komma ut i verkligheten och testa att starta företag: 

Jag tycker jag ju…att det (EL) kanske egentligen är det ultimata, när man får starta upp ett eget företag 
och vara ute i verkligheten. För då har man ju en riktig mottagare för det man gör (L1) 

 
Även L5 uppfattar EL som en förberedande utbildning som kan vara gynnsam för elevernas 

framtid som företagare. 

Det (EL) skulle vara en bra grej. Men det beror ju också på hur man jobbar med det här med driftigheten 
och att man visst kan starta egna företag eller egna projekt, att man kan vara inte bara arbetstagare utan 
man kan starta något eget. Och hur man gör det … och att det behöver inte vara så komplicerat. Man kan 
starta med en idé och testa . Jag har själv haft ett eget företag och det var ju väldigt givande för mig. Och 
det finns ju många som skulle kunna…och det är kanske en bra sak att göra eleverna medvetna om vilka 
möjligheter de har inför sin framtida yrkesliv och förbereda dem inför vuxenlivet . (L5) 
 

Övriga informanter framhåller inte direkt företagande som en framträdande del av EL, men 

L4 berättar till exempel i sin intervju om elever som fått ta ansvar för att  tjäna ihop sina egna 

pengar inför en skolresa, bland annat genom försäljning. L4 framhåller att detta var något 

positivt för eleverna, då de lärde sig uthållighet och samarbete. L4 tycks dock inte i första 

hand se det som en förberedelse för att starta företag i framtiden, utan snarare som en övning  

av de entreprenöriella kompetenserna rent generellt.  

6.1.4 EL i olika arbetsformer 
 
Då vi intervjuade lärarna ställde vi bland annat frågor om hur man kan arbeta med EL i 

skolan. De svar vi fick indikerade att lärarna i olika utsträckning associerade EL till olika 

typer av arbetssätt. 
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Det arbetssätt som lärarna i vår studie oftast associerar till EL är 

ämnesövergripandearbeten, Som de menar har som syfte att ge eleverna ett helhetsperspektiv 

på det de lär sig: 

...så tycker jag väl att det skulle kunna vara så...att man mer samorganiserar större teman på skolan, och 
så...försöker hålla sig i dem” (L1) 

 

 Men ämnesövergripande arbete behöver enligt L4 inte vara entreprenöriellt fast det 

förutsätter nästan att det är det.  

Samarbete är ett nyckelord som syns tydligt när lärarna ombedes att tala om vad EL 

innebär för dem. Inte bara eleverna jobbar ihop för att utveckla vissa kompetenser utan lärarna 

också. Alla lärare vi intervjuade har arbetat med EL i ämnesövergripande projekt någon gång i 

ett av deras undervisningsämnen. Det krävs alltså lagarbete som de flesta anser var en stor 

fördel. L3,L4 och L6 uppgav också ha samlat erfarenhet med EL som ”ensamlärare” i 

språkämnet eller i form av projekt. För fyra av sju lärare är EL på något vis knutet till 

projektform. L1 säger följande: 

På introduktionskursen förklarade de närmare …hur man kan jobba med projekt, att det finns olika 
nivåer. Och att … det inte nödvändig vis måste vara det, men samtidigt så fick vi ingen direkt bild av 
att … hur man skulle jobba med det annars. (L1) 

       
När man ser de många arbetsformer som lärarna associerar med EL så förstår man bättre 

varför EL inte uppfattas som någon nyhet av en del lärare i vår studie. Både L2, L3 och L6 

menar att de redan tidigare arbetade enligt de metoder som EL föreskriver, som t.ex. 

grupparbete och uppmuntrande av elevernas drivkraft, ansvarstagande, mm: 

Alltså arbetsformen har man ju haft ganska länge att man har arbetat...nja, jag har arbetat 
projektövergripande länge med språk. Så ska vi se...fem år kanske. Och så sedan i höstas exploderade 
ju användningen av ordet liksom. Då kan man ju säga att man använder ordet för hur man har arbetat 
tidigare. (L3) 
 

Beroende på vilka arbetsformer lärarna associerar med entreprenörskap och EL så skiljer sig 

deras uppfattningar om ELs möjligheter och hinder. Detta kommer vi att diskutera vidare 

under nästa frågeställning. 

6.2 Vilka förutsättningar upplever lärare i moderna språk krävs för att 
genomföra entreprenöriellt lärande i sina undervisningsämnen? 

 
Under vår analys av intervjumaterialet har vi noterat några ramfaktorer som språklärarna i 

studien anser väsentliga för att EL ska kunna genomföras i praktiken. Lärarnas uppfattning av 

sina förutsättningar att arbeta med EL i språkundervisningen har ett samband med de 

ramfaktorer som finns och hur lärarna uppfattar dessa. Här nedan presenterar vi de 
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ramfaktorer som lärarna nämnt i intervjuerna. Under varje faktor presenterar vi lärarnas skilda 

uppfattningar. 

 Vid intervjuerna framkom svar som var svårare att klassificera än andra. Svar som 

berörde organisatoriska faktorer och ledningen är exempel på detta. Det visade sig vara 

problematiskt att dra några gränser mellan vad som är organisatoriska faktorer och vad som är 

skolledning, då dessa på många sätt hänger ihop med- och är beroende av varandra. 

6.2.1 Tid  
 
Språklärarna upplever generellt att de behöver mycket tid för att införa ett arbetssätt som EL.  

Ramfaktorn tid tas upp av de intervjuade lärarna i tre olika sammanhang: 

(1)implementeringstid, (2) planeringstid och (3)undervisningstid. 

Med implementeringstid menas tid för lärarna att komma i gång med det nya arbetssättet. 

Lärarna är eniga om att de behöver tid på sig för att sätta sig in i det nya. Tid avsatt för 

utbildning i entreprenöriellt lärande ingår också. 

”Ska man gå igenom med det här, då behöver man ju ordentlig tid från början, så man får en ordentlig 
start på det […] de måste ge oss starttid, startutbildning. (L1) 

 

När det gäller planeringstid så skiljer sig uppfattningarna åt. L1 och L5 menar att 

arbetsbördan blir större generellt medan L3 menar att ett arbete med EL kräver mer arbete i 

början, under planeringen, men att det senare blir lugnare än vanligt under själva 

implementeringsfasen. Denna skillnad i uppfattningar illustreras av citaten nedan: 

             Lisa: Tycker du att det är mer arbete under hela processen, eller är det extra mycket före, eller efter, eller 
under tiden? När blir arbetsbördan liksom...extra? 

  L6: Jag tycker...ja, nu överdriver jag säkert, men jag tycker den är hög hela tiden. 
 

Alltså man behöver ju inte planera hela tiden, som jag har gjort innan, utan man lägger ju tiden i förväg 
och det är mycket bättre, mycket lugnare och det är mycket mer helhet för eleverna. (L3) 

 
Arbetsbördan, alltså tid man lägger ner för planering t.ex., uppfattas också ganska olika av 

lärarna beroende på vilken inställning lärarna har till EL. De lärare som är lite tvekande eller 

avvaktande inställda till EL överlag tycks se tiden som ett större hinder, medan de som är mer 

övertygade angående fördelarna med EL anser att det är värt mödan att lägga ner extra tid, 

eftersom de menar att resultatet blir så mycket bättre.  

När vi planerar ett projekt så lägger vi jättemycket tid. Då är det kvällstid. Sen har jag ju mitt språk 
också som jag måste lösa, men jag har ju valt ändå att jag vill vara med i projektet så mycket. (L7) 
 

Undervisningstiden är den tredje delfaktor som framkommer ur lärarnas uppfattningar.   L3, 

L4 och L7 anser att tid avsatt för språkundervisning och basträning av språkfärdigheter är 

väldigt betydelsefull. T.ex. anser sig L3 ha det lättare att arbeta med EL, eftersom L3 har mer 
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lektionstid per vecka, medan lärare som har korta lektioner får det svårare.  

 
Det är lättare för mig att säga för jag har ju flera minuter som det är nu. Hade jag bara haft 50-60 minuter 
i veckan så hade jag kanske också velat bevaka dem bättre. Jag har ju fler. Jag har 160 minuter och i 
svenska har jag ännu mer. Så det är lättare att vara tuff. (L3) 

  

L3 tycks uppfatta att mer undervisningstid ger möjlighet att i större utsträckning ”ta ut 

svängarna”. Kommentaren om att kortare undervisningstid kanske gör att man måste ”bevaka 

tiden bättre” tolkar vi som att lärare med kort undervisningstid måste hålla sig inom striktare 

ramar för att kunna uppnå läroplanens kursmål, och att L3 uppfattar att detta kan leda till en 

mer traditionell, uppstyrd undervisning. Några av lärarna pratar även om att längden på varje 

lektionspass har betydelse:  

 
Vi har ju släppt alla NO- , SO-minuter till och med engelska-minutrarna in i projektet. Och sedan känner 
jag ska de skriva texter, om de nu  gör labrapporter  eller du gör någonting i SO som jag kan läsa. Men 
om jag skulle släppa då alla 150 minuter då som man har i språk in i projektet och de andra inte kan 
någonting om tyska så vet inte jag om de skulle nå  så långt för de inte har  så mycket basträning. (L7) 

 
Den ”bevakning av minuterna” som L3 och L7 talar om återfann vi också hos de andra 

språklärarkollegor som intervjuades och den verka generellt sett anses som ett hinder. En del 

lärare tycks ha svårt att släppa kontrollen över undervisningstiden och använda den till mer 

fria undervisningsformer som projekt och ämnesövergripande arbeten, när de inte vet hur 

resultaten kommer se ut. Vi uppfattar det som att lärare ser det som svårare att arbeta mot 

kunskapsmålen i språkämnena när man arbetar med dessa friare arbetsformer.  

6.2.2 Organisation 
 
Organisationen av skolan är enligt samtliga lärare en annan avgörande faktor för att kunna 

jobba entreprenöriellt.  Avskilda klasser, salsbyten, schemat, språklärarkollegornas tjänster 

som är bara inköpta för enstaka lektioner eller avsaknad av tillräcklig med tid för lagarbete 

anses som stora hinder av de olika lärarna.  

 L1 upplever att det krävs att schemat läggs upp på ett sätt som möjliggör samarbete 

med andra lärare, medan L3 inte ser detta som någon nödvändighet, då EL mycket väl kan 

tillämpas utan klass- eller ämnesöverskridande arbete:           

 
 Ja, alltså, för att arbeta ämnesövergripande kan det ju vara ett problem, men för att arbeta entreprenöriellt 
är inte schemat något hinder /.../schemapositioner kan ju inte förhindra att man lägger ett ansvar på 
eleverna. (L3) 

 
L6 menar att ” det måste finnas en oerhörd struktur bakom...som ska utmynna i en...väl 

planerad verksamhet. Men dit har vi knappast kommit än.” 
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Väljer man att lägga upp undervisningen ämnesövergripande blir de organisatoriska 

problemen större som L7 förtydligar. 

Problemet är ju att vi kan inte täcka upp språk i vårt arbetslag heller utan franskan och spanskan och de 
som läser svenska, engelska extra ..då kommer in andra lärare. Och då är det inte så lätt att planera projekt 
när de inte är ihop. (L7) 

 
L4, L5 och L6 anser att ett samarbete med andra språklärare oftast inte finns och att detta 

mestadels beror på organisatoriska problem. 

6.2.3 Kollegor 
 
Kollegor tycks av samtliga lärare spela en central roll, då EL oftast förknippas med 

ämnesöverskridande projektarbeten där lärare med olika ämneskombinationer samarbetar i 

arbetslag. Å ena sidan handlar samarbete för de intervjuade lärarna om en möjlighet at ta nytta 

av varandras kompetenser för att höja kaviteten på undervisningen. 

Vi har ju jätte mycket kompetenser, som vi kanske inte har lärt oss när vi läste till lärare utan att man har 
ju egna kompetenser vid sidan av …Jag kanske är jätteduktig på fäktning och så ska vi ha idrott…och då 
kanske jag kan visa det. Alltså att vi tar nytta av varandras kompetenser och hjälper varandra och 
kontaktar varandra. (L7) 

 
Men samarbete med kollegorna inger lärarna också mod. Ett bra klimat bland kollegorna 

anses vara extra viktigt. 

Vi har sagt att man måste vara trygg i sitt arbetslag och våga säga vad man tycker och känner också att nu 
våga jag släppa. Nu vill jag göra någonting nytt. Och sedan att man ha skolledningens stöttning och 
förtroende, att de tror på detta också och vi vill satsa på det. (L7) 

 
Å andra sidan kan kollegornas negativa inställning till ett ämnesövergripande arbetssätt 

uppfattas som ett hinder. Bland annat L3 och L6 upplever det som ett hinder att vissa kolleger 

inte är öppna för samarbete, eftersom detta krävs för att kunna samarbeta över 

ämnesgränserna. 

Men det finns ju väldigt många lärare som inte vill arbeta ämnesövergripande och det är väldigt tråkigt. 
Men det är ju så. Lärare som säger att ”Jag (betonad) får inte ut någonting själv. Det ger mig (betonad) 
ingenting.” Och det tycker jag är inte relevant men ja, den synen tycker jag är tråkigt. Det är ett 
jättehinder. (L3) 

 
Alla lärare talar om vikten av att hela skolan arbetar enligt samma modell, så att det inte 

bildas ”skolor i skolan”. Enligt L3 går det att arbeta med EL oavsett kollegornas 

förhållningssätt, eftersom man mycket väl kan arbeta entreprenöriellt i det egna klassrummet. 

6.2.4 Skolledningen 
 
Det som samtliga lärare givit som svar är att ledningen på skolan spelar en avgörande roll för 

att kunna omsätta eller implementera EL. Det är skolledaren som ska skapa förutsättningar 

vad gäller utbildning, resurser, tid och organisation, och som ska se till att all personal arbetar 
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mot samma mål. L2 understryker också betydelsen av ledningens kommunikation med 

lärarna. 

Ja, främst ledningen. Att ledningen informerar all sin personal...om att det här ska vi göra nu, det här 
satsar vi på. […]Och sen så börjar man kanske utbilda en viss grupp då. Och då vore det kanske bra om 
de briefade de övriga, att ”det här har utbildningen gått ut på, vi har lärt oss si och så, vi tror att vi kan 
lägga upp det såhär” och så vidare....Men man kan inte bara utesluta vissa grupper. (L2) 
 

Ledningens inställning till EL påverkar lärarnas möjligheter till att kunna utöva sin 

pedagogiska frihet och prova nya sätt att jobba på med eleverna. Ledaren måste inta ett 

entreprenöriellt förhållningssätt för att eleverna ska kunna vara företagsamma. Enligt ett 

flertal av de intervjuade lärarna står och faller ju allting med skolledningen. Utan en ledning 

som stöttar och är positivt inställd till EL går det inte att nå framgång.  Flera lärare nämner 

exemplet avsatt arbetstid som en viktig förutsättning för arbetet med EL i   

projektform där de tycker att skolledningen har en viktig roll. 

Det är ju en förutsättning som är upp till cheferna, att se till att skapa förutsättningarna. Om det är 
rektorerna eller om det är ett steget högre skolchefen i kommunen då. Annars så blir det ju ingenting. (L5) 

 
L5 menar också att skolledningen skulle kunna skaffa möjligheter för engagerade och 

drivkraftiga lärare att få uppskattning för sitt arbete kanske också i form av ekonomisk 

kompensation för att hålla lärarnas motivation upprätt.    

6.2.5 Utbildning 
 
Generellt märkte vi att de lärare som gått en fullständig utbildning i EL såg fler möjligheter att 

arbeta med EL i olika former trots att t.ex. schemat inte gjorde det möjligt att samarbeta med 

andra lärare. De lärare som inte hade gått någon utbildning tycktes fokusera mer på hindrande 

omständigheter, som till exempel brist på tid, placering av salar osv. Detta verkar indikera att 

en utbildning i EL leder till att lärare får en större repertoar av entreprenöriella arbetsmetoder, 

och därmed får bättre förutsättningar till att arbeta med entreprenörskap i sin undervisning. 

Dessutom uttryckte de lärare som fått utbildning sig mer positivt om begreppet EL än de som 

inte fått utbildning.  

Lärare 1, 2 och lärare 5 uppgav att de inte gått någon fullständig utbildning, och 

upplevde detta som ett hinder. L1 upplever det som en stötesten att ännu inte ha tillräcklig 

kunskap om EL. 

Som sagt, man vill ju gärna kunna...gå utbildningen, för att kunna...diskutera och vinkla saker fram och 
tillbaka lite grann, för även om man gillar själva grundidén med det, eller så som jag tolkat det  iallafall, 
så vet man ju inte riktigt vad man kan göra konkret. (L1) 

 
 L2 känner att språklärarna på skolan blivit exkluderade, då de blivit bland de sista som ännu 

inte fått gå utbildningen vilket visar att L2 anser utbildningen som en central förutsättning för 
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att kunna jobba med EL. L1 föredrar att vänta med EL tills L1 gått utbildningen och fått mer 

konkreta redskap.  

Vi vet inte vad de (lärarna som jobbar med EL) pratar om...Vi vet inte vad de har för arbetssätt, jag kan 
inte svara föräldrar om de ringer och frågar: ”Vad är EL för någonting?”. Det känns lite...avsides så. 
[…]Så egentligen behöver jag mer kött på benen för att säga att jag skulle vilja jobba mer med EL inom 
språket, jag kan inte riktigt se vad det skulle kunna tillföra det jag jobbar med idag. (L2) 

 
Även L5 yttrar önskemål att gå en utbildning.  
 

Nej, vi har inte fått någonting. Det vi har fått var ju föreläsningen men inget annat. Vilket var ju givande 
men då var det ju så väldigt opassande med tiden. Ju, men det skulle vara bra med en utbildning hur man 
kan tänka, hur man kan jobba med det. Så ja, absolut. Och överhuvudtaget tycker jag att det är lite 
(betonad) fortbildning man får i vårt yrke och att det är få möjligheter att välja sin egen fortbildning. (L5) 

 
De övriga lärarna har alla gått utbildningen, och de menar att utbildningen övertygat dem om 

ELs fördelar, och även givit dem verktyg för genomförandet samt underlättat för dem i 

startfasen. På frågan om vilken värde utbildningar har haft svarade L4 så här: 

Det började med …när de började tala om de entreprenöriella förmågorna, så tänkte jag att det var mycket 
av de som jag hade glömt bort hos mig själv och som faktiskt var mina drivkrafter. När de talade då om 
de här entreprenöriella förmågorna och jag kände att jag kunde tillskriva mig själv dem så ingav ju det 
mig (betonad) mod att våga komma tillbaka till att göra mina egna idéer och låta eleverna få det de 
behöver. Det var faktiskt en egen personlig utveckling förknippad med detta. (L4) 

 
Nej, jag var inte positivt inställd innan, utan jag blev det när jag insåg möjligheterna med det (EL). (L6) 
 

Lärarnas svar indikerar att de uppfattar utbildning som en viktig förutsättning för att kunna 

tillämpa EL, och att de utbildningar som erbjuds i de båda kommuner där undersökningen 

genomfördes ger lärarna en bra grund för att arbeta med EL. 

Överhuvudtaget kan man konstatera att lärarna som vi intervjuade är positiva till idén av 

en mer elevaktiv och meningsfullt undervisningen med hjälp av EL men de flesta uppger sig 

sakna konkreta idéer för själva språkundervisningen. 

Det finns ju alltid möjligheter men jag vet inte riktigt hur…hur jag skulle jobba med det. Men det känns 
som att det är svårt att starta ett sådant projekt  själv också. Då kräver det ju mycket av en . Det är lättare 
om man är en grupp av lärare som bestämmer sig att starta ett projekt. Då kan det vara både roligare och 
lättare än om man själv startar någonting. (L5) 

 
Lärare menar dock att utbildning, forskning och beprövad erfarenhet, lagarbete och 

erfarenhetsutbyte med kollegorna kan vara vägar att komma runt problemet. När de väl fick 

tid under intervjun så kom de på en del ganska konkreta förslag.  I detta sammanhang anger ju 

L3, L4 och L6 att det handlar mycket om lärarnas egen drivkraft.  

 […]  Det handlar mycket om våran drivkraft också…och vad vi orkar med...och göra. (L6) 
 
Man måste vara beredd och våga prova och testa själv och ge det entreprenöriella lärandet en 

chans. Man måste också våga släppa kontrollen och vara beredd att misslyckas.  Lärarna som 

hade gått en utbildning (t.ex. ordnad av skolverket eller lokala aktörer) ansåg sig kunna se 
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möjligheterna. 

6.2.6 Resurser 
 

Under punkten resurser har vi sammanfattat ramfaktorer som pengar, teknisk utrustning, 

läromedel och arbetskraft som nämndes av de intervjuade lärarna. Variationen i svaren kan 

man dock förklara med de olika situationer som de intervjuade lärarna befann sig i vid 

intervjuns tidpunkt, då lärarna bottnade i konkreta projekt och formulerade förutsättningarna 

därifrån.  

Man bjuder in omvärlden till skolan. Det är kul att göra sådant. […] Men sedan kan det vara en 
ekonomisk fråga också hur man ska finansiera om folk ska komma hit. Det finns ju också en begränsad 
budget men i vissa fall går det ju att lösa. Om man ska åka iväg med en klass så kostar ju en buss flera 
tusen bara för en klass. Och redan där finns det ju begränsningar. Och där beror det ju också på var man 
har sin skola någonstans. När jag jobbade i X-stad så kunde vi cykla in till Y-stad och besöka olika 
ställen där och det var ju billigt annars krävs ju en buss. Men det hade jag velat göra mycket mer om det 
fanns möjlighet till det. (L5) 

 
Man skulle kunna göra jätte mycket egentligen och ha mycket kanske utåt samhället och så där, men det 
är samma problem jag återkommer till att det inte är många som vill ta emot besök om man skulle åka ut 
eller det kostar pengar att göra saker. Så då faller det lite där. Då få man hålla sig lite inne i klassrummet. 
(L7) 

 
L3 och L5 anser att det inte finns passande material för ett entreprenöriellt arbetssätt i 

språkundervisningen. Den klassiska läroboksundervisningen är fortfarande dominant i många 

klassrum. L3 säger sig göra allt arbetsmaterial själv, vilket tar mycket tid men understryker 

den skapande kompetensen hos lärare. Även L1 menar att lärare i regel är kreativa och skulle 

kunna skapa eget material, bara det skjuts till resurser i form av extra planeringstid och extra 

personal som kan gå in och täcka upp vissa lektioner medan man sätter sig in i det nya 

arbetssättet. 

6.3 Finns det skillnad mellan moderna språk och andra skolämnen vad 
gäller förutsättningarna för att arbeta med EL? 
 

6.3.1 Arbetsspråk - träningsspråk 
 
Enligt en studie av Eva Leffler (2010) som diskuteras i forskningskapitlet, så upplever lärare 

att olika ämnen är olika lämpade för ett entreprenöriellt undervisningssätt. Bland annat ses SO 

och svenska som speciellt lämpade för entreprenöriellt arbete, medan man i till exempel 

matematik ser svårigheter med att få in EL i undervisningen. När vi ställde frågan ”Anser du 

att vissa ämnen passar bättre för EL än andra?”  Så svarade de flesta lärarna, i enlighet med 

lärarna i Lefflers undersökning att svenska, SO, och även NO-ämnen var de ämnen där det var 
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enklast att arbeta entreprenöriellt, eftersom det är ämnen där man på ett naturligt sätt kan 

diskutera och undersöka olika företeelser i världen och det omgivande samhället, och där man 

använder svenska som arbetsspråk. 

Alltså språk och svenska och engelska används ju som någon sorts redskap för att skriva ofta. Och då är 
ju inte språket så långt framme. Alltså de moderna språken är ju inte så långt framme. Så man kan ju 
skriva men man kan inte göra det hela tiden för att man inte är på den nivån. (L3) 

  
Som vi redan nämnt under 6.1 Hur uppfattar språklärare begreppet entreprenöriellt lärande? 

uppfattade de flesta lärarna att projektarbeten av olika slag är en central del av EL. Flera av 

lärarna ger exempel på hur man kan arbeta med ämnesövergripande teman, till exempel ihop 

med SO-ämnena och svenska, där realia om språk, kultur eller geografi i de länder där 

målspråket talas kan ingå. Något som flera av språklärarna i studien upplever som en 

begränsning för ett projektinriktat arbete är att språknivån i moderna språk på högstadiet är 

ganska låg, vilket gör att det inte blir naturligt att använda det som ett arbetsspråk för att till 

exempel skriva mer avancerade texter. Därmed kanske man blir tvungen att använda svenska 

när man arbetar med realia i exempelvis ämnesövergripande projekt, och under tiden får 

eleverna ingen praktisk träning i själva språket. 

Det är ju faktiskt så att de kan inte jättemycket av sina moderna språk när de gå på högstadiet utan man 
måste fortfarande ge dem grunder. Så det skulle jag kunna tror är mycket lättare på högre studier, kanske 
gymnasiet till exempel. Då när man har fått all bas då skulle det gå att ”Skriv en egen bok om det här och 
du kan göra det här”. Men just nu måste de ju lära sig basics. Vad ”jag” heter. (L7) 

 
Till skillnad från de skolämnen där svenska är det naturliga arbetsspråket, så verkar 

språklärarna alltså uppfatta att de måste balansera mellan att å ena sidan arbeta 

entreprenöriellt, vilket då främst görs på svenska i ämnesövergripande projekt, och å andra 

sidan arbeta med själva språkets struktur, vilket tycks förknippas med mer traditionell 

undervisning. 

 6.3.2 Omvärldsanknytning 
 
En annan skillnad mellan moderna språk och exempelvis SO, när det gäller förutsättningar för 

att arbeta entreprenöriellt, är att det inte finns samma möjligheter till att samverka med 

närsamhället inom ramen för språkämnena. Språklärarna nämner visserligen att man kan 

besöka någon teater eller något företag som har anknytning till det moderna språket eller 

något land där språket talas, men, som L2 nämner, så kan det vara svårt att hitta sådana 

aktörer på en mindre ort. 

L2: Det beror väl på i vilken stad man bor. Här kanske det är svårare.  
 L: Så i större städer vore det lättare? 
L2: I större städer kan det nog finnas möjligheter till utbyte, för där kan det finnas många bitar där man 
kan hitta inspiration och motivation till eleverna... 
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En resa till ett land där språket talas verkar lärarna överlag se som det ideala sättet att låta 

eleverna få just en verklighetsanknytning till det språk de läser. Om man reser till ett land där 

faktiskt alla talar det moderna språket så skulle få en naturlig användning av språket på ett 

helt annat sätt än vad som är möjligt här. Tre av lärarna i studien uppger att de genomfört en 

resa med sina elever, och framhåller det som en mycket positiv och motiverande upplevelse 

för eleverna. De övriga lärarna nämner också fördelarna med ett besök i ett land där 

målspråket talas, men bland annat L1 uppfattar att det kan vara svårt att genomföra i 

praktiken: 

 Men nu är det att man...det ser inte ut som att man direkt får resa...längre. Med eleverna. /.../ det är ju 
som...värsta stora grejen. (L1) 
 

L6, å andra sidan, anser att det finns möjligheter till samverkan med aktörer utanför skolan 

även för moderna språk. 

Men däremot har jag ju sett exempel på andra...språklärare, som arbetar med andra...organ ute i samhället. 
Eller läst. Och...ja, dels kan man ju samarbeta med andra skolor, man kan samarbeta med skolor 
utomlands också. Ambassader...kan man samarbeta med. Kyrkan kan man samarbeta med, skapa 
kontakter i länder där språket talas.. Eh...ja, vad kan man samarbeta med mer?.. Nej, men, visst kan man, 
det kan man absolut. (L6) 

 
L3, L4 och L6 däremot har positiva erfarenheter i samarbete med omgivning. Skolans 

samverkan med omvärlden ses som en naturlig del av undervisningen för att skapa mening, 

sammanhang och motivation för eleverna. Det visar alltså återigen att lärarnas uppfattning av 

vissa ramfaktorer hänger ihop med deras inställning till EL. 

 

6.3.3 Organisatoriska skillnader 
 
Den tredje huvudsakliga skillnaden som lärarna ser mellan moderna språk och andra 

skolämnen är att språken undervisas i grupper med elever från olika klasser, och att dessutom 

inte alla elever läser samma språk. Detta gör det svårare att rent organisatoriskt åstadkomma 

ett gränsöverskridande samarbete med andra lärare och elevgrupper. 

Just eftersom...alla språken ligger parallellt, alla åttor till exempel har lektion samtidigt, och salarna är på 
olika plan och hej och hå, då kan man ju inte göra nåt projektinriktat, liksom just mellan klasserna på det 
sättet, gränsöverskridande så. (L1) 
 

En annan omständighet som är speciell för språken är att elever ibland kommer utifrån från en 

eller flera andra skolor enbart för språklektionerna, eller att en lärare som arbetar på en skola 

har någon enstaka språklektion på annat håll. L3 och L4 menar att det blir svårare att lägga 

upp EL i dessa elevgrupper, eftersom man har sämre överblick över hur deras skolgång ser ut 

i övrigt, och man inte kan samarbeta med deras andra lärare på samma sätt. 
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Som vi har det, att det är så pass avskilt från resten av undervisningen. Det hade ju … Med tanke på hur 
de arbetar hade det ju kunnat fungera ännu mycket bättre om vi hade bättre koll på  vad de gjorde. Så 
hade vi kunnat få in det vi gör mer, men vi är så avskilda från dem. Annars hade det ju varit ännu mycket 
bättre för de jobbar ju ännu mer med hela sjok än vad vi gör. Så att det hade behövs bättre kontakt med 
dem egentligen, tror jag. (L3) 

 

Som vi kan se från ovanstående kommentarer så upplever lärarna att språkgruppernas 

organisering försvårar ämnesöverskridande arbetsformer. 

6.3.4. Ämnets status  
 
Vissa av lärarna uppger att språkämnenas status har betydelse. De menar att skolan prioriterar 

kärnämnena högst vilket kan göra det svårt vid gränsöverskridande arbetsformer.  

 
Sen så finns det ju mycket med realia som man kan kanske dessutom kan redovisa, som att låta niorna 
göra något och redovisa det för sexorna, till exempel på svenska då, eller på lättare spanska.  
Sådana saker, så kan man ju jobba. Och då blir det ju över klassgränserna, men då hamnar man ju där i 
schemaproblemet. Att när sexorna då har spanska, då har ju niorna matte. Och matte är ju viktigare...har 
jag hört (ironiskt). (L1) 

 

Eftersom de moderna språken är valbara ämnen så har de enligt vissa lärare inte lika hög 

status som exempelvis kärnämnena och får därmed lägre prioritet när de vill få tillgång till 

resurser för att genomföra olika verksamheter och idéer.  Språklärarna prioriteras inte heller 

lika högt som kärnämneslärarna vid fortbildningar, enligt en av lärarna.  

Men sen tror jag att lärarna har lyfts ut bara för att...så har jag förstått det som. Att man kanske betar av 
från, vad vet jag, från vissa SO/ NO lärare, och därefter går man ner kanske i svenskan, och de ämnena 
som kanske har samhörighet på ett annat sätt. Det vill säga, NO/ SO lärarna med svenskalärarna och 
engelsklärarna, till exempel...och kanske sist kommer just moderna språk, vad vet jag. Men vi är iallafall 
inte med än så länge...Och kommer inte att vara det den här terminen heller. (L2) 

 
Moderna språk blir som ett underordnat ämne. Eftersom det är bort... valbart. Och alternativet är ju då 
svensk/engelska eller SO då, som det heter och då...ja, då hamnar man ju tillbaka igen på svenska och 
engelska. (L1) 
 

Sammanfattande kan man säga att språkämnet har en särställning eftersom det är valbart 

vilket uppfattas påverka statusen.  
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7. Slutdiskussion 
 
I detta arbete har vi analyserat utvalda språklärares uppfattningar om EL i undervisningen.  

Efter att vi har presenterat våra resultat i föregående kapitel ska slutkapitlet användas till att 

föra en diskussion där vi anknyter till metoden, forskningsläge och våra teoretiska 

utgångspunkter. Den innehåller dessutom reflektioner kring didaktiska implikationen samt 

tankar kring vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
 
Ur kritisk synvinkel kan man ställa frågan om vilka som fick komma till tals. Ofta är ju de 

positiva exemplen överrepresenterade, då det oftast är lättast att få tillgång till lärare som 

gärna visar upp sig och sitt arbete ( Alvesson & Sköldberg 2008, s.518).  Därför är det viktigt 

att resultaten relateras till den pedagogiska totaliteten och inte bara behandlas ”närsynt”. Till 

exempel har vi noterat att både Skaraborg och Skåne, där vi genomförde våra intervjuer, 

genomfört stora satsningar på EL de senaste åren (ENTRIS- Entreprenörskap i Skolan i 

Skåne, FLIS- Företagsamt lärande i Skaraborg). Man kan fråga sig om våra resultat blivit 

annorlunda i en kommun där man ännu ej satsat lika mycket på EL. En annan viktig faktor att 

problematisera kring är att vi inte fick möjlighet att helt göra vårt urval av intervjupersoner 

utifrån våra enkätsvar, då deltagandet i enkätundersökningen var alltför lågt, utan även i vissa 

fall fick använda oss av bekvämlighetsurval. Detta kan möjligtvis leda till att variationen av 

synsätt och perspektiv blivit något begränsat. Dessutom finns det två typer av felkällor 

angående den kvalitativa intervjun: intervjuaren och den intervjuade. Den intervjuade kan av 

ett eller annat skäl inte vara ärlig eller så kan intervjuaren pressa den intervjuade med sina 

åsikter.  

När det gäller genomförandet av analysen så illustrerades beskrivning av lärarnas 

uppfattningar av citat med syftet att hjälpa läsaren att förstå gestaltningen av en av de valda 

beskrivningskategorierna. De kan dock inte tolkas som ”bevis” för att vårt kategorisystem är 

det rimligaste.      

Eftersom detta är en kvalitativ studie så gör vi inte anspråk på att resultaten är 

generaliserbara. Det kan också vara svårt att garantera att man vid en upprepning av studien 

skulle få fram samma resultat, eftersom intervjupersonerna av olika orsaker kan ändra 

uppfattning med tiden.   
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Trots dessa möjliga begränsningar anser vi ändå att vi uppnått ett brett spektra av 

åsikter, erfarenheter och attityder i vår undersökning. Som vi redan nämnt i kapitel 5 

”Trovärdighet och tillförlitlighet” så har vi vidtagit en rad strategier för att säkerställa att 

studiens resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Vi menar att en kvalitativ metod var 

mest lämpad för att besvara just våra frågeställningar eftersom vi därigenom har funnit 

intressanta detaljer och idéer ur de studerade lärarnas yrkesliv, som vi inte skulle ha upptäckt 

om vi använt enbart kvantitativa metoder.  

Kvantitativa metoder uppfattas ibland som samhällskonserverande, medan kvalitativa metoder stundtals 
ses som mer kritiska, samtidigt som det är de förra som har förutsättningar att ge bidrag till 
samhällsförändringar i stor skala. (Andersson i Sjöberg 1999, s.15) 
 

Syftet med vår studie har varit att få en förståelse för hur språklärare uppfattar begreppet EL, 

och vilka hinder och möjligheter de ser med metoden i undervisningen, och vi anser att vi 

uppnått det syftet. 

7.2 EL i moderna språk - möjligheter och hinder 
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera de resultat vi fått fram i vår undersökning, med 

utgångspunkt i tidigare forskning och de lärteorier vi presenterat tidigare i studien. Först 

kommer vi att sammanfatta lärarnas uppfattningar av EL, och relatera dessa till de olika 

definitionerna av EL som presenterats i rapportens inledande kapitel, Vygotskijs och Piagets 

inlärningsteorier samt tidigare forskning kring lärares uppfattningar av EL. Därefter kommer 

vi att redogöra för hur lärarna ser på olika ramfaktorer vad gäller förutsättningar för att 

genomföra EL i praktiken, och slutligen kommer vi att diskutera hur lärarna upplever 

möjligheter och hinder för EL just i språkämnena. 

 

7.2.1 Lärarnas uppfattningar av begreppet EL 
 
I vår studie har vi analyserat hur sju språklärare ser på vilka hinder och möjligheter som finns 

med att arbeta med entreprenöriellt lärande i moderna språk. För att få en förståelse för deras 

vidare utsagor var det viktigt att inledningsvis ta reda på hur de uppfattade begreppet. I vår 

inledande bakgrundsforskning kring begreppet EL kom vi fram till att begreppet kan tolkas på 

en mängd olika sätt, och att oklarheter kring hur begreppet ska definieras och avgränsas kan 

leda till en del förvirring och osäkerhet. Denna mångfald av tolkningar framkom även i våra 

intervjupersoners utsagor. Intervjupersonerna angav i sina definitioner av begreppet de flesta 

av de delkompetenser som Peterson & Westlund (2007) tar upp i boken Så tänds Eldsjälar, 
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men de lägger olika stort fokus på olika kompetenser. 

  I vår analys fann vi fyra beskrivningskategorier som illustrerar olika sätt att associera 

till EL. Den första, Motivation och lust för skolarbetet, beskriver hur lärarna ser EL som en 

metod för att göra arbetet mer lustfullt för eleverna. När det gäller hur detta ska uppnås så har 

lärarna olika uppfattningar. Någon av lärarna framhåller vikten av att skolarbetet ska vara ”på 

riktigt”, och att det ska finnas en mottagare för de arbeten eleverna genomför, till exempel att 

eleverna får presentera sitt arbete för andra klasser på skolan, för föräldrarna, eller för någon 

aktör utanför skolans värld. Skolarbetet får inte bara gå ut på att lyckas på proven och få bra 

betyg, utan ska vara meningsfullt i sig självt. Flera av lärarna menar att denna meningsfullhet 

kan uppnås genom att man skapar ett helhetstänk i skolan, så att ämnena inte utformas som 

isolerade helheter, utan eleverna ser att det finns ett samband mellan allt de lär sig i skolan. En 

annan lärare lägger störst fokus på att undervisningen ska utgå från elevernas intressen och 

behov, eleverna ska göras delaktiga i sin utbildning och få möjlighet att i sitt skolarbete ta 

utgångspunkt i sådant som de brinner för. Om vi åter igen hänvisar till Peterson & Westlund 

så motsvarar denna kategori sådana delkompetenser som Behov och lust, Motivation och 

framtidstro, Självkänsla och självförtroende, och Medvetenhet om sina talanger. 

 Den andra beskrivningskategorin, Förberedelse inför framtida yrkesliv/ Fostran till 

samhällsmedborgare, illustrerar uppfattningen att EL syftar till att stimulera sådana 

kompetenser som eleverna behöver inför sitt framtida vuxenliv. Lärarna framhåller här bland 

annat betydelsen av att arbeta med social kompetens och etiska och moraliska frågor, vilket 

skulle kunna motsvara delkompetensen värderingstydlighet. Andra kompetenser som 

framhålls som viktiga är initiativtagande och risktagande. Eleverna måste lära sig att våga ta 

chanser, och inte vara rädda för att misslyckas, menar ett par av lärarna. Denna egenskap 

uppfattas vara extra viktig i inlärningen av ett främmande språk, eftersom den är en 

förutsättning för att man faktiskt ska kunna använda språket. Kommunikativ kompetens nämns 

också av ett par av lärarna, både i betydelsen att lära sig att tala på det moderna språket, och i 

betydelsen at kunna tala för sig, ta kontakt och samtala med olika personer i näringslivet. Av 

dessa exempel förstår man att lärarna i begreppet kommunikativ kompetens även innefattar 

nätverkskompetens och i vis mån omvärldsorientering, även om dessa inte omnämns direkt.  

Alla lärarna i vår studie beskriver utvecklandet av ansvarstagande som en central del av vad 

EL handlar om, och menar att det är viktigt att eleverna själva får träna sig på att planera sitt 

arbete självständigt och att genomföra projekt från början till slut, istället för att få ”allt 

serverat” som en av lärarna uttrycker det. Uppfattningen att eleven själv ska leda sitt lärande 

och självständigt söka kunskap överrensstämmer med Piagets synsätt, som betonar att 
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kunskap inte kan överföras från en person till en annan, utan konstrueras inom den lärande. 

Samtidigt upplever dock flera av våra intervjupersoner, att det finns risker med att lägga 

alltför mycket ansvar på eleverna, då de menar att högstadieelever inte är mogna för detta, och 

resultatet kan bli att eleverna inte uppnår kunskapsmålen. Detta synsätt överrensstämmer med 

Karlssons (2009) och Svedbergs (2007) forskning, som vi diskuterat under kapitel 3.4. Man 

kan även diskutera de fria arbetsformerna i relation till Vygotskijs perspektiv, där läraren 

beskrivs som en guide vars uppgift det är att leda den lärande in i sin ”närmaste 

utvecklingszon”. Om detta ska kunna göras så krävs det ju att läraren har en viss grad av 

kontroll över elevens kunskapsprocess. En balans mellan frihet och styrning tycks därför vara 

nödvändig för en lyckad kunskapsutveckling i entreprenöriell anda.  

 Vår tredje beskrivningskategori, företagande beskriver en uppfattning av EL som en 

övning i att driva företag. Enligt den tidigare forskningen kring lärares uppfattningar av vad 

EL innebär, så var det fram till för några år sedan vanligt att lärare uppfattade EL som en 

utbildning i företagande, det som innefattas i OECDs stramare definition, och som tidigare 

forskning även har beskrivit som ”yttre företagsamhet”, ”träning i entreprenörskap” och 

”entrepreneurship learning”.  Nyare undersökningar har dock visat att detta har förändrats, 

och att lärare idag i högre utsträckning uppfattar att det handlar om det som benämns ”inre 

företagsamhet” eller träning för entreprenörskap. 

 Våra intervjupersoners uppfattningar av EL överrensstämmer med denna trend. Ett par 

av lärarna i vår studie nämner att EL kan handla om företagande, om att man säljer saker, eller 

får prova på att driva företagande inom ramen för exempelvis UF. En av lärarna framhåller 

dessutom att detta skulle vara den ultimata formen av EL. Det är emellertid ingen av våra 

intervjudeltagare som tycks uppfatta att EL enbart skulle handla om att lära sig driva företag.  

 Vår fjärde kategori, EL i olika arbetsformer, beskriver en uppfattning om att EL 

hänger ihop med vissa specifika typer av undervisningsformer. Här skiljer sig lärarnas 

uppfattningar åt väsentligt. Vissa av lärarna uppfattar att EL i första hand handlar om 

ämnesövergripande arbetsformer, medan andra tycks associera begreppet till projektarbeten 

som genomförs i samband med näringslivet. Någon lärare framhåller främst att EL bedrivs i 

form av projekt där eleverna själva väljer tema och sedan presenterar sitt arbete för andra 

elever, gärna i muntlig form. De flesta av lärarna betonar vikten av samarbete, både i 

betydelsen att eleverna ska lära sig att samarbeta med varandra, och att lärare behöver 

samarbeta kring planering och genomförande av den entreprenöriella undervisningen, medan 

ytterligare någon lärare anser att EL mycket väl kan bedrivas i det egna klassrummet, genom 

att man lägger upp undervisningen i större teman och lämnar över mer inflytande och ansvar 
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till eleverna än vid traditionell undervisning.  

 Några av lärarna ger uttryck för att EL inte egentligen innebär någon nyhet, och att de 

har arbetat på liknande sätt redan innan de kände till begreppet, vilket står i likhet med 

Otterborgs (2011) konstaterande om att EL innehåller delar av flera tidigare lärformer. På 

liknande sätt konstaterar Skolverket (2010c, s.8) i sin kartläggning att det är ” fullt möjligt att 

en verksamhet kan präglas av ett entreprenöriellt synsätt utan att själva benämningen 

används.” Detta förefaller oss som något ganska logiskt, med tanke på att de entreprenöriella 

kompetenserna som beskrivs (kreativitet, ansvarstagande, samarbete, osv.) till stor del 

överrensstämmer med målen i den nuvarande läroplanen.  Vi har också konstaterat att såväl 

Vygotskij som Piaget redan på sin tid förespråkade undervisningsformer och en syn på 

lärarrollen och elevernas inlärningsprocess som på flera punkter sammanfaller med EL. 

 Ett par av lärarna uttrycker också, i likhet med vad Johannison (2009) beskriver, att de 

upplever EL som en modefluga, ett ord som är populärt att använda just nu, men som 

egentligen inte har så mycket substans.  

7.2.2 Förutsättningar för att arbeta med EL 
 
När vi frågade lärarna vilka förutsättningar de ansåg nödvändiga för att implementera och 

utveckla EL i sitt arbete så framkom ett antal olika faktorer, vilka uppmuntrade oss till att utgå 

från ramfaktorteorin. Medans ramfaktorteorin framhåller ramarna som absoluta och 

opåverkbara, utgår emellertid våra studie från lärarnas personliga uppfattningar av vilka ramar 

som finns för deras arbete med EL, och i vilken utsträckning de känner sig begränsade av 

dessa. Ett intressant utfall av detta upplägg var att vi såg att lärarnas uppfattning av ramarna 

hänger ihop väldigt starkt med deras uppfattning av och förhållningssätt till EL. De lärare som 

är mest positiva till EL generellt, ser inte sådant som tid, pengar och organisation som några 

större hinder, medan de lärare som uttrycker en mer negativ eller tveksam attityd till EL 

upplever att sådana ramar kan begränsa eller förhindra implementeringen av arbetssättet. 

 En ramfaktor som framstod som extra betydelsefull var utbildning. De lärare som 

ännu inte gått någon fullständig utbildning i EL upplevde sig sakna kunskaper om hur EL 

konkret skulle kunna införas i undervisningen, medan de som gått utbildningar alla beskrev 

dem som mycket givande och lärorika. De som gått någon utbildning i EL var också generellt 

mer övertygade om fördelarna med konceptet, och tycktes ha fler strategier till att ta sig runt 

de eventuella svårigheter som uppstod, medan de lärare som inte gått någon utbildning var 

mer tveksamma till EL och såg ramarna som mer problematiska.  

 Lärarnas uppfattning av ramfaktorerna hänger också ihop med vilka arbetsformer som 
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de främst förknippar med EL. För de lärare som förknippar EL med ämnesövergripande 

arbetsformer upplevs sådana faktorer som organisation och samarbete med kollegor som helt 

avgörande för att kunna genomföra EL, och de lärare som betonar kontakter med arbetslivet 

som en viktig del av EL uppfattar på liknande sätt att brist på resurser i form av pengar, 

lektionstid eller transportmöjligheter utgör ett hinder för entreprenöriellt arbete. De lärare som 

anser att EL kan genomföras i det egna klassrummet på ordinarie lektionstid ser sig å andra 

sidan inte  begränsade av sådana ramfaktorer. 

7.2.3 EL i moderna språk  
 
Anledningen till att vi först blev intresserade av att skriva vår uppsats på just det här temat var 

just för att vi sett att lärare i moderna språk ofta inte arbetade med EL på samma sätt som 

andra lärare på de skolor som vi besökt.  Vår tredje frågeställning var därför huruvida 

moderna språk skiljer sig från andra ämnen vad gäller förutsättningar för att arbeta med EL. 

Precis som i Eva Lefflers (2010) studie så uppgav våra intervjupersoner att SO, svenska och 

NO var de ämnen som de upplevde som lättast att arbeta med inom ramen för EL, eftersom 

man i dessa ämnen har svenska som arbetsspråk, och det är enkelt och naturligt att utforma 

olika typer av projekt och studiebesök inom ramen för dessa ämnen. När det gäller moderna 

språk finns det ett antal begränsande faktorer, till exempel att elevernas språkliga nivå i det 

moderna språket är relativt låg i högstadiet, vilket gör att det inte blir naturligt att använda det 

som ett arbetsspråk vid exempelvis projektbaserade och ämnesöverskridande arbetsformer. 

Flera av lärarna tycktes därför se sig tvungna att balansera mellan att å ena sidan arbeta med 

EL i olika typer av öppna, elevstyrda arbetsformer, och å andra sidan säkerställa att eleverna 

tillgodogjorde sig grundläggande baskunskaper i språket, vilket enligt lärarna krävde en mer 

traditionell, lärarstyrd form av undervisning.  

 En annan begränsning när det gäller moderna språk är att det finns färre möjligheter att 

praktisera ämnet utanför skolans väggar, till exempel i samverkan med näringslivet. 

Visserligen kan det ju i vissa städer finnas föreningar, företag eller ambassader med 

kopplingar till olika länder, men på mindre orter är utbudet begränsat. Ytterligare en 

omständighet som är unik för just moderna språk är att man istället för helklassundervisning 

har grupper av elever från flera olika klasser, och att alla elever dessutom inte studerar samma 

språk. Detta kan göra ämnesöverskridande projekt lite mer komplicerade att genomföra.  

 Slutligen uppger vissa av lärarna att ämnets status har betydelse. De menar att skolan 

prioriterar kärnämnena högst, och framhåller att eftersom de moderna språken är valbara 

ämnen så har de inte lika hög status och får därmed lägre prioritet när de vill få tillgång till 
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resurser för att genomföra olika verksamheter och idéer.  

 

7.3 Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 
 
Enligt regeringens (Regeringskansliet 2009) beslut ska skolan målmedvetet införa 

entreprenörskap i undervisningen och fostra företagsamma individer, som efter skoltiden är 

beredda att möta den osäkerhet och snabba förändringstakt som dagens samhälle innebär. Vi 

tror att de målsättningar om en företagsam, kreativ och verklighetsanknuten undervisning som 

den entreprenöriella undervisningen försöker arbeta mot, även skulle kunna bidra till att göra 

språkundervisning mer attraktiv och meningsfull för eleverna. Därför ville vi med vår studie 

få en inblick i hur språklärarna ser på vilka möjligheter och hinder som finns med att 

implementera och tillämpa entreprenöriella arbetssätt i sina språkämnen. Det skulle därutöver 

vara intressant att se om man hitta kriterier eller krav som en arbetsform måste uppfylla för att 

få kallas entreprenöriell? Är projektarbete entreprenöriellt? Varför? 

  Genom en ökad kunskap om hur lärare i olika ämnen ser på sina förutsättningar att 

arbeta entreprenöriellt tror vi att det blir lättare att i framtiden utforma utbildningar i EL på ett 

sätt som gör att alla lärare kan ta till sig konceptet. Här kunde det var intressent att undersöka 

vilka effekter utbildning i EL har på lärarna. Pedagogerna i vårt arbete som inte hade gått en 

utbildning uttryckte ju att de var i behov av det.  

Eftersom vi har märkt en osäkerhet och oenighet i vad EL innebär anser vi att det 

behövs tydligare definitioner av vad EL är och vilka former det kan ta.  Dessutom efterfrågar 

vi, i likhet med lärarna i vår studie, beprövad erfarenhet och långsiktig forskning kring de 

långsiktiga effekterna av EL. Vår förhoppning är att det genom de nya reformerna sker en 

ökad satsning på forskning inom fältet.  

 Vi efterlyser också forskning om lärares upplevelser av EL och om lärarnas tankar 

kring implementeringsprocessen. Med tanke på det vi har funnit med utgångspunkt i 

ramteorin kan man nästan prata om en motsägelse mellan skolan som institution och EL. Det 

som lärare i vår studie efterfrågar mest är konkreta idéer för EL i ämnet moderna språk samt 

beprövad erfarenhet. Det krävs att lärarna får lov att testa sina idéer tillsammans med sina 

kollegor och elever, dokumentera dem och att det sedan finns ett ökat utbyte av sådana 

konkreta idéer. Inte alla lärare anser sig ha tillräckligt med tid och mod att våga prova nya 

tillvägagångssätt. I detta sammanhang skulle det vara mycket intressant att göra en mer 

omfattande fallstudie med språklärare som arbetar med EL, för att ta reda på hur de konkret 

går tillväga för att tillämpa arbetssättet i språkundervisningen.   
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Avslutningsvis tror vi att EL kräver större förändringar av den traditionella skolan. För 

att åstadkomma detta är större satsningar nödvändiga. Annars blir EL inte mer än en 

”modefluga”.    
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Bilaga 1 - Enkät om entreprenöriellt lärande i moderna språk 
 
 
 

 
 
 
 ja 

 
nej vet ej 

1. Känner du till entreprenöriellt lärande?    
 

   

 
Om du svarade nej, kan du avsluta enkäten. Vi tackar för ditt deltagande!  
 

   

2. Har du arbetat med entreprenöriellt lärande någon gång? 
 

   

 
Om du svarade nej, fortsätt med fråga 5. 
 

   

3. Har du någon gång arbetat med entreprenöriellt lärande  i  
språkundervisningen? 
 

 
 

 
 

 

4. Arbetar du för närvarande med entreprenöriellt lärande i din   
språkundervisning? 

 

 
 

 
 

 

5. Skulle du vilja arbeta med entreprenöriellt lärande i 
språkundervisningen?  

 

 
 

 
 

 
 

6. Anser du att entreprenöriellt lärande är ett passande arbetssätt i 
moderna språk? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
        

Tack för dina svar! 
 Om du kan tänka dig att vara med i vår intervjustudie ber vi dig att ange telefonnummer och e-post nedan, så att vi kan 

kontakta dig för att bestämma en tid.  
Din medverkan betyder mycket för oss! 

 
 
         Tel:        
 
         E-post:        
 
 

 
 

Skola:       
 
Namn:       
 
Undervisningsämnen:       



  

Bilaga 2- Informationsbrev som skickades med enkäten 
 

 Informationsbrev        2011-03-28 
 
 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i följande studie: 
Entreprenöriellt lärande i moderna språk – möjligheter och hinder. 
 
 
Vill du vara med i en undersökning om entreprenöriellt lärande? 
 
Vi är två blivande språklärare som studerar på lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. 
Som grund för vårt examensarbete i utbildningsvetenskap ska vi göra en studie om varför 
lärare i moderna språk väljer att använda sig av eller inte använda sig av entreprenöriellt 
lärande i sina ämnen.   
 
Vårt syfte är att studera språklärares förhållningssätt till entreprenöriellt lärande samt ta reda 
på undervisningsmetodernas möjligheter och hinder i grundskolans språkundervisning. Därför 
söker vi nu lärare som undervisar i åtminstone ett modernt språk (tyska, franska, spanska, 
italienska, arabiska, kinesiska ), och som kan tänka sig att medverka i vår studie genom att 
besvara den bifogade enkäten. 
 
Du är välkommen att delta även om du inte har arbetat med  entreprenöriellt lärande, och det 
är värdefullt för oss att vi får representanter för alla olika åsikter och förhållningssätt med i 
vår studie. 
 
Studien kommer att innebära att du får fylla i en kort enkät. Ett antal av deltagarna kommer 
därefter att kontaktas med förfrågan om att medverka i en djupintervju. Intervjun kommer att 
ta ungefär 30-40  minuter, och kommer att handla om deltagarnas syn på entreprenöriellt 
lärande som en arbetsmetod i moderna språk. 
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Vid intresse kan du få ta del av den färdiga uppsatsen när studien är avslutad. Resultaten 
kommer att avidentifieras, och du kommer alltså inte nämnas i studien. Den information vi får 
in från enkäter och intervjuer kommer endast att användas till vårt examensarbete, och 
kommer att förstöras då undersökningen är klar. 
 
När vi fått in enkätsvaren kommer vi att kontakta ett antal personer för att bestämma tid för 
intervjun, som kommer genomföras under vecka 15-17. Avsätt ungefär 5 minuter för enkäten 
och 30-40 minuter för intervjun.. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Astrid Duwe  Lisa Johansson-Durán Monica Eklund, handledare Ewa Victor, handledare 



  

Bilaga 3- Intervjuguide 
 
Vi har tänkt använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi i förväg 
tänker igenom vilka teman vi vill att intervjun ska täcka, vad vi vill ta reda på och vilka 
frågor som bäst kan tänkas frambringa svaren. Det exakta upplägget behöver dock inte 
planeras i förväg, utan kan vara flexibelt beroende på vilka ämnen och tankar som 
kommer upp i intervjun. 
 
Exempel på frågor: 
 
Vad innebär EL för dig? 
 
Berätta kort om ditt (projekt)arbete. Hur har du jobbat med EL inom ramen för ditt ämne? 
 
Berätta hur du tänker när du planera. 
 
Hur organisera du ditt arbete – i skolan, på företaget? 
 
Vad lär sig eleverna? /Vilka egenskaper utveckla de? 
 
På vad sätt är EL bra för eleverna? 
 
Vilka möjligheter ser du med EL för din undervisning? 
 
Vilka svårigheter/ hinder kan uppträda? Kan du berätta om förbättringsförslag? 
 
Vad kan vara bra att tänka på för att lyckas? 
 
 
Lärarna som angav att de inte hade jobbat med EL fick anpassade frågor: 
 
 Vad innebär EL för dig? 
 
Berätta om något exempel på EL som du sett på din skola/ hört talas om. 
 
I din enkät svarade du att du inte tycker att EL är en lämplig metod att använda i 
språkundervisningen. Kan du berätta om hur du tänker då? 
 
Du svarade i enkäten att du gärna skulle vilja arbeta med EL i språkundervisningen, men du 
gör det inte. Varför är det så? 
 


