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Abstract 

During the recent years the interest in entrepreneurial education has increased both in terms of 

research being made in the subject, but also in the extent of entrepreneurial courses in 

Swedish secondary schools, where as the concept Junior Achievement (JA) is particularly 

being used. A common goal of the entrepreneurial education is apart from teaching the 

students how to start and run a business, to develop the students’ entrepreneurial skills and 

competences. The main purpose of the essay is to describe and illustrate the role of the teacher 

in the entrepreneurial pedagogy being used in courses with the JA concept and to investigate 

which entrepreneurial skills are being developed by the students participating in these courses. 

There is also the purpose of investigate what the characteristics are of this entrepreneurial 

pedagogy being used in the courses using the JA concept. The main theoretical foundation 

underpinning this study is the pedagogical philosophy formulated by John Dewey and the 

theory of situational leadership. My study took place in a secondary school in the area of 

Stockholm, where the JA concept was used in economical and project work courses. Two 

teachers teaching on these courses were interviewed and a questionnaire survey was 

conducted to obtain data from the teachers’ students.  

 

The main findings from this study are that the entrepreneurial pedagogy being used in the 

courses with the JA concept show high similarities with the philosophy of John Dewey. The 

role of the teacher is to be a tutor, guiding the students through the work process, by being 

more directional and instructive at start, and more supportive and encouraging in the end. 

However, the results show that it‘s unclear if the amount of help and support the students 

receive from the teacher is sufficient. The entrepreneurial skills, for example communication 

ability and creativity are being developed the most when they are connected to economical 

work assignments. Regarding the cooperation ability it is unclear if the ability is being 

developed due to the fact that the results show that students tend to cooperate with their 

friends and the work load being unequally shared in the JA business. 

 

Key words: entrepreneurial education, teacher role, entrepreneurial skills, Junior 

Achievement, JA, John Dewey, situational leadership 

 

Nyckelord: entreprenöriell utbildning, lärarroll, entreprenöriella förmågor, Ung 

Företagsamhet, UF, John Dewey, situationsanpassat ledarskap 
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1. Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning kom jag i kontakt med konceptet Ung 

Företagsamhet. På kurserna teknikutveckling och företagande, projektarbete, samt olika 

ekonomikurser, startade och drev gymnasieelever ett företag under ett helt läsår. Detta skedde 

med hjälp av konceptet Ung Företagsamhet. Allt var på riktigt, företagen registrerades och 

eleverna skapade varor och tjänster som de sedan sålde till kunder. En reflex på min 

vinterjacka i form av en snöflinga är ett konkret exempel på denna verksamhet, en verksamhet 

som jag tyckte var intressant att studera mer ingående. Vad lär sig eleverna på dessa kurser? 

Hur är det att vara lärare på dessa kurser? Vilken pedagogik är utmärkande för dessa kurser? 

Det var frågor jag ville söka svar på genom mitt examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund  

Carina Holmgren, verksam vid Forum för Småföretagsforskning (FSF), har i flera studier 

undersökt i hur pass stor utsträckning entreprenörskapsutbildningar finns vid svenska grund- 

och gymnasieskolor. Hon konstaterar att antalet utbildningar med fokus på entreprenörskap 

ökat i skolan, vilket för gymnasieskolans del i regel handlar om att 

entreprenörskapsutbildningar bedrivs med konceptet Ung Företagsamhet.
1
 Ylva Mühlenback, 

Fil Dr i offentlig förvaltning, konstaterar att entreprenörskap är en företeelse som fått alltmer 

uppmärksamhet i offentlig verksamhet, bland annat i skolan.
2
 

 

Flera forskare har studerat företeelsen entreprenörskap i skolsammanhang och hur lärandet 

och undervisningsformerna företer sig på entreprenörskapsutbildningar. Eva Leffler, 

universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, har i sin avhandling studerat 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
3
 Hon menar att den entreprenöriella 

undervisningen syftar till att stärka elevers förmågor och färdigheter i att agera företagsamt i 

betydelsen handlingskraftigt och att det handlar om ett förhållningssätt till lärande.
4
 Genom 

den entreprenöriella undervisningen utvecklar eleverna förmågor såsom kreativitet, 

                                                 
1
 Carina Holmgren, ”Entreprenörskap i skolan – vad och var?, i Anders Lundström & Elisabeth Sundin (red.), 

Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, (Örebro 2008), 173. 
2
 Ylva Mühlenback, ”Skola utan gränser”, i Anders Lundström & Elisabeth Sundin (red.), Perspektiv på 

förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, (Örebro 2008), s 141. 
3
 Eva Leffler, Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan, (Umeå, 

2006), s 10, hämtad 29 mars 2012, http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144475. 
4
 Eva Leffler, Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan, (Umeå, 

2006), s 98 hämtad 29 mars 2012, http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144475. 
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samarbetsförmåga, ansvarstagande och förmåga till att lösa problem. Lärarrollen innebär att 

läraren agerar mer som en handledare och coach som finns till hands i bakgrunden för att ge 

stöd och hjälp till eleverna vid behov.
5
 Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid 

Jönköpings högskola har tillsammans med medförfattarna Torsten Madsén och Christer 

Wallentin studerat företagsamt lärande, ett lärande som de menar innebär att elever ges 

möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.
6
 Gudrun Svedberg, universitetslektor i 

pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, har i sin avhandling bland annat studerat vilken 

lärandeform som förekommer i gymnasieskolors arbete med entreprenörskap.
7
 Hon menar att 

undervisningen kännetecknas av att eleverna får ta ansvar för sitt arbete och sitt lärande, samt 

att arbetsuppgifterna utformas utifrån elevernas intresse och erfarenheter. Undervisningen 

innebär att flera olika ämnen integreras i arbetsuppgifterna och att skolorna interagerar med 

lokalsamhället på olika sätt.
8
 Brian Jones, Senior Lecturer vid Leeds Business School, har 

tillsammans med Norma Iredale studerat företagsam pedagogik som de menar innebär att 

eleverna får arbeta praktiskt med olika skoluppgifter, i syfte att utveckla elevers 

entreprenöriella förmågor. Ett delsyfte i den företagsamma utbildningen kan vara att eleverna 

får lära sig att starta och driva företag men Jones och Iredale menar att pedagogiken kan 

användas inom vilka skolämnen som helst. Lärarens roll inom denna pedagogik kännetecknas 

av att denne vägleder och stöttar eleverna till att självständigt söka kunskap och ansvara för 

sin egen läroprocess.
9
 

 

De nämna forskarna och deras alster ovan utgör endast ett axplock av all den forskning som 

företas kring entreprenörskap i skolan. Efter min litteraturstudie på området inför 

uppsatsarbetet anser jag att stora delar av den forskning som bedrivits inom området mer eller 

mindre explicit, utgår från en och samma kärna, nämligen John Deweys utbildningsfilosofi 

och pedagogik. Därför kommer jag i föreliggande uppsats att utgå ifrån John Deweys 

                                                 
5
 Eva Leffler, Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan, (Umeå, 

2006), s 112-113, hämtad 29 mars 2012, http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144475. 
6
 Bengt Johannisson, Torsten Madsén och Christer Wallentin, Aha! Företagsamt lärande! En skola för förnyelse, 

(Stockholm 2000), s 50. 
7
 Gudrun Svedberg, Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och lärande i 

gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt, (Umeå, 2007), s 35, hämtad 14 april 2012, http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140242. 
8
 Gudrun Svedberg, Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och lärande i 

gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt, (Umeå, 2007), s 165-166, hämtad 14 april 2012, http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140242. 
9
 Brian Jones & Norma Iredale, ”Enterprise education as pedagogy”, i Education + Training, vol 52, issue 1 

(2010), s 11-12, hämtad 15 april 2012, http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017654. 
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utbildningsfilosofi när jag undersöker vad som är karakteristiskt för den entreprenöriella 

pedagogiken såsom den kommer till uttryck på den skola jag studerat.  

 

Vad är då skälet till att entreprenörskap har fått en alltmer framträdande plats i skolan? Enligt 

Eva Leffler och Gudrun Svedberg som båda refererades till ovan, kan 

entreprenörskapsutbildningarnas ökade förekomst i skolsammanhang bero på politiska 

intressen till att föra upp entreprenörskap på dagordningen i skolan
10

. Våren 2009 fastslog 

regeringen en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. I denna strategi 

redogörs för de åtgärder som ska vidtas för att entreprenörskap ska genomsyra samtliga nivåer 

i utbildningssystemet. Några av åtgärderna handlar om att öka elevers kunskap och förmågor 

om entreprenörskap i grundskolan, lyfta fram entreprenörskap i gymnasieskolans 

styrdokument, ge gymnasieelever möjlighet till att fördjupa sina kunskaper i entreprenörskap 

och företagande samt att ge stöd till skolor i deras entreprenörskapsarbete.
11

 

 

Enligt Skolverket är orsakerna till att entreprenörskap fått ökad betydelse i skola och 

utbildning tvådelat. Dels handlar det om att det anses angeläget utifrån ett samhällsperspektiv 

där entreprenörskap kan vara ett sätt att öka Sveriges tillväxt och sysselsättningsgrad hos 

befolkningen, dels handlar det om att individer behöver tillägna sig vissa kunskaper och 

kompetenser för att kunna verka i ett föränderligt samhälle.
12

 Skolverket konstaterar att i den 

nya läroplanen för gymnasieskolan, GY2011, har entreprenörskapet fått ökad betoning och 

vikt genom att det anses som ett angeläget område för gymnasieskolan i sin helhet, men också 

för att elever ska få möjlighet att lära sig om företagande och entreprenörskap och därmed 

utveckla entreprenöriella förmågor.
13

 

 

                                                 
10

 Eva Leffler och Gudrun Svedberg, ”Enterprise Learning: a challenge to education?”, i European Educational 

Research Journal, volume 4, number 3, (2005), s 219, hämtad 14 april 2012,  

http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017654.  
11

 Regeringskansliet, Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet, (Stockholm 2009) s 12-13, hämtad 

13 april 1012, http://www.regeringen.se/sb/d/11359/a/126909.  
12

 Skolverket, Eva Leffler, Gudrun Svedberg, Ron Mahieu, Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan, 

(Stockholm 2010), s 8, hämtad 29 mars 2012, 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2374.  
13

 Skolverket, Eva Leffler, Gudrun Svedberg, Ron Mahieu, Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan, 

(Stockholm 2010), s 18, hämtad 29 mars 2012, 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2374. 
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Mot bakgrund av entreprenörskapets ökade betydelse i utbildningssammanhang vill jag med 

min undersökning ta reda vad som vad som är kännetecknande för den entreprenöriella 

pedagogik såsom den bedrivs på kurser i entreprenörskap i gymnasieskolan och då mer 

specifikt på de kurser som använder konceptet Ung Företagsamhet? Vad är karakteristiskt för 

lärarrollen på dessa kurser? Med lärarroll avser jag då hur läraren samverkar med eleverna på 

dessa kurser. Dessutom vill jag veta vad det är för entreprenöriella förmågor som utvecklas 

genom den entreprenöriella undervisningen med konceptet Ung Företagsamhet? Jag hoppas 

att min studie om entreprenöriell pedagogik, lärarroll och entreprenöriella förmågor kan ge 

värdefull information och kunskap för skolor som planerar att satsa ytterligare på 

entreprenörskap i skolan i och med de nya läroplanerna. Dessutom kan min undersökning 

utmynna i ett kunskapsbidrag som kan påverka och utveckla lärares entreprenöriella 

pedagogik och undervisningsupplägg framöver. 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 redogör jag för den teoretiska referensramen, som inleds med John Deweys 

utbildningsfilosofi. Efterföljande avsnitt behandlar teorin om situationsanpassat ledarskap och 

därefter följer ett avsnitt som handlar om hur forskningen kring entreprenöriella egenskaper 

eller förmågor växt fram och utvecklats. Denna redogörelse ska fungera som en brygga över 

till den entreprenöriella pedagogiken som används i skolan. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av min teoretiska utgångspunkt. I kapitel 3 redogör jag för syfte, 

frågeställningar, avgränsningar samt definierar några begrepp som förekommer i uppsatsen. I 

kapitel 4 redogör jag för metodval, genomförandet av min undersökning, samt hur jag valt att 

analysera mitt insamlade material. Kapitlet avslutas med en redovisning av felkällor, samt 

validitet och reliabilitet för uppsatsen. I kapitel 5 presenteras och analyseras de resultat jag 

erhållit genom min undersökning. Kapitlet inleds med ett avsnitt som handlar om 

organisationen Ung Företagsamhet och innebörden i konceptet Ung Företagsamhet och i 

efterföljande avsnitt redogör jag för hur eleverna på den studerade skolan arbetar med 

konceptet Ung Företagsamhet. I kapitel 6 återfinns mina slutsatser, förslag till vidare 

forskning samt en avslutande diskussion. Kapitel 7 innehåller en käll- och 

litteraturförteckning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 John Deweys utbildningsfilosofi kopplat till entreprenörskap i skolan 

Sven Hartman, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, skriver i inledningen till 

John Deweys texter, att den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) 

lade grunden för den så kallade progressiva pedagogiken, vilken inte enbart fick genomslag i 

USA utan även kom att influera flera länder framöver. I början av 1900-talet hade flera 

miljoner invandrare kommit till USA i jakt på arbete och en ny framtid för sina familjer. De 

arbeten som erbjöds fanns i industrierna, vilka ägdes av kapitalstarka vita amerikanare. 

Sociala motsättningar och oroligheter uppstod mellan de olika samhällsklasserna, samtidigt 

som röster höjdes för en annan typ av utbildningssystem. I denna kontext framstod den 

progressiva pedagogiken som en annorlunda och välbehövlig lösning för att reformera 

samhället.
14

  

 

Deweys texter handlar om hans tankar om skola och utbildning i förhållande till samhället i 

stort.
15

 Han menar att skola och utbildning är sociala och samhälleliga företeelser där barn och 

ungdomar får ta del av de erfarenheter och kunskap som tidigare generationer människor har 

skaffat sig. För Dewey är utbildning ett högst påtagligt leverne i nuet och inte träning inför ett 

liv som ska levas senare i samhället. Detta innebär att Dewey betraktar skolan som en 

miniatyr av samhället. För att elever ska kunna ta till sig skolundervisningen anser Dewey att 

skolan behöver koppla undervisningen till de erfarenheter som eleverna bär med sig från 

miljöer utanför skolans värld. Därmed kan elevernas tidigare erfarenheter fungera som en fast 

grund för eleverna att stå på, vilket kan göra det lättare för dem att förhålla sig till de nya 

idéer och perspektiv som de får stifta bekantskap med i skolan.
16

 Dewey menar vidare att 

elevernas samverkan med andra människor ska utgöra basen för undervisningen och han 

vänder sig emot att läraren är den som ensam styr i klassrummet och förmedlar det lärostoff 

som ska läras in. Istället borde läraren vägleda eleverna i undervisningen på basis av att 

läraren har mer förvärvad kunskap och livserfarenhet. Dewey betonar vikten av att eleverna 

                                                 
14

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 11-12.   
15

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 45.   
16

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 48-49.   

 



 10 

får agera praktiskt och själva utföra aktiviteter för att därigenom lära sig och ta del av 

samhällslivet.
17

 Såsom Hartman kommenterar Deweys utbildningsfilosofiska texter, menar 

Dewey att teori och praktik i skolsammanhang är två sidor av samma mynt, där ingen av 

sidorna värderas högre än den andra utan båda två är nödvändiga och förutsätter varandra.
18

 

Enligt Dewey ska skolarbetet ge utrymme för samarbete och interaktion med klasskamrater. 

Skolarbetet ska handla om att kommunicera med varandra, utbyta erfarenheter, lära av 

varandra samt ge varandra tips och förslag på skolarbetet.
19

 

 

2.2 Situationsanpassat ledarskap 

Den bild av lärarrollen som jag får genom studier av entreprenöriell pedagogik tycker jag har 

drag av teorierna om ett situationsanpassat ledarskap. 

 

Det situationsanpassade ledarskapet är en teori som myntades av ekonomerna Hersey och 

Blanchard. Detta ledarskap kan sägas innehålla två delar, en uppgiftsdel avseende 

arbetsuppgift och en relationsdel avseende gruppmedlemmar. Ledaren anpassar sin ledarstil 

utifrån dessa två delar på så sätt att om gruppen har låg kunskap och kompetens om 

arbetsgruppen karakteriseras ledarstilen av att ledaren är mer styrande och ger gruppen tydliga 

instruktioner och förklaringar till vad som ska göras och på vilket sätt. Allteftersom gruppen 

erhåller mer kunskap och kompetens om arbetsuppgiften kan ledaren successivt lämna över 

mer ansvar till gruppmedlemmarna och endast stötta och uppmuntra gruppen under arbetet. 

Hersey och Blanchard menar att ledarens främsta uppgift i det situationsanpassade ledarskapet 

handlar om att få grupper att bli självgående och arbeta självständigt i så stor utsträckning 

som möjligt.
20

 

 

2.3 Entreprenöriella förmågor 

Hans Landström, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, redogör för begreppet 

entreprenörskaps historiska ursprung samt den entreprenörskapsforskning som bedrivits inom 

                                                 
17

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 48, 50-51. 
18

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 17. 
19

 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Urval, inledning och kommentarer av 

Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman, (Stockholm 2004), s 64. 
20

 Lars Svedberg, Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, (Lund 2007), s 322-325. 
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olika ämnesdiscipliner
21

. Enligt Landström var det psykologiskt inriktade forskare som gav 

sig i kast med entreprenörskapsbegreppet efter andra världskriget och studerade vilka 

egenskaper som karakteriserade entreprenörer, i syfte att ta reda på varför en del människor 

startade företag. Det underliggande antagandet i denna forskning var att dessa entreprenörer 

besatt en viss uppsättning egenskaper som andra människor saknade.
22

 Colette Henry, 

verksam vid Centre for Entrepreneurship Research, Dundalk Institute of Technology, Frances 

Hill och Claire Leitch, båda verksamma vid School of Management and Economics, Queen’s 

University, Belfast, redogör för olika psykologiskt skolade forskares bidrag till forskningen 

om personliga egenskaper hos entreprenöriella individer. Några av dessa egenskaper är 

exempelvis driftighet, initiativrikedom, beslutsfattande, kommunikationsförmåga, 

självsäkerhet, samt självständighet.
23

 Den beteendevetenskapliga forskningen fortsatte i detta 

spår med att studera personliga egenskaper och genom exempelvis beteendeforskaren Drucker 

kom den bland annat fram till att dessa egenskaper inte är något en gång för alla givet hos en 

del människor, utan individer kan lära sig att bli mer entreprenöriella och bete sig 

entreprenöriellt.
24

 Landström menar att forskningen om entreprenörers personliga egenskaper 

är bakgrunden till framväxten av entreprenörskapsutbildningar. I syfte att utforma och 

utveckla dessa utbildningar har fokus varit på utbildningsinnehåll, undervisningsformer men 

även på hur lärandet sker, för att därigenom skapa förutsättningar för att lära individer att bli 

mer entreprenöriella och utveckla entreprenöriella förmågor såsom handlingskraft, kreativitet 

och uppfinningsrikedom.
25

 

 

2.4 Min teoretiska utgångspunkt 

Mot bakgrund av min teoretiska referensram kommer jag särskilt att undersöka vad som 

kännetecknar den entreprenöriella pedagogiken på de kurser som bedrivs med konceptet Ung 

Företagsamhet på den studerade skolan. Den entreprenöriella pedagogiken kommer särskilt att 

granskas utifrån John Deweys tankar om praktiska och verklighetsbaserade skoluppgifter i 

undervisningen. Vidare kommer jag utifrån teorin om det situationsanpassade ledarskapet 

undersöka hur lärarrollen, avseende lärarens samspel med eleverna tar sig uttryck på de kurser 

som bedrivs med konceptet Ung Företagsamhet på den studerade skolan. Slutligen kommer 

                                                 
21

 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, (Lund 2005). 
22

 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, (Lund 2005), s 17-18. 
23

 Colette Henry, Frances Hill & Claire Leitch, Entrepreneurship Education and Training, (Aldershot 2003), s 

33. 
24

 Colette Henry, Frances Hill & Claire Leitch, Entrepreneurship Education and Training, (Aldershot 2003), s 

59. 
25

 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, (Lund 2005), s 68-70. 



 12 

jag utifrån Landströms koppling av entreprenöriella förmågor till 

entreprenörskapsutbildningar undersöka vilka entreprenöriella förmågor som de elever som 

ingår i min undersökning utvecklar, samt i vilken utsträckning dessa förmågor utvecklas.  

 

3. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 

3.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vad några lärare och deras elever på en 

gymnasieskola i Stockholmsområdet uppger om den entreprenöriella pedagogik som används 

på kurser som bedrivs inom ramen för konceptet Ung Företagsamhet. Med tanke på att 

entreprenörskap fått en ökad betydelse i utbildningssammanhang, bland annat genom de nya 

styrdokumenten för gymnasieskolan, är det intressant att undersöka hur 

entreprenörskapsutbildningar för närvarande upplevs av lärare och elever.  

 

Utifrån John Deweys utbildningsfilosofi, teorin om situationsanpassat ledarskap, samt Ung 

Företagsamhets redogörelse för kompetensområden, är syftet mer specifikt att beskriva vad de 

studerade lärarna och eleverna uppger om lärarrollen, avseende lärarens samspel med 

eleverna, att belysa vilka entreprenöriella förmågor som utvecklas på kurserna ifråga, samt 

vad som är kännetecknade för den entreprenöriella pedagogiken på kurser som bedrivs med 

konceptet Ung Företagsamhet.  

 

3.2 Frågeställningar  

Utifrån mitt syfte är frågeställningarna i föreliggande uppsats följande: 

1. Vilka entreprenöriella förmågor utvecklas på kurser som bedrivs med konceptet Ung 

Företagsamhet och i vilken grad utvecklas dessa förmågor? 

 

2. Hur beskrivs lärarrollen, med avseende på lärarens samspel med eleverna, av lärare och 

elever på kurser som bedrivs med konceptet Ung Företagsamhet? 

 

3. Vad är kännetecknande för den entreprenöriella pedagogiken såsom den bedrivs på kurser 

med konceptet Ung Företagsamhet jämfört med John Deweys utbildningsfilosofi? 
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3.3 Avgränsningar 

Denna uppsats omfattar en undersökning på en gymnasieskola i Stockholmsområdet och mer 

specifikt de kurser som använder sig av konceptet Ung Företagsamhet på denna 

gymnasieskola. Övriga skoluppgifter som förekommer på kurserna och som inte är kopplade 

till Ung Företagsamhets koncept ligger utanför denna uppsats syfte. Endast de lärare som 

fungerar som handledare för de elever som driver företag i Ung Företagsamhets regi studeras. 

Andra lärare som är involverade på dessa kurser i och med att kurserna ämnesintegreras på 

den studerade gymnasieskolan, omfattas inte av föreliggande undersökning. På motsvarande 

sätt är jag endast intresserad av de studerade elevernas arbete med de företag som de bedriver 

genom konceptet Ung Företagsamhet. Uppsatsen omfattar ej heller studier av styrdokument 

för de kurser där konceptet Ung Företagsamhet förekommer. 

 

3.4 Förkortningar och definitioner 

Följande förkortning förekommer i föreliggande uppsats: 

 

UF = Ung Företagsamhet 

Förkortningen kan förekomma i flera olika sammanhang såsom i UF-företag, UF-företagande, 

konceptet UF och liknande, men kan även beteckna själva organisationen Ung Företagsamhet. 

 

Nedan följer några definitioner på begrepp såsom de ska förstås i föreliggande uppsats: 

 

Entreprenöriell pedagogik – i föreliggande uppsats ska entreprenöriell pedagogik förstås som 

innefattande entreprenöriellt lärande och undervisningsmetoder (didaktik). 

 

Entreprenöriell förmåga – i föreliggande uppsats ska entreprenöriell förmåga förstås som en 

förmåga som elever kan utveckla i samband med en utbildning eller kurs som bedrivs i syfte 

att främja entreprenörskap, eller som bedrivs genom entreprenöriell pedagogik. 
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4. Metod 
 

4.1 Min förförståelse  

Min förförståelse av forskningsområdet entreprenöriell pedagogik var till en början starkt 

kopplad till företagsekonomi som ämnesdisciplin. Detta kommer sig av att jag har en 

bakgrund som ekonom, med studier i företagsekonomi både på gymnasial och på 

eftergymnasial nivå, samt flera års arbetserfarenhet som ekonom inom finanssektorn. Under 

min verksamhetsförlagda utbildning som lärarkandidat observerade jag på flera 

ekonomikurser som bedrevs med UF-konceptet. Dessa kurser fångade mitt intresse då jag 

tyckte att de undervisningsmetoder som användes särskiljde sig från undervisningsmetoderna 

inom andra ämnen och kurser. På UF-kurserna var läraren inte lika framträdande och läraren 

hade få om inga genomgångar på tavlan med uppgifter som eleverna sedan skulle utföra i sina 

läroböcker. Eleverna arbetade i mindre grupper och fick på det hela taget sköta sig själva i 

mångt och mycket medan läraren gick runt och stämde av hur arbetet fortskred i varje 

elevgrupp. Jag ville därför undersöka närmare vad som kännetecknade denna pedagogik, vad 

som karakteriserade lärarrollen, samt vad elever skulle lära sig på dessa kurser. 

 

Under arbetet med uppsatsen och genom inläsning av litteratur kring ämnesområdet har jag 

förstått att entreprenöriell pedagogik innebär något mer än ett sätt att lära sig om företag och 

företagande i strikt ekonomiskt hänseende. Utifrån mina litteraturstudier har jag dessutom 

insett att entreprenöriell pedagogik är något som forskare och aktörer inom skola och 

utbildning förespråkar som eftersträvansvärt att använda inom de flesta skolämnen och 

årskurser. Jag gick in i uppsatsarbetet med en positiv förförståelse av entreprenöriell 

pedagogik, någon som egentligen inte förändrades under arbetet med uppsatsen, förutom att 

min förståelse av fenomenet under arbetets gång blev mindre ekonomiskt färgad. Dessutom 

hoppades jag genom min uppsats finna eventuella svårigheter och brister med den 

entreprenöriella pedagogiken, eftersom jag under min litteraturstudie upplevt en avsaknad av 

kritiska förhållningssätt till denna. 

 

4.2 Mitt val av teoretisk referensram för uppsatsen 

John Deweys utbildningsfilosofi och pedagogiska förhållningssätt till skola och utbildning 

anser jag vara grunden för framväxten av den entreprenöriella pedagogiken. Därav utgår jag 

från hans tankar om skola och utbildning i föreliggande uppsats. Den förståelse av lärarrollen 
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som jag erhållit genom bland annat min litteraturstudie på ämnesområdet entreprenöriell 

pedagogik, föranleder mig till att betrakta lärarrollen som ett ledarskap, vilket har stora 

likheter med det situationsanpassade ledarskapet. Hans Landströms redogörelse för 

framväxten av entreprenörskapsutbildningar och skälet till att entreprenöriella egenskaper 

eller förmågor har kopplats ihop med dessa utbildningar, anser jag ger mig en god 

utgångspunkt till att undersöka de entreprenöriella förmågor som utvecklas på kurser med 

konceptet UF. 

 

4.3 Mitt urval av skola, lärare och elever för undersökningen 

Utifrån syftet med min uppsats bestämde jag undersökningsobjekt och därmed mina 

undersökningsenheter. Lärare och elever utgjorde mina undersökningsenheter då jag antog att 

dessa hade de svar jag sökte för att kunna besvara mina frågeställningar. Jag valde den 

studerade skolan på basis av att jag bedömde att jag relativt lätt kunde få access till skolan på 

grund av att jag till viss del är bekant med skolpersonal som är verksamma på skolan. Urvalet 

av skola skedde genom ett icke-sannolikhetsurval
26

.  

 

Efter valet av skola valde jag ut de lärare och elever som skulle ingå i min undersökning. Då 

min avsikt var att undersöka entreprenöriell pedagogik på kurser med konceptet UF fanns det 

totalt tre lärare och tre skolklasser (hädanefter kallade klass A, klass B och klass C) med 

sammanlagt 88 elever som kunde utgöra mina undersökningsenheter. Jag valde att låta två 

lärare (hädanefter kallade lärare A och lärare B) och de elever som de handleder, ingå i min 

undersökning. Även urvalet av lärare och elever var ett icke-sannolikhetsurval.  

 

Lärare A handleder samtliga 28 elever i klass A. Lärare B handleder klass B med 29 elever 

bortsett från en elev, samt tre elever från klass C (hädanefter kommer dessa tre elever att 

räknas till klass B för enkelhetens skull), vilket innebär att Lärare B handleder totalt 31 elever. 

Det var därmed totalt 59 elever som ingick i min undersökning. Jag bedömde att dessa två 

lärare och 59 elever utgjorde ett tillräckligt stort och representativt urval av det totala antalet 

möjliga undersökningsenheter på den studerande skolan
27

. Klass A går ett tekniskt inriktat 

program och klass B ett ekonomiskt inriktat program, vilka är de enda två gymnasieprogram 

                                                 
26

 Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren medvetet har styrt urvalet av sina undersökningsenheter och valt 

ut enheterna baserat på sin egen uppskattning av hur pass karakteristiska undersökningsenheterna är för den 

totala populationen. Se exempelvis Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (Lund 1992), s 100. 
27

 Mina undersökningsenheter utgör alltså totalt 2/3 eller ca 67 % av det totala antalet möjliga 

undersökningsenheter som är 100 % på den studerade skolan. 
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som läser kurser med konceptet UF. Jag valde därmed att genomföra en urvalsundersökning
28

 

och ej en totalundersökning på den studerade skolan. 

 

4.4 Mitt val av metod för undersökningen 

Jag valde att använda mig av intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetoder. Med andra 

ord gjorde jag en så kallad metodtriangulering
29

. Då jag enligt mitt syfte ville ta reda på vad 

som karakteriserade den entreprenöriella pedagogik som bedrevs på UF-kurserna, beskriva 

lärarrollen utifrån lärarens samspel med eleverna, samt belysa utvecklingen av elevers 

entreprenöriella förmågor, valde jag att genomföra intervjuer med de två lärarna. Därigenom 

kunde jag erhålla både en djupare och bredare förståelse av undersökningsobjektet, samtidigt 

som jag kunde använda det insamlade intervjumaterialet vid utformningen av frågeformulär 

till enkätundersökningen. Flera av de frågor som ställdes i enkätundersökningen har därav 

formulerats med intervjusvaren i åtanke. 

 

Mitt val av att genomföra en enkätundersökning riktad till de elever som lärarna handleder, 

ansåg jag var lämpligt ur flera aspekter. Det som framkommit i intervjuerna om lärarroll och 

utveckling av entreprenöriella förmågor ville jag kunna jämföra med deras elevers uppfattning 

av samma fenomen. Jag ville skapa mig en bild av vilken ”genomslagskraft” den 

entreprenöriella pedagogiken och lärarens sätt att undervisa hade, sett utifrån elevernas 

perspektiv. Jag var därför intresserad av någon sorts kvantifiering av resultatet av min 

undersökning. Om exempelvis flertalet elevers upplevelser av lärarrollen och utvecklingen av 

entreprenöriella förmågor överensstämde med vad lärarna berättat i intervjuerna, skulle det 

stärka mina resultat, eftersom flera elever kunnat tillfrågas genom enkätundersökningen till 

skillnad från om jag valt intervjuer som metod istället. På motsvarande sätt skulle mitt resultat 

från enkätundersökningen kunna visa på svagheter eller brister i den entreprenöriella 

pedagogiken om flertalet elever uppgav upplevelser som inte stämde överens med vad 

lärarena berättat i intervjuerna. Genom att genomföra en enkätundersökning kunde jag också 

vända mig till samliga de elever som lärare A och lärare B handleder och inte riskera att välja 

ut statistiskt avvikande elever om jag valt att intervjua några elever istället.  

                                                 
28

 För beskrivning av vad en urvalsundersökning är, se exempelvis Staffan Stukát, Att skriva examensarbete 

inom utbildningsvetenskap, (Lund 2005), s 57. 
29

 Metodtriangulering kan användas för att erhålla ett bredare underlag för analys och tolkning av 

undersökningsobjektet, se exempelvis Pål Repstad, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 

(Lund 1993), s 19. 
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Även tidsaspekten spelade en viss roll för mitt val att genomföra en enkätundersökning. Då 

jag inledningsvis tog kontakt med både rektor och en biträdande rektor på den studerade 

skolan för att be om access, fick jag veta att både de lärare och de elever som jag ville 

undersöka var inne i slutfasen på många kurser och hade mycket att göra med flera prov och 

redovisningar inom den tidsperiod som min undersökning omfattade. Samtidigt slukade 

lovdagar och friluftsdagar värdefull tid. Trots detta fick jag möjlighet att genomföra 

undersökningen på skolan och för att få elever att delta i min undersökning bedömde jag att 

en enkätundersökning som tog ungefär fem minuter att fylla i, var i förevarande situation den 

mest lämpliga metoden för att fånga elevernas perspektiv på undersökningsobjektet. Att under 

lektionstid få möjlighet att intervjua elever under en längre tidsperiod eller att genomföra 

intervjuer med elever efter skoltid bedömde jag som svårt att genomföra. 

 

 4.4.1 Utformning av intervjufrågor (se bilaga 1)  

Intervjufrågorna som jag använde i mina två intervjuer utgick från min förförståelse och min 

inläsning på ämnesområdet entreprenöriell pedagogik. Frågorna i början av intervjumallen är 

bakgrundsfrågor som handlar om exempelvis hur länge läraren varit lärare och arbetat på 

skolan. Därefter följer några frågor som handlar om vad entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap i skolan betyder för lärarna. Syftet med dessa frågor var att jag skulle kunna 

få en generell bild av hur de intervjuade lärarna uppfattar undersökningsfenomenet. Frågorna 

därefter handlar om lärarnas lektionsförberedelse och undervisningsmetoder och genom dessa 

frågor ville jag få en förståelse av lärarrollen såsom den beskrivs och upplevs av de 

intervjuade lärarna. Slutligen utformade jag frågor som berörde lärarens upplevelse av 

elevernas prestationer, hur läraren interagerar med eleverna i olika situationer, samt vad 

eleverna lär sig på kurserna ifråga. Denna frågemall fick sedan två av mina klasskamrater ta 

del av för att ge mig synpunkter på exempelvis tydlighet och struktur.  

 

4.4.2 Intervjuernas genomförande 

De intervjuer jag genomförde var så kallade besöksintervjuer
30

, vilket innebar att jag besökte 

de intervjuade lärarna på skolan efter att vi kommit överens om tid och plats för intervjuns 

genomförande. Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen (27 april med Lärare A och 2 

maj med lärare B) på de intervjuade lärarnas arbetsplats. Intervjuerna varade i lite drygt en 

                                                 
30

 För beskrivning av besöksintervjuer samt fördelar och nackdelar med denna intervjuform  som 

datainsamlingsmetod, se exempelvis Karin Dahmström, Från datasamling till rapport - att göra en statistisk 

undersökning, (Lund 2005), s 90-95. 
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timme vardera. Båda intervjurena spelades in efter att lärarna gett sitt samtycke till detta. Jag 

följde inte ordningsföljden på frågorna i min intervjumall utan valde att ställa frågorna i den 

ordning som föll sig naturligt i intervjusituationen. Vidare ställde jag endast de frågor som 

ansågs relevanta att ställa vid intervjutillfället och jag följde upp lärarnas svar med flera 

följdfrågor.   

 

4.4.3 Utformning av enkätfrågor (se bilaga 2) 

Då jag var intresserad av att undersöka vilka entreprenöriella förmågor som eleverna har 

utvecklat på kurserna med konceptet UF, valde jag att utgå ifrån UF:s sex 

kompetensområden
31

. Dessa kompetensområden innehåller de förmågor som, utifrån min 

litteraturstudie, anses vara entreprenöriella. De flesta av de sex kompetensområdena var 

kopplade till praktiska moment som eleverna genomför under kurserna, vilket medförde att 

jag utformade mina frågor så att jag ställde frågor om arbetsmomentet snarare än att direkt 

ställa frågor om vilka förmågor eleverna har utvecklat. Jag utgick ifrån att eleverna lättare 

skulle kunna besvara enkäten om de kunde relatera sina svar till något konkret som de arbetat 

med, exempelvis utformandet av en affärsplan, istället för att jag frågade om de utvecklat sin 

kommunikationsförmåga (vilket är det kompetensområde som affärsplanen kopplas samman 

med). Därmed utgick jag också ifrån att eleverna ”per automatik” utvecklar de 

kompetensområden och entreprenöriella förmågor som kan kopplas till dessa 

kompetensområden om eleverna anger att de lärt sig något i ett visst arbetsmoment, ett 

förhållande som inte alls behöver stämma
32

. De sex kompetensområdena är enligt UF 

följande: språklig och kommunikativ kompetens, affärskompetens, kreativ kompetens, digital 

kompetens, social kompetens och personlig kompetens. 

 

Följande entreprenöriella förmågor kopplade jag samman med respektive kompetensområde: 

 

Kommunikativ förmåga – > språklig och kommunikativ kompetens 

Kreativitet – > kreativ kompetens 

Driftighet – > affärsmässig kompetens 

                                                 
31

 Ung Företagsamhet, UF-företagande ger kompetenser för livet, hämtad 23 april 2012, 

http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungplain/files/ungmedia/Dokument/Externt/Stockholm/Kompetenser%20

genom%20UF-f%C3%B6retagande.pdf. 
32

 Det kan tänkas att jag hade fått ett helt annat resultat i enkätundersökningen om jag valt att ställa frågor direkt 

till eleverna om vilka förmågor de utvecklar eller om jag valt att koppla entreprenöriella förmågor till andra 

arbetsmoment än de jag valde. 
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Innovativ och kommersiell förmåga - > digital kompetens 

Samarbetsförmåga – > social kompetens 

Självsäkerhet och organisationsförmåga – > personlig kompetens 

 

Det finns flera olika arbetsmoment kopplade till dessa kompetenser men för att enkätfrågorna 

inte skulle bli alltför många valde jag att koncentrera mina frågor till ett arbetsmoment inom 

varje kompetensområde. Jag valde arbetsmomenten affärsplan, hemsida, daglig skötsel av 

UF-företaget, samt affärsidé. Dessa kopplade jag till följande kompetenser: 

 

Språklig och kommunikativ kompetens – Affärsplan (fråga 1A, 1B och 1C i enkäten) 

Kreativ kompetens – Affärsidé (fråga 2A, 2B och 2C i enkäten) 

Affärskompetens – Daglig skötsel av UF-företaget (fråga 3A, 3B och 3C i enkäten) 

Digital kompetens – Hemsida (fråga 4A, 4B och 4C i enkäten) 

 

För vart och ett av dessa kompetensområden och moment ställdes tre frågor vardera. Frågorna 

handlade om hur pass väl eleven ansåg att de lyckats utföra momentet i UF-företaget, elevens 

egen delaktighet i momentet, samt hur mycket eleven hade lärt sig i momentet. De tre 

frågorna kring respektive arbetsmoment utformades i kombination till varandra och ska därför 

analyseras sammantaget. Exempelvis om en elev anser att denne har lyckats väl med 

momentet och varit delaktig, men samtidigt uppger att denne inte lärde sig något, tolkar jag 

det som att eleven redan hade erforderliga kunskaper för att utföra de arbetsuppgifter som 

ingår i momentet. Om resultatet i enkäten liknade detta exempel skulle det kunna indikera på 

att momentet ifråga inte har utvecklat elevens entreprenöriella förmåga. Om däremot en elev 

anger att de lyckades väl med momentet, att denne var i hög grad delaktig samt att denne 

lärde sig mycket i momentet tolkar jag det som att eleven har haft nytta av arbetsmomentet 

och utvecklat den entreprenöriella förmågan som jag kopplade till kompetensområdet.  

 

Kompetenserna social och personlig kunde jag inte koppla till några arbetsmoment eftersom 

jag anser att dessa förmågor utvecklas successivt under hela kursen. Därför valde jag att ställa 

frågor om samarbete i UF-företaget och egen arbetsinsats gällande den sociala kompetensen 

(fråga 5, 6 och 7 i enkäten) och frågor om självförtroende och planeringsförmåga för den 

personliga kompetensen (fråga 8 och 9 i enkäten). Frågorna var utformade som påståenden, 

vilka eleverna fick ta ställning till och ange i hur pass hög grad de stämde. 
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Jag utformade enkäten efter att jag genomfört mina två intervjuer med lärare A och lärare B, 

eftersom jag ville kunna samla in data för att kunna se hur pass väl lärarnas utsagor 

överensstämde med elevernas bild av samma företeelse. De frågor jag utformade till eleverna 

om den entreprenöriella pedagogiken handlade om praktiska arbetsuppgifter samt om 

verklighetsbaserade arbetsuppgifter (fråga 10 och 11 i enkäten). Frågorna om lärarrollen 

(fråga 12, 13, 14 och 15 i enkäten) handlade om i hur pass hög grad eleverna fick ansvara för 

sitt arbete, reda ut svårigheter själva, om läraren ger eleverna den hjälp de behöver, samt om 

läraren vägleder eleverna om möjliga handlingsalternativ snarare än att säga åt dem vad de 

ska göra. Samtliga dessa frågor var utformade som påståenden, vilka eleverna fick ta ställning 

till och ange i hur pass hög grad de stämde.  

 

Varje fråga i enkäten hade fasta svarsalternativ
33

 eftersom jag bedömde att jag därigenom 

skulle kunna hålla nere det interna bortfallet och reducera risken att elever inte besvarar frågor 

för att det tar för lång tid. På varje fråga fanns det fem svarsalternativ som skulle kunna 

omvandlas till en skala mellan 1-5, där 1 skulle motsvara det lägsta värdet och 5 skulle 

motsvara det högsta värdet. Exempel på svarsalternativ är ”stämmer inte alls”, ”stämmer 

sådär”, ”stämmer”, ”stämmer bra” och ”stämmer mycket bra”. 

 

4.4.4 Testning av enkäten 

När jag utformat enkäten behövde jag testa den genom att låta några personer prova att fylla i 

enkäten för att därigenom kunna få synpunkter på den och eventuellt förbättra den. När 

forskaren ska prova enkäten är det en fördel om de personer som testar den liknar den grupp 

som forskaren avser att genomföra undersökningen på
34

. Därför valde jag att vända mig till 

några elever i klass C eftersom de är elever som också deltar på UF-kurser. Fem elever ställde 

upp och testade att fylla i enkäten efter att jag berättat om min undersökning och skälet till att 

jag vände mig till dem. Denna test utföll i stora drag väl, vad gäller exempelvis frågornas 

tydlighet, enkätens längd och fasta svarsalternativ, men resulterade ändå i att två frågor 

omformulerades då deras innebörd kunde tolkas på flera sätt enligt testeleverna. De frågor 

som omformulerades var fråga 10 som handlade om praktiska arbetsuppgifter samt fråga 13 

som handlade om ifall läraren låter eleverna reda ut svårigheter själva. 

                                                 
33

 Fasta svarsalternativ är lättare att bearbeta och analysera. Nackdelen med enbart fasta svarsalternativ är bland 

annat att forskaren inte får glömma att ta med något svarsalternativ, se exempelvis Karin Dahmström, Från 

datasamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, (Lund 2005), s 131. 
34

 Karin Dahmström, Från datasamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, (Lund 2005), s 143. 
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4.4.5 Enkätundersökningens genomförande 

Jag valde att genomföra gruppenkäter
35

 och besökte eleverna klassvis eftersom det var den 

smidigaste lösningen att träffa så många elever som möjligt vid samma tillfälle. Fördelen med 

att jag besökte eleverna var att de flesta valde att delta när de väl fick enkäten i sin hand och 

jag var närvarande. Jag besökte klass A och klass B vid två olika lektionstillfällen onsdagen 

den 9 maj (klass A hade mentorstid och klass B hade religionskunskap vid 

enkätundersökningens genomförande) efter att jag stämt av med de lärare som höll 

lektionerna att det gick bra att jag kom. Jag började inledningsvis med att berätta om vad min 

undersökning handlade om. Sedan delgav jag eleverna att deltagandet i undersökningen var 

frivilligt och anonymt samt att deras betyg inte skulle påverkas av deras deltagande i 

undersökningen. Slutligen gav jag instruktioner om hur enkäten skulle besvaras. Därefter 

delade jag ut enkäten och samlade in svaren när eleverna ansåg sig vara klara med 

besvarandet av frågorna. Varje enkättillfälle tog ca 10 min totalt. När jag efteråt räknade hur 

många elever som var närvarande vid tidpunkten för enkätundersökningen bedömde jag att 

jag behövde genomföra enkätundersökningen vid ytterligare ett tillfälle i klass A för att få in 

några fler svar från dessa elever. Jag genomförde därför enkätundersökningen i klass A vid 

ytterligare ett tillfälle måndagen den 14 maj (klass A hade då fysiklektion) och fick in 

ytterligare två enkätsvar. Därmed hade totalt 74,6 % eller 44 av totalt 59 elever deltagit i 

enkätundersökningen, vilket jag ansåg vara ett tillfredsställande deltagande och jag valde att 

avsluta enkätundersökningen.   

 

4.5 Etiska överväganden
36

 

Beträffande min undersökning informerade jag samtliga lärare och elever om vad jag avsåg 

att undersöka på ett sådant sätt att varje deltagare skulle förstå vad det handlade om utan att 

jag använde mig av facktermer eller komplicerade uttryck som exempelvis eleverna kanske 

skulle ha svårt att förstå. När jag vände mig till lärarna kunde jag dock använda mig av 

exempelvis begreppet entreprenöriellt lärande eftersom jag bedömde att lärarna genom sitt 

yrke förmodligen var bekanta med begreppet ifråga. Jag informerade samtliga deltagare om 

att de skulle vara anonyma i min undersökning och att deltagandet var frivilligt. Inför 

                                                 
35

 För beskrivning av enkät som datainsamlingsmetod samt fördelar respektive nackdelar med att använda 

gruppenkäter som datainsamlingsmetod, se exempelvis Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken. En handbok i 

enkätmetodik, (Lund 2005), s 11-13; Karin Dahmström, Från datasamling till rapport - att göra en statistisk 

undersökning, (Lund 2005), s 87. 
36

 För beskrivning av de etiska överväganden som gäller för forskning inom utbildningsvetenskap se exempelvis 

Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion, (Uppsala 2002), s 26-27. 
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enkätundersökningens genomförande hade jag dessutom genom klasslistor kontrollerat åldern 

på samtliga elever för att säkerställa att de själva kunde fatta beslut om de skulle delta eller ej. 

Samtliga elever var minst 18 år gamla. Jag meddelade dessutom eleverna att min 

undersökning inte skulle påverka deras betyg på något sätt, att det endast var jag (och inte 

deras lärare) som skulle titta på deras enkätsvar, men att min färdigskrivna uppsats skulle bli 

offentlig via Södertörns högskola framöver (dock utan att skola, lärare eller elever är 

namngivna). 

 

4.6 Bearbetning av datamaterialet 

Strax efter att intervjuerna genomförts lyssnade jag igenom mina intervjuer och skrev ner dem 

i sin helhet. Efter genomförd enkätundersökning numrerade jag varje enkätsvar och 

registrerade svaren i Excel. Varje enkät registrerades på en rad i arbetsbladet och varje 

enkätfråga registrerades i kolumner i arbetsbladet. Då de flesta enkätfrågor hade fasta och 

slutna svarsalternativ numrerade jag varje svarsalternativ med någon av siffrorna 1-5 och 

registrerade varje enkätsvar med den siffra som motsvarade det svarsalternativ som eleverna 

kryssat för i enkäten. Om en elev exempelvis hade kryssat i svarsalternativet mycket bra, på 

en fråga som hade svarsalternativen ”inte alls”, ”sådär”, ”bra/ok”, ”mycket bra” samt 

”utmärkt”, registrerade jag svaret i Excelarket med siffran 4 istället för att skriva svaret 

”mycket bra”. 

 

I kapitlet om resultatredovisning och analys har jag valt att dela in elevernas svar i vad jag 

kallar positiva respektive negativa svar. Om en elev angett ett svarsalternativ som kodats med 

siffran 3, 4 eller 5 är det ett positivt svar. Om en elev däremot angett ett svarsalternativ som 

kodats med siffran 1 eller 2 är det ett negativt svar. I de fall elever valt att inte besvara 

enkäten överhuvudtaget (datamaterialet innehåller ett sådant fall) eller i de fall när eleverna 

inte besvarat någon fråga i enkäten eller kryssat i flera svarsalternativ på samma fråga 

(datamaterialet innehåller 2 sådana fall, avseende fråga 3 C och fråga 7) har jag registrerat det 

med siffran 0. Dessa nollor betraktar jag som ett internt bortfall i enkätundersökningen. 

Genom att jag registrerat enkätsvaren på detta sätt i Excel har jag kunnat beräkna och 

sammanställa materialet från enkätundersökningen i tabeller och diagram för att därmed 

erhålla en översiktlig bild av resultatet. Sammanfattningsvis är det 43 elever som valt att 

besvara enkäten. 
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4.7 Analysmetod 

Då mitt syfte är att beskriva lärarroll, vad som är kännetecknande med den entreprenöriella 

pedagogik som bedrivs på UF-kurserna, samt att belysa de entreprenöriella förmågor elever 

utvecklar på dessa kurser, har jag valt att tolka mitt empiriska material hermeneutiskt.  

 

En hermeneutisk analysmetod innebär att forskaren vill tolka och förstå 

undersökningsfenomenet utifrån undersökningsdeltagarnas upplevelser. Någon generell 

metod för att göra detta finns inte, utan det praktiska analysarbetet kan kännetecknas av en 

kombination av olika hermeneutiska betraktelsesätt. Inför analysarbetet behöver forskaren ha 

klargjort sin förförståelse av undersökningsfenomenet eftersom denna kan påverka hur 

forskaren tar sig an det material som ska analyseras. Datamaterialet kan behöva läsas flera 

gånger för att därigenom upptäcka och tolka centrala teman, samt likheter och skillnader i 

materialet. Dessutom behöver forskaren löpande i analysarbetet relatera sitt datamaterial till 

den teorianknytning och tidigare forskning som knyter an till undersökningsfenomenet.
 37

 

 

Inför min analys av datamaterialet har jag läst igenom mina nedskrivna intervjuer. De frågor 

och svar som jag bedömde vara mest relevanta utifrån mitt syfte med uppsatsen valde jag att 

inkludera i min resultatredovisning. Detta innebär att jag inte redovisar samtliga frågor och 

svar jag erhållit i intervjuerna. Dock redovisar jag samtliga svar jag erhållit i 

enkätundersökningen eftersom enkäten utformades med beaktande av intervjusvaren och 

därmed är enkätfrågorna mer anpassade efter uppsatsens syfte och frågeställningar (jämfört 

med samtliga intervjufrågor). Materialet från intervjuerna och enkäter har jag analyserat 

sammantaget för att sedan kunna beskriva de huvudsakliga dragen i entreprenöriell 

pedagogik, lärarroll och entreprenöriella förmågor såsom de förhåller sig i det sammanhang 

där de förekommer, det vill säga på den studerade skolan. Jag har även analyserat vilka 

likheter och skillnader som finns i intervju- och enkätsvaren i förhållande till varandra, men 

även till min huvudsakliga tolkning av entreprenöriell pedagogik, lärarroll och 

entreprenöriella förmågor på skolan. Löpande under analysen har jag även kopplat 

analysmaterialet till uppsatsens teoretiska referensram. I min analys av enkätsvaren har jag 

behandlat dem deskriptivt
38

. 

                                                 
37

 Ingrid Westlund, ”Hermeneutik”, i Andreas Fejes och Robert Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys, 

(Stockholm 2011), s 62, 70-71, 74-76. 
38

 Deskriptiv statistik är en kvantitativ bearbetningsmetod som innebär att forskaren i siffror beskriver sitt 

undersökningsobjekt, se exempelvis Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, (Lund 2011), s 111. 



 24 

4.8 Redovisning av felkällor39, validitet samt reliabilitet 

 

4.8.1 Urvalsfel
40

 

Då jag genomfört en urvalsundersökning och valt ut några lärare och deras elever att basera 

min undersökning på, finns en risk att jag valt ut undersökningsenheter som skiljer sig från 

den totala populationen lärare och elever på kurser som bedrivs med konceptet UF. Hur stort 

detta fel är kan jag egentligen inte svara på. Om jag istället betraktar mitt urval sett till den 

studerade skolan, valde jag bort en lärare och 29 elever i min undersökning. Det kan tänkas att 

dessa enheter skiljer sig åt jämfört med de lärare och elever som ingår i undersökningen, men 

jag bedömer att detta urvalsfel är begränsat, baserat på det faktum att jag undersökt ca 67 % 

av det möjliga antalet undersökningsenheter på den studerade skolan. 

 

4.8.2 Täckningsfel
41

 

Jag bedömer att jag varken har övertäckning eller undertäckning i min undersökning. Att 

elever från några andra klasser än klass A och klass B skulle ha fyllt i enkäten vid de olika 

undersökningstillfällena bedömer jag som högst osannolik. Även om jag inte känner alla 

elever till utseendet torde några elever som ingår i de undersökta klasserna eller närvarande 

lärare, ha reagerat på om det fanns elever som inte skulle befinna sig i klassrummet vid detta 

tillfälle. Beträffande undertäckning förefaller det osannolikt att jag skulle ha missat elever 

som ingår i klass A eller i klass B, för att exempelvis lärarna skulle ha glömt några av de 

elever som de handleder, eller för att de klasslistor jag tagit del av inte stämmer. 

 

                                                 
39

 Felkällor är faktorer som kan ha påverkat undersökningsresultat i en oönskad riktning, se exempelvis Knut 

Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Lund 1992), s129-130 . 
40

 Urvalsfel uppstår när forskaren valt att göra en urvalsundersökning och ej att genomföra en totalundersökning 

av de enheter som motsvarar forskarens undersökningsobjekt, se exempelvis Karin Dahmström, Från 

datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, (Lund 2005), s 318. 
41

 Täckningsfel innebär att vissa av de enheter som ingår i undersökningen inte motsvarar de enheter forskaren 

avsåg att undersöka, så kallad övertäckning, eller att enheter som forskaren avsåg att undersöka inte finns med i 

undersökningen, så kallad undertäckning, se exempelvis Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport – att 

göra en statistisk undersökning, (Lund 2005), s 319-320. 
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4.8.3 Bortfall
42

 

Jag har både externt och internt borfall i min enkätundersökning. I klass A var det 20 av totalt 

28 elever som deltog i undersökningen. 8 elever deltog ej. I klass B var det 24 av totalt 31 

elever som deltog i undersökningen. 7 elever deltog ej. Det externa bortfallet var totalt 25,4 % 

i enkätundersökningen när samtliga elever som ej deltog summeras. 74,6 % eller tre av fyra 

elever valde att delta i enkätundersökningen, vilket jag bedömer vara en fullgod siffra med 

tanke på den tid jag valde att lägga ner på enkätundersökningens genomförande (totalt tre 

tillfällen). Hade jag ägnat mer tid åt att besöka eleverna bedömer jag att jag hade fått fler svar. 

 

Beträffande internt bortfall var det en elev som valde att lämna in hela enkäten blank och i två 

enkäter hade en fråga ej besvarats av totalt 44 insamlade enkäter. Inga otydliga eller 

motsägelsefulla svar har noterats. Överlag bedömer jag därmed det interna bortfallet som litet. 

Således är det 43 elever av de 44 elever som fick enkäten i sin hand som har besvarat denna. 

 

4.8.4 Mätfel
43

 

I både mina intervjuer och i enkäten kan frågor ha varit felaktigt formulerade. Jag bedömer 

dock att risken för felaktiga frågor är mindre i intervjuerna jämfört med i enkäten. Även om 

jag var närvarande både vid intervjuer och vid enkätundersökningen och  kunde besvara 

frågor kring oklarheter, torde det ha varit lättare för de intervjuade lärarna att göra det 

eftersom det var få personer närvarande vid intervjutillfället jämfört med vid 

enkätundersökningens genomförande. Vid något enstaka tillfälle bad en av lärarna mig att 

förtydliga en fråga, medan ingen av de elever som deltog i enkäten gjorde det. Detta kan dels 

ha berott på att samtliga frågor var tydliga, dels för att elever inte vågade fråga när deras 

klasskamrater och lärare var närvarande. Samtidigt torde det faktum att jag provat enkäten på 

några elever inför enkätundersökningen ha minskat risken för otydliga frågor. 

 

Det finns en risk för att vissa frågor i enkäten kan ha varit ledande eller dåligt formulerade, se 

exempelvis frågan om ifall elever lär sig bättre genom att utföra uppgifter praktiskt istället för 

                                                 
42

 Med externt bortfall avses de personer som ingår i undersökningsgruppen men som valde att ej delta i 

undersökningen eller personer som inte var anträffbara av olika skäl. Med internt bortfall avses bortfallet som 

uppstår när personer som valde att delta i undersökningen ej besvarade vissa frågor eller har angett svar som är 

otydliga eller svårtolkade, se exempelvis Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 

(Lund 2005), s 64. 
43

 Med mätfel avses skillnaden med det värde som undersökningen erhållit och det sanna värdet. Felen kan bero 

på det mätinstrumentet som används, mätmetoden, forskaren själv samt de som deltar i undersökningen, se 

exempelvis Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, (Lund 

2005), s 334-337. 
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att endast läsa om hur något ska göras (fråga 10 i enkäten). Denna fråga omformulerades 

visserligen efter att enkäten testats för att den var otydligt formulerad och kunde dubbeltolkas 

i sitt ursprungliga skick, men huruvida frågans omformulering skedde till det bättre kan 

diskuteras. Vidare säger frågan om elever lär sig genom verklighetsbaserade uppgifter (fråga 

11 i enkäten) ingenting om ifall eleverna även lär sig genom andra sätt än genom att utföra 

verklighetsbaserade uppgifter. Beträffande frågan som handlade om ifall eleverna får den 

hjälp och det stöd de behöver (fråga 14 i enkäten) kan denna fråga inte ge svar på huruvida 

eleverna de facto inte får hjälp och stöd av läraren eller om eleverna upplever att de inte får 

hjälp och stöd. 

 

Intervjuareffekt eller forskareffekt kan finnas i både intervjuer och i enkäten eftersom jag 

känner både lärare och elever sedan tidigare. I mina intervjuer bedömer jag att det kan finnas 

en viss intervjuareffekt som kan ha fått till följd att lärarna inte förutsättningslöst berättade om 

sitt arbete utan exemplifierade med lektionstillfällen och gemensamma upplevelser som vi 

delar. Därmed kan lärarna ha begränsat sina svar och den upplevelse av fenomenet som jag 

fått ta del av, samtidigt som jag under intervjuerna kan ha gjort instämmanden eller liknande 

baserat på att jag är bekant med den situation som de återger. Jag bedömer att risken för 

intervjuareffekt är större i intervjun med lärare A jämfört med lärare B, eftersom jag följt 

lärare A i undervisningen tidigare.  

 

Det kan uppfattas som en nackdel att jag besökte klassen eftersom jag genom min närvaro kan 

ha påverkat elever att delta i enkäten. Dessutom kan det faktum att deras lärare var närvarande 

vid enkätillfället ha påverkat elevernas benägenhet att delta, samtidigt som de även kan ha 

blivit påverkade till att delta när de såg att deras klasskamrater valde att besvara enkäten. 

Denna eventuella påverkan tror jag ändå uppvägdes av att jag meddelade eleverna att det var 

ett anonymt och frivilligt deltagande som inte skulle påverka deras betyg.  

Vidare kan det finnas en risk för att de undersökta lärarna och eleverna har ljugit, förskönat 

sanningen eller minns fel, vilket därmed innebär att jag erhållit resultat som inte 

överensstämmer med verkligheten. Att de undersökta personerna avsiktligen skulle ha ljugit 

eller förskönat sanningen bedömer jag som liten eftersom samtliga deltagare fick information 

om att deltagandet var anonymt och att skolans namn inte skulle nämnas i uppsatsen. 

Dessutom borde det faktum att likadana frågor ställts till flera personer i enkäten ha minskat 

risken för att osanningar kommit med i undersökningsresultatet. Att personer minns fel kan 
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däremot förekomma i undersökningen och är något som jag har svårt att uppskatta 

omfattningen av. 

 

4.8.5 Bearbetningsfel
44

 

Att jag skulle ha kodat eller registrerat data felaktigt kan givetvis ha förekommit men jag 

bedömer detta som mindre troligt eftersom jag gått igenom min dataregistrering flera gånger 

både vad gäller intervjuer och enkäterna. Det faktum att intervjuerna spelades in har medfört 

att jag kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger för att försäkra mig om att jag korrekt skrivit 

ner vad de intervjuade lärarna faktiskt sagt i intervjuerna. Vidare har jag ytterligare en gång 

kodat och registrerat enkäterna till Excelarket, samt överfört data från mitt Excelark till mina 

tabeller och diagram för att säkerställa att jag därigenom fått samma resultat och att ingenting 

blivit felaktigt registrerat. Att min dator skulle ha förvanskat data på något sätt bedömer jag 

som osannolik. 

 

4.8.6 Validitet
45

 

Jag anser att de data jag samlat in är relevanta utifrån mitt syfte och mina frågeställningar i 

uppsatsen. Jag bedömer att jag har valt att undersöka ”rätt” personer i förhållande till 

uppsatsens syfte samt till den skola jag valt att genomföra undersökningen på. De personer 

som jag inkluderat i min undersökning anser jag besitter den ”kunskap” jag eftersökte. Jag har 

ställt likadana frågor till flera personer i framförallt enkätundersökningen och mer eller 

mindre försökt att hålla mig till likadana teman i intervjuerna även om jag inte alltid ställt 

exakt likadana frågor till lärarna. Allt detta torde höja validiteten. Jag har även så långt det är 

möjligt försökt förklara så utförligt som möjligt hur jag gått tillväga för att genomföra 

undersökningen. Dock bedömer jag möjligheten att överföra mina undersökningsresultat till 

andra sammanhang som ringa eftersom jag gjort en begränsad studie och endast undersökt en 

gymnasieskola. Likväl bedömer jag att de data jag samlat in överensstämmer med 

verkligheten så som den för närvarande ser ut på den studerade skolan. 
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 Med bearbetningsfel avses de fel som uppstår vid kodning, registrering och databearbetning av det insamlade 
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Samhällsvetenskaplig metod, (Lund 1992), s 41. 
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4.8.7 Reliabilitet
46

 

Jag bedömer att reliabiliteten är lägre än validiteten i min undersökning av flera orsaker. 

De elever som jag undersökt kommer inte finns kvar på skolan till nästa läsår, vilket får till 

följd att om undersökningen skulle göras om, skulle resultatet kunna bli något annat än vad 

jag erhållit. Lärarna kan tänkas ha slutat sin anställning på skolan eller slutat undervisa på UF-

kurser. Dessutom kan det vara svårt att få ett exakt likadant resultat genom intervjuerna även 

om de intervjuade lärarna skulle vara desamma eftersom de kan ha ändrat inställning eller 

väljer att ge andra exempel på frågorna. Dessutom kan det ha funnits en viss intervjuareffekt i 

intervjuerna delvis på grund av att jag känner dessa lärare sedan tidigare, samt en viss 

forskareffekt i enkäten eftersom flera av eleverna har träffat mig tidigare. Detta skulle kunna 

få till följd att en liknande undersökning på skolan skulle ge ett annat resultat. Ytterligare 

något som drar ner reliabiliteten är att mitt urval är litet i förhållande till den totala 

populationen. Det finns fler gymnasieskolor som bedriver UF-kurser i exempelvis 

Stockholmsområdet. Sett till urvalet enbart på den studerade skolan bedömer jag dock att 

urvalet är bra (jag har då valt att undersöka 2/3 delar av samtliga elever och lärare). 

 

5. Resultatredovisning och analys 
 

5.1 Ung Företagsamhet  

Ung Företagsamhet är enligt egen utsago en ideell politiskt obunden organisation, vars syfte 

är att samarbeta med skolor kring företagsamhet och öka utbytet mellan skola och 

näringsliv
47

. Organisationen grundades i USA på 1920-talet och lanserades i Sverige år 

1980
48

. En rad olika organisationer och företag samarbetar med organisationen UF, som 

exempel kan nämnas Svenskt Näringsliv, Investor, Skolverket, Stockholmsmässan och 

Swedbank
49

. UF är verksamma i hela Sverige och har verksamhet på ett hundratal skolor i 

Stockholmsområdet. UF erbjuder skolor tre olika utbildningskoncept, varav UF-företagande 

är det koncept som riktar sig mot gymnasieskolan.
50

 UF-företagandet innebär att eleverna 

under ett läsår arbetar med att starta och driva ett företag (UF-företag). Eleverna får skapa och 

realisera affärsidéer, produktutveckla, marknadsföra och sälja sina produkter. Eleverna kan 
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 Med begreppet reliabilitet avses hur pass trovärdiga eller tillförlitliga forskarens undersökning är, se 

exempelvis Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (Lund 1992), s 42. 
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även delta på olika mässor som anordnas i UF:s regi. I slutet av läsåret avvecklas företaget 

och erforderliga aktiviteter i samband med detta genomförs. UF skriver på sin hemsida att 

eleverna genom att driva UF-företag utvecklar förmågor såsom ansvarstagande, 

beslutsfattande, problemlösning och samarbetsförmåga.
51

 

 

5.2 UF-kursernas utformning på den studerade skolan 

På den studerade skolan genomför elever som läser det tredje året på gymnasiet UF-

företagande, om de läser ett ekonomiskt eller ett tekniskt inriktat program. UF-företagandet 

ingår som en del i andra kurser på gymnasieprogrammen. Ekonomiklasserna (däribland klass 

B) genomför UF-företagande i samband med kurserna marknadsföring, organisation och 

ledarskap småföretagande B samt projektarbete. Teknikklassen (klass A) genomför UF-

företagande i samband med kurserna teknikutveckling och företagande samt projektarbete. 

Dessa kurser integreras i sin tur med ämnena svenska och multimedia, vilket bland annat 

innebär att lärare i svenska hjälper eleverna med att förbereda företagspresentationer och 

lärare i multimedia hjälper eleverna med att skapa företagslogotyper och en hemsida för UF-

företaget. Teknikklassen har även hjälp av en lärare i tekniska ämnen för att ta fram 

produktprototyper genom olika formgivningsprogram. 

 

Läsåret med UF-kurser ser grovt skissat ut på följande sätt för de båda studerade klasserna. 

När kurserna börjar i augusti gås själva konceptet UF-företagande igenom och därefter börjar 

arbetet med att bilda UF-företag. Sedan börjar arbetsmomentet med att komma på en 

affärsidé, samtidigt som företaget registreras hos organisationen UF. Under arbetet med 

affärsidén gör eleverna även marknadsundersökningar för att undersöka vilket intresse det 

finns för den påtänkta produkten samt påbörjar arbetet med att ta fram produkten.  Ungefär i 

mitten av oktober arbetar eleverna med att upprätta en affärsplan som bland annat beskriver 

deras företag, affärsidé, målgrupp, produkt, finansiering och budget. Eleverna arbetar även 

med den dagliga skötseln av företaget, vilket kan innebära att de kontaktar leverantörer, 

produktutvecklar ytterligare, marknadsför produkten på olika sätt, skapar en hemsida etc. 

Under läsåret deltar eleverna med sina UF-företag på mässor som anordnas av närkommunen 

samt av organisationen UF. På mässorna presenterar eleverna sina företag och erbjuder sina 

produkter till försäljning. Eleverna skriver en företagsrapport om sitt UF-företag när halva 

UF-året gått. I april börjar eleverna förbereda avvecklingen av sina UF-företag, vilket bland 
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annat innebär att de skriver en årsredovisning som lämnas in till handledarna och skickas in 

till organisationen UF. 

 

5.3 Entreprenöriell pedagogik 

De båda intervjuade lärarna beskriver entreprenöriellt lärande genom att de båda anger en rad 

förmågor som kan utvecklas genom denna lärandeform. Lärare B säger att det handlar om att 

eleverna ska få utveckla sin förmåga till problemlösning och kreativitet och lärare A säger att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla samarbets- och initiativförmåga. Båda lärarna nämner 

även något om hur dessa förmågor ska kunna utvecklas. De anser att detta är en process, där 

eleverna lär sig successivt under läsåret genom att få prova sig fram för att omsätta sina idéer 

praktiskt. Lärare A nämner även att entreprenöriell pedagogik handlar om att eleverna arbetar 

i grupp, med verklighetsförankrade projekt som sträcker sig över en längre tidsperiod. Båda 

lärarna är även av den åsikten att eleverna genom dessa UF-kurser utvecklar förmågor som de 

förhoppningsvis har nytta av framöver oavsett vad de kommer att sysselsätta sig med efter 

gymnasietiden. Lärare A säger exempelvis att dessa UF-kurser medför att eleverna 

tillgodogör sig demokratiska värderingar. 

 

Eleverna fick besvara två frågor som jag anser kan kopplas till entreprenöriell pedagogik 

generellt. Dessa två frågor handlade om ifall eleverna lär sig bättre genom praktiska uppgifter 

till skillnad mot att endast lära sig genom att läsa om hur något ska utföras, samt om de lär sig 

genom verklighetsbaserade arbetsuppgifter. I diagram 1 nedan visas vad eleverna svarat på 

dessa frågor. Det blåa blocket avser elever som angett negativa svar (kodat med siffrorna 1 

och 2). De röda och gröna blocken avser elever som angett positiva svar (kodat med siffran 3, 

4 eller 5). I diagrammet kan utläsas att en klar majoritet av eleverna har uppgett att de lär sig 

genom praktiska och verklighetsbaserade uppgifter. 81,3 % eller 35 av 43 svarande elever har 

angett att det stämmer bra eller stämmer mycket bra att de lär sig bättre genom praktiska 

uppgifter. 69,7 % eller 30 av 43 svarande elever har angett att det stämmer bra eller stämmer 

mycket bra att de lär sig genom verklighetsbaserade uppgifter. 
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Diagram 1. Diagrammet visar svarsfördelning i antal svar uppdelat i tre block på fråga 10 och 11 i enkäten.  

 

Jag tolkar ovanstående som att den pedagogik som bedrivs på de studerade UF-kurserna 

innehåller flera moment som är kännetecknande för entreprenöriell pedagogik och Deweys 

tankegods. Jag anser att det som är kännetecknande för den entreprenöriella pedagogiken på 

dessa UF-kurser är att eleverna tillsammans med andra får arbeta med verklighetsnära 

moment och därigenom utvecklar de olika förmågor som de behöver för att verka i samhället. 

Pedagogiken är processinriktad och eleverna ges möjlighet att testa sig fram, vilket innebär att 

lärandet sker successivt. Detta anser jag stämmer överens med Deweys filosofi om att skolan 

ska lära elever om samhällslivet genom att de får utföra autentiska aktiviteter där de 

samarbetar och kommunicerar med andra. 

 

5.4 Lärarrollen 

Vad gäller lärarrollen på kurser med UF-konceptet berättar båda lärarna att den handlar om att 

vägleda eleverna snarare än att styra dem i vad de ska göra, samt på vilket sätt de ska utföra 

något. Det är eleverna själva som ansvarar för sitt lärande. Båda lärarna säger att deras sätt att 

undervisa på UF-kurserna skiljer sig åt från de andra ekonomikurser som de har hand om. De 

menar att andra kurser kan vara mer lärarstyrda och följer en viss arbetsgång som innebär att 

läraren har en teorigenomgång med arbetsuppgifter i läroboken som eleverna får lösa för att 

sedan ha prov på momentet efter en viss tid. Undervisningen på UF-kurserna anser de vara 

mer verklighetsförankrad, vilket innebär att eleverna själva måste få upptäcka vad som 

fungerar och inte. Läraren agerar mer som handledare som rycker in om det behövs. Lärare B 

uttrycker det så här: 
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[…] Det är ju det som är det fina [ …] istället för att man ska ha med alla samtidigt […] det finns 

utrymme till att inte vara så standardiserad skulle jag vilja säga. 

 

Båda lärarna berättar att de inledningsvis på kurserna när nya moment presenteras är mer 

styrande och instruerande för att sedan successivt lämna över ansvaret och utförandet av 

arbetsmomenten till eleverna själva. Lärare A uttrycker det på följande vis: 

 

[…] man måste vara mer styrande i början innan de hittar sina roller och känner sig trygga och innan 

de får in det här lite mer självständiga, sen kan man ju släppa dem efterhand.[…] då behöver man 

förklara det här är processen, nu ska vi göra detta […] jag sitter med på mötena kanske och sen så får 

de ju sina roller, när de väl har rollerna kan de börja bli lite mer trygga där och ta ansvar för sin bit. 

Men det blir det här att man behöver pusha dem så att de vågar lita till sina egna förmågor mycket, att 

de får självförtroende att oj vad ska vi göra nu? Jamen, det får ni bestämma i gruppen. Jaha. Alltså det 

är en tröskel att sig över för de är ju så vana vid annars att de får en uppgift […]. 

 

Att vissa elever inte är vana vid det arbetssätt som den entreprenöriella pedagogiken innebär, 

har båda lärarna erfarenheter av. Lärare A berättar att i de fall då elever har svårare att ta det 

egna ansvaret och arbeta självständigt får hon styra eleverna mer i deras arbete och ibland 

dela upp ett större arbetsmoment i mindre delar så att det blir mer tydligt och överskådligt för 

eleverna vad de ska arbeta med härnäst. Som exempel på hur hon då går tillväga nämner hon 

bland annat att eleverna fått besöka företag och intervjua personer som arbetar där för att de 

därigenom ska få en bild av vad olika personer gör i företagen, vilket kan hjälpa eleverna 

inför valet av roller och ansvarsområden i sina respektive UF-företag.  

 

Samtidigt menar båda lärarna att de inte får släppa kontrollen helt, utan de måste vara 

vaksamma på hur elevernas arbete fortskrider för att kunna hjälpa och stötta de elever som har 

svårare för att ta eget ansvar och få någonting gjort utan att läraren säger åt dem vad de ska 

göra. Lärare B berättar att även om lärarrollen som handledare innebär att hon lägger över 

mycket ansvar på eleverna måste hon ändå hålla sig uppdaterad om hur deras arbete 

fortskrider. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

Fast det är klart att då måste ju jag hålla mer koll på det då […] man kanske blir lite splittrad […] man 

gör många saker samtidigt […] jag har ju till exempelvis då en mapp för varje företag och försöker 

alltid skriva ner små noteringar om vad vi sa på sista mötet. Eleverna skriver alltid protokoll och 

mailar in vad de har gjort under veckan och sådå. Så de håller mig uppdaterad på det sättet […] för vi 

har alltid handledningsmöten en eller två gånger i veckan, korta möten där man, dels för att stämma av 

att det är en bra stämning lite grann […] det är ju bra handledningsmöten, korta möten istället för de 

här stora du vet när man träffas i klassen, när man har traditionell 32 elever, så helt plötsligt sitter du 

ner med fem eller sex elever och kan prata med dem […] för du ser ju varje människa på ett helt annat 

sätt än du gör i en stor grupp på 32 elever samtidigt. 
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Jag frågar lärarna om vad de gör när eleverna stöter på svårigheter eller om det uppstår 

konflikter av olika slag och båda lärarna säger att de initialt låter eleverna lösa detta själva 

men samtidigt måste de vara uppmärksamma på vad konflikterna handlar om, så att de kan 

rycka in och reda ut problemen om konflikterna urartar. Lärare A berättar följande om hur 

hon hanterar att eleverna har konflikter eller samarbetssvårigheter i sina UF-företag: 

 

[…] då vill jag att de först har ett möte sinsemellan där de pratar om det, sedan får ju jag ha ett möte 

med dem och så får man försöka hitta en lösning och sen så tror jag att där är det viktigt, […] att de får 

pröva den här lösningen, att alla är med och sen att man har en uppföljning av det här, hur har det gått. 

 

Lärare A säger vidare att: 

 

[…] det handlar ju hela tiden om att vara den här coachen […] man ska gå in och ge dem input när de 

känner att de behöver det.[…] Då behöver man ju hela tiden fånga upp de där signalerna, vad behövs 

nu och då får man gå in med det liksom istället för att man följer det här upplägget slaviskt kanske. 

Men sen så, det som är jobbigt där då det är om man känner att man måste vara på fem ställen olika 

för du har fem grupper. 

 

Lärare B uttrycker sig på liknande sätt om hur hon hanterar elevers konflikter och 

samarbetssvårigheter. Hon berättar att hon först låter eleverna lösa det själva men om hon 

märker att eleverna inte klarar av att lösa konflikten själva måste hon ingripa och undersöka 

vad det är som eleverna är oense om. Hon säger vidare att hon kan låta eleverna lösa 

konflikter själva om det är på en nivå som hon anser att de klarar av, men det får inte uppstå 

mobbing eller att någon elev plötsligt ger upp, om det sker måste hon rycka in. 

 

Båda lärarna menar att den hjälp och det stöd som de ger eleverna beror mycket på vilken 

utvecklingsnivå eleverna befinner sig på och hur pass drivna de är själva. Vissa av eleverna 

behöver mer stöd och feedback än andra elever för att de inte är lika självgående. Andra 

elever behöver mer handfast stöd som är kopplat till att de behöver ytterligare instruktioner i 

något arbetsmoment för att det är nytt för dem. Såsom lärare A utrycker det handlar det om en 

avvägning, utifrån vad som är nya moment och vad som krävs för UF-processen, dels om vad 

de enskilda individerna kräver för stöd. 

 

Vad anger då eleverna om lärarrollen? I diagram 2 nedan visas vad eleverna svarat på de fyra 

frågor som handlade om lärarrollen. Frågorna handlade om huruvida läraren låter dem själva 

ansvara för arbetet i UF-företagen (kallad eget ansvar i diagrammet), om läraren låter eleverna 

själva reda ut svårigheter med arbetet i UF-företagen (kallad egen problemlösning i 
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diagrammet), om läraren ger eleverna den hjälp och det stöd som de behöver (kallad lärarens 

stöd i diagrammet), samt om lärarens hjälp och stöd sker i form av att denne ställer frågor och 

kommer med förslag (kallad coaching i diagrammet). För överskådlighetens skull redovisar 

jag endast de positiva svaren (kodat med siffran 3, 4, eller 5) i diagrammet och i tabell 1, 

nedanför diagrammet återfinns de negativa svaren (kodat med siffran 1 eller 2 i diagrammet). 

 

.  

Diagram 2. Diagrammet visar svarsfördelning i antal positiva svar uppdelat i tre block på fråga 12, 13, 14 och 

15 i enkäten. 

 

Tabell 1 Negativa svar Antal svar 1 Antal svar 2 Totalt 

Eget ansvar 2 4 6 

Egen problemlösning 1 7 8 

Lärarens stöd 6 11 17 

Coaching 2 9 11 

Tabell 1. Tabellen visar svarsfördelning i antal negativa svar på frågorna 12, 13, 14, och 15 samt totalt antal 

negativa svar på respektive fråga. 

 

Av diagrammet kan utläsas att 86 % eller 37 av 43 svarande elever har angett ett positivt svar 

på frågan huruvida läraren låter eleverna själva ansvara för sitt arbete i UF-företaget, med en 

svag övervikt för svarsalternativet 4, 21 elever angav detta alternativ. Huruvida läraren låter 

eleverna i första hand reda ut svårigheter själva är det 81,3 %, eller 35 av 43 svarande elever 

som anger att så är fallet, 17 elever har angett svarsalternativ 3, vilket är det alternativ som 

flest elever kryssat i på denna fråga. Om läraren ger eleverna den hjälp och det stöd som de 
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anser sig behöva, sjunker däremot antalet positiva svar ganska kraftligt på denna fråga jämfört 

med de övriga frågorna om lärarrollen. 60, 4 %, eller 26 av 43 svarande elever anger ett 

positivt svar. 

 

Det är fortfarande en majoritet av den totala andelen svarande elever som angett att läraren 

ger dem behövlig hjälp och stöd, men likväl är det nästan 40 % av eleverna som inte håller 

med. Hur läraren ger eleverna hjälp och stöd, det jag har benämnt coaching i diagrammet, 

anger 74,4 %, eller 32 av 43 elever, att detta sker genom att läraren ställer frågor och ger 

förslag snarare än säger åt dem vad de ska göra. Det är marginella skillnader mellan de elever 

som angett svarsalternativ 3, 4, eller 5. I tabell 1 med negativa svar kan utläsas att flest elever 

har angett negativa svar avseende frågorna om lärarens stöd samt coaching. 

 

Vad skälet är till att 39,5% eller 17 av 43 elever svarar att de inte får den hjälp och det stöd 

som de behöver är svårt att uttala sig om, då jag inte vet vad det är för hjälp och stöd dessa 

elever saknar. Det skulle kunna förhålla sig så att eleverna har andra förväntningar på UF-

kurserna än vad som infrias. Kanhända är eleverna inte riktigt vana vid den pedagogik som 

lärarna använder på dessa kurser? Det kan även vara så att eleverna är vana vid att få en annan 

typ av hjälp eller mer handfast hjälp i andra situationer och i andra skolämnen. Lärare A 

nämner exempelvis detta under intervjun, att hon ibland kan uppleva att en del elever 

förväntar sig att få allting ”serverat” av läraren och att elever har svårt för att ta egna initiativ 

och eget ansvar. Å andra sidan är det en majoritet av eleverna som har svarat att de själva får 

ansvara för sitt arbete (se stapeln eget ansvar i diagram 2), vilket i och för sig inte behöver 

betyda att eleverna anser att eget ansvarstagande är något positivt utifrån elevernas perspektiv. 

Det skulle även kunna förhålla sig så att läraren inte har den kompetens inom det område som 

eleverna behöver hjälp med, vilket är skälet till att eleverna uppger att de inte fått behövlig 

hjälp och stöd. En övervägande del (13 stycken av totalt 17) av de elever som angett ett lågt 

värde på denna fråga går i klass A, den tekniskt inriktade klassen. Det skulle kunna tänkas att 

de behöver mer hjälp kring tekniska lösningar och även om det finns en tekniklärare 

involverad på UF-kurserna kan det förhålla sig så att denna person inte alltid är tillgänglig när 

eleverna behöver dennes hjälp. Resultatet på denna fråga skulle behöva följas upp genom 

ytterligare studier för att få mer precisa data om vad det är för hjälp och stöd som eleverna 

saknar.  
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Jämför jag de negativa svaren om hjälp och stöd med de negativa svaren på frågan om hur 

läraren ger hjälp och stöd (se antalet negativa svar på frågan coaching i tabell 1), skulle svaren 

på dessa två frågor sammantaget kunna visa på att eleverna inte är vana vid arbetsmetoden 

inom den entreprenöriella pedagogiken och förväntar sig en annan lärarroll och mer handfast 

hjälp. Å andra sidan är det svårt att uttala sig om huruvida eleverna faktiskt behöver mer hjälp 

och stöd eller om eleverna upplever att de behöver mer hjälp och stöd. 

 

Sammanfattningsvis skulle jag beskriva att lärarrollen på den studerade skolans UF-kurser, 

kännetecknas av att läraren handleder och agerar som en coach till eleverna. Lärarna i rollen 

som handledare träder tillbaka och låter eleverna ta ett ökat ansvar, men kan rycka in om 

läraren anser detta vara nödvändigt. Det finns dock elever som av oklara anledningar inte får 

den hjälp och det stöd som de behöver. Lärarrollen innebär vidare att lärarna under UF-

kursens start och när nya moment introduceras, agerar mer instruerande för att successivt låta 

eleverna ta mer plats och själva driva och styra över sitt arbete, samt hitta lösningar på de 

problem som de kan stöta på. Dock innebär handledarrollen även att lärarna måste stå i 

beredskap utifall att svårigheterna beror på personkonflikter eller mer komplicerade 

samarbetssvårigheter och då rycka in om de anser detta vara befogat. Jag tolkar även 

lärarrollen som innehållande en hög grad av flexibilitet hos läraren som handledare, eftersom 

läraren dels måste kunna erbjuda adekvat hjälp och stöd till respektive UF-företag utifrån den 

situation företaget befinner sig i för tillfället, dels måste läraren hålla sig uppdaterad om vad 

den enskilde eleven behöver för hjälp och stöd. Detta innebär att lärarna i handledarrollen 

anpassar sin hjälp och sitt stöd till elevernas behov och mognadsnivå för arbetsuppgifterna 

ifråga. Detta förfarande anser jag i hög grad liknar det situationsanpassade ledarskapet, som ju 

kännetecknas av att ledaren till en början är mer styrande för att successivt träda tillbaka när 

gruppen blivit mer självständig och självgående i arbetet. 

 

5.5 Entreprenöriella förmågor 

Vad gäller de entreprenöriella förmågor som lärarna anser att eleverna ska utveckla under 

kursens gång nämner de bland andra handlingskraft, initiativförmåga, att kunna driva företag, 

med även att eleverna ska utvecklas personligen och stärka sitt självförtroende. Båda lärarna 

menar att eleverna på kursen utvecklar förmågor som de har nytta av i sitt liv. Lärare A säger 

följande: 
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[…] att de får lära sig kritiskt tänkande, de får lära sig att agera och göra saker, så att de oavsett vilka situationer 

de hamnar i så kan de fatta bra beslut och de kommer att behöva samarbeta med andra, de behöver antagligen 

kommunicera med andra […] så det behöver de få med sig […]. 

 

Lärare B utrycker det så här: 

 

[…] det fina är ju att de utvecklar sig personligen samtidigt som de får med sig erfarenhet utav att […] 

ha drivit ett företag […] det blir en otroligt fin kombination utav egen utveckling […] det gör ju att vi 

förbereder dem för, vad ska man säga, livet efter skolan […] de får ju ett självförtroende tror jag som 

och en självinsikt många gånger som hjälper dem vidare och som man inte skulle ha uppnått om man 

hade traditionell undervisning […] 

 

Beträffande samarbetet i UF-företagen berättar lärarna att de försöker få eleverna att tänka 

utifrån sina styrkor och svagheter för att sedan välja att arbeta med klasskamrater som 

kompletterar dem. Dock väljer eleverna i flera fall att arbeta med klasskamrater framförallt 

för att de är kompisar med varandra. Lärare A berättar att hon gör gruppindelningen efter att 

elever gjort en egen självuppskattning och lämnat önskemål om klasskamrater de skulle vilja 

arbeta med. Hon försöker därmed att para ihop elever som kanske inte tidigare har arbetat 

tillsammans, med som utifrån självskattningarna skulle passa bra ihop, samtidigt som de flesta 

elever ändå brukar få någon av sina kompisar med i sitt UF-företag. Lärare B låter eleverna i 

högre utsträckning få välja helt själva vilka de vill samarbeta med, efter att hon gett eleverna 

vägledning i vad de kan tänka på inför gruppbildningarna. Hon menar att elevernas vilja att 

arbeta med varandra måste få styra i första hand istället för att tvinga in eleverna i 

gruppkonstellationer baserat på deras styrkor och svagheter, eftersom det är ett helt läsår som 

eleverna ska arbeta tillsammans. 

 

I hur pass hög grad anger eleverna att de lärt sig något genom de olika arbetsmoment som 

ingår på UF-kurserna? Diagram 3 nedan visar fyra av de sex kompetenser som kan utvecklas 

av eleverna under UF-kurserna. De tre staplarna vid respektive kompetens anger antal positiva 

svar som eleverna angett på frågorna om hur pass väl UF-företaget lyckades med 

arbetsmomentet ifråga (benämnd framgångsgrad i diagrammet), hur pass delaktig eleven själv 

ansåg sig vara i momentet (benämnd delaktighet i diagrammet), samt hur pass mycket eleven 

anser att denne lärde sig genom arbetsmomentet (benämnd ökad kunskap i diagrammet). 
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Diagram 3. Diagrammet visar antalet positiva svar uppdelat i tre staplar, en för vardera fråga inom respektive 

kompetensområde i enkäten. 

 

Tabell 2 nedan ska fungera som ett komplement till diagram 3. Tabellen visar antalet positiva 

svar fördelade på respektive kompetens och fråga, med redovisning av antalet positiva svar på 

respektive svarsalternativ kopplat till frågorna. Tabellen ska utläsas enligt följande: 17 elever 

har angett svarsalternativet ”bra/ok”, (motsvarande siffran 3), 18 elever har angett 

svarsalternativet ”mycket bra” (motsvarande siffran 4) och 7 elever har angett 

svarsalternativet ”utmärkt” (motsvarande siffran 5) vid den kommunikativa kompetensen som 

handlade om arbetsmomentet affärsplan. Vidare har 10 elever svarat att de varit ”delaktiga”, 

25 elever att de varit ”mycket delaktiga” och 6 elever anser att de varit ”mest delaktiga av 

alla” i UF-företaget, avseende den kommunikativa kompetensen och arbetsmomentet 

affärsplan. Slutligen uppger 19 elever att de lärt sig ”tillräckligt”, 13 elever att de ”lärt sig 

mycket” och 3 elever att de ”lärt sig väldigt mycket” med att skapa en affärsplan i det 

kommunikativa kompetensområdet. 

 

 

 

 

 

 



 39 

Tabell 2 Positiva svar Framgångsgrad Delaktighet Ökad kunskap 

Kompetenser 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Kommunikativ kompetens 17 18 7 10 25 6 19 13 3 

Kreativ kompetens 13 18 4 14 18 7 17 16 5 

Affärskompetens 17 15 3 11 15 8 19 10 6 

Digital kompetens 17 5 7 3 2 8 8 3 5 

Tabell 2. Tabellen visar antalet positiva svar uppdelat i tre kolumner, en för vardera fråga inom respektive 

kompetensområde i enkäten. 

 

I tabell 3 nedan redovisas på motsvarande sätt som för tabell 2 ovan, antalet negativa svar som 

eleverna angett beträffande de fyra kompetensområdena. Såsom kan utläsas i tabell 3 är det 

den digitala kompetensen som fått flest negativa svar av eleverna, framförallt avseende 

delaktighet (totalt 30 negativa svar) och ökad kunskap (totalt 27 negativa svar). 

 

Tabell 3 Negativa svar Framgångsgrad Delaktighet Ökad kunskap 

Kompetenser 1 2 1 2 1 2 

Kommunikativ kompetens 0 1 0 2 2 6 

Kreativ kompetens 1 7 0 4 0 5 

Affärskompetens 1 7 0 9 1 6 

Digital kompetens 2 12 12 18 17 10 

Tabell 3. Tabellen visar antalet negativa svar uppdelat i två kolumner, en för vardera fråga inom respektive 

kompetensområde i enkäten. 

 

Jag gör följande bedömning avseende de fyra kompetensområdena ovan. Eleverna har 

utvecklat sin kommunikativa förmåga inom det kommunikativa kompetensområdet, under 

arbetet med affärsplanen, då de dels uppger att de lärt sig något (81,3 % av eleverna eller 

totalt 35 av 43 har angett ett positivt svar), dels för att de anger att de varit delaktiga i 

momentet (95,3 % eller 41 av 43 elever har angett ett positivt svar). Det faktum att eleverna 

samtidigt anser att de lyckades med att skapa en affärsplan (97,6 % eller 42 av 43 elever har 

angett ett positivt svar), indikerar att de kunskaper som de inhämtat verkligen avser 

affärsplanen och inte är en indikation på andra lärdomar de erhållit under genomförandet av 

momentet ifråga. På motsvarande sätt avseende de kreativa och affärsmässiga 

kompetensområdena gör jag bedömningen att eleverna utvecklat de entreprenöriella förmågor 

jag kopplade till dessa, nämligen kreativ förmåga och förmågan driftighet. Eleverna uppger 

att de lyckats, varit delaktiga och lärt sig något genom arbetsmomenten affärsidé samt daglig 

skötsel av företaget. 
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Vad gäller den digitala kompetensen och de entreprenöriella förmågorna som jag kopplade till 

detta kompetensområde (innovation och kommersiell förmåga) sjunker antalet positiva svar 

både vad gäller framgångsgrad med momentet, delaktigheten hos eleverna samt i vilken 

utsträckning de anger att de lärde sig något. Samtidigt uppger de flesta elever (67,4 % eller 29 

av 43 elever har angett ett positivt svar) att de anser att de lyckades med momentet att skapa 

en hemsida för UF-företaget. Detta resultat skulle kunna tyda på att det är en person, 

eventuellt med förhandskunskaper, som har tagit hand om arbetet med att skapa en hemsida. 

Vid en granskning av de svar där elever angett att de varit webbansvariga i företaget kan jag 

utläsa att de har angett mycket positiva svar, mestadels 5:or i samtliga de tre frågor som 

ställdes kring hemsida. Dock är det för få elever som angett att de varit webbansvariga i första 

hand (eleverna kan vara ansvariga för flera ansvarsområden i UF-företaget men inte uppgett 

samliga dessa ansvarsområden i enkäten) och därför går det inte att säga något om huruvida 

denna indikation faktiskt stämmer. Vidare går det inte heller att säga något om ifall skapandet 

med en hemsida skulle kunna vara exempel på ett område där eleverna behöver mer hjälp och 

stöd, eftersom det är oklart vad det är för hjälp och stöd som eleverna uppgett att de saknar på 

frågan som ställdes om detta. Det kan även förhålla sig så att eleverna behöver mer hjälp och 

stöd av läraren i multimedia men att denne inte är tillgänglig i den utsträckning som eleverna 

efterfrågar. 

 

Ytterligare en reflektion som jag gör är att de kompetenser som eleverna uppgett höga värden 

på (kommunikativ, kreativ samt affärsmässig kompetens), är samtliga starkt kopplade till 

ekonomi, utifrån att de innehåller momenten affärsplan, affärsidé samt daglig skötsel av 

företaget. Detta skulle kunna understryka det faktum att UF är en entreprenöriell utbildning 

där fokus i första hand är att eleverna lär sig starta och driva företag och i samband med detta 

utvecklar entreprenöriella förmågor som är kopplade till företagande i mer ekonomiskt 

hänseende. 

 

De två nedanstående diagrammen, diagram 4 och 5, visar antalet positiva svar på frågorna 

kring social samt personlig kompetens. Tabell 4 och 5 visar antalet negativa svar inom 

respektive kompetensområde. De frågor som eleverna fick kring social kompetens handlade 

om ifall de har samarbetat bra i UF-företaget (benämnd samarbete i diagrammet), om de har 

tagit ansvar för de arbetsuppgifter som ingått i deras roll i UF-företaget (benämnd eget ansar i 

diagrammet) samt om de anser att samtliga personer i UF-företaget bidragit lika mycket till att 

driva företaget (benämnd rollfördelning i diagrammet). 
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Diagram 4. Diagrammet visar svarsfördelning i antal positiva svar uppdelat i tre block på fråga 5, 6, och 7 i 

enkäten. 

 

Tabell 4 Negativa svar Samarbete Eget ansvar Arbetsfördelning 

Kompetens 1 2 1 2 1 2 

Social kompetens 1 3 0 1 14 15 

Tabell 4. Tabellen visar antalet negativa svar uppdelat i två kolumner, en för vardera fråga inom social 

kompetens i enkäten. 

 

Diagrammet visar tydligt att de flesta elever har uppgett att samarbetet fungerat bra i UF-

företaget (90,6 % eller 39 av 43 elever har angett ett positivt svar) och att en majoritet av 

eleverna som angett ett positivt svar på frågan uppger att samarbetet fungerat mycket bra 

(56,4 % eller 22 av 39 elever). Likaså anser de flesta elever att de i mycket hög utsträckning 

anser att de tagit ansvar för de arbetsuppgifter som ingått i deras roll, 42 av 43 elever har 

angett ett positivt svar. Nästan hälften av de elever (48,8 % eller 21 av 43 elever) som angett 

ett positivt svar har besvarat frågan med det högsta svarsalternativet. 

 

På frågan huruvida eleverna anser att samtliga i företaget bidragit lika mycket till att driva 

UF-företaget sjunker antalet positiva svar och noteras kan att ingen elev angett det högsta 

svarsalternativet på denna fråga (därav finns det ingen grönfärgad del redovisad på stapeln 

arbetsfördelning). Endast 31 % eller 13 av 42 elever som svarat på denna fråga har angett ett 

positivt svar (3 eller 4). I tabell 4 kan utläsas att 69 % eller 29 av 42 elever har angett ett svar 

som indikerar att de upplever att det varit en ojämn arbetsfördelning i UF-företagen. Betraktas 

svaret på denna fråga i kombination med de svar eleverna angett på frågorna om samarbete 
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och eget ansvar, skulle detta kunna indikera att eleverna medvetet fördelat arbetet ojämnt i 

UF-företagen, det vill säga att de mer eller mindre accepterat eller kommit överens om att en 

del personer gör mer och andra mindre i UF-företagen. Båda lärarna säger ju i intervjuerna 

om hur gruppbildningarna görs inför UF-företagandet, att elever kan välja att arbeta med 

varandra för att de är kompisar i första hand snarare än att de kompletterar varandra avseende 

förmågor, färdigheter och kompetenser. Vid en genomgång klassvis på denna fråga finner jag 

ingen påtaglig indikation på att någon av klasserna i högre grad har angett en ojämn 

arbetsfördelning, utan ungefär lika många elever från båda klasserna har svarat negativt på 

denna fråga, med en svag övervikt för klass A (17 elever från klass A och 12 elever från klass 

B). Oavsett i hur hög grad som lärarna försöker styra vilka som ska ingå i arbetsgrupperna 

råder en ojämn arbetsfördelning i UF-företagen. Detta skulle i sin tur kunna innebära att mer 

ambitiösa elever lyfter mindre ambitiösa elever, genom att de tar på sig en högre 

arbetsbelastning och säkerställer att det som ska utföras i UF-företagen blir gjort, snarare än 

att de mindre ambitiösa eleverna blir uppmuntrade till att företaga sig mer. Att det råder en 

ojämn arbetsfördelning i UF-företagen skulle kunna vara en brist som lärarna bör hantera, om 

kurserna med konceptet UF ska innebära att eleverna lär sig att samarbeta med människor 

oavsett om de har valt att göra detta eller ej. Utifrån mina intervjuer gör jag dock tolkningen 

att lärarna är medvetna om att vissa elever gör mer än andra i UF-företagandet. 

 

I diagram 5 nedan visas de positiva svar eleverna angett på frågorna som jag kopplar till den 

personliga kompetensen. I tabell 5 nedan redovisas de negativa svaren på detta 

kompetensområde. De frågor eleverna fick besvara handlade om ifall de anser att de fått bättre 

självförtroende och ökad självinsikt (benämnd självförtroende i diagrammet), samt om de har 

blivit bättre på att planera och lämna in uppgifter i tid (benämnd planering i diagrammet). 

74,4 % av eleverna (32 av 43 elever) respektive 76,7 % av eleverna (33 av 43 elever) har 

angett ett positivt svar, vilket jag anser vara ett gott resultat. 
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Diagram 5. Diagrammet visar svarsfördelning i antal positiva svar uppdelat i tre block på fråga 8 och 9 i 

enkäten. 

 

Tabell 5 Negativa svar Självförtroende Planering 

Kompetens 1 2 1 2 

Personlig kompetens 3 8 3 7 

Tabell 5. Tabellen visar antalet negativa svar uppdelat i två kolumner, en för vardera fråga inom personlig 

kompetens i enkäten. 

 

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att eleverna verkar ha utvecklat flertalet av de 

förmågor som jag kopplat till de sex kompetensområdena. Eleverna har utvecklat förmågorna 

kommunikation, kreativitet samt driftighet (affärsmässig kompetens). I mindre utsträckning 

har de utvecklat den digitala kompetensen som jag kopplade till förmågorna att vara innovativ 

och ha en kommersiell förmåga. Huruvida eleverna har utvecklat sin samarbetsförmåga 

genom UF-företagandet bedömer jag som oklart. Att eleverna samarbetar bra i UF-företagen 

kan tyda på att eleverna samarbetat med varandra tidigare och att samarbetet då har fungerat 

och därför vill fortsätta med det även på UF-kurserna, likväl som eleverna kan ha angett att 

samarbetet har fungerat bra för att de kommit överens om en ojämn arbetsfördelning, där 

vissa elever arbetar mer än andra med UF-företagen. Avseende den personliga kompetensen, 

som handlade om förmågorna självsäkerhet och organisationsförmåga verkar det som att 

eleverna har utvecklat dessa då de anger att de fått bättre självförtroende och blivit bättre på 

att planera sitt arbete. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 

6.1 Slutsatser 

De slutsatser jag drar utifrån min analys av entreprenöriell pedagogik, lärarroll och 

entreprenöriella förmågor på de kurser som bedrivs med konceptet UF på den studerade 

gymnasieskolan är följande: 

 

Den pedagogik som används på UF-kurserna innehåller flera delar som är karakteriserande 

för entreprenöriell pedagogik och utifrån John Deweys utbildningsfilosofi. Genom att 

eleverna startar och driver egna företag arbetar de med verklighetsbaserade arbetsuppgifter. 

Eleverna får ta eget ansvar för sitt arbete. Detta framkommer både i lärarintervjuerna samt i 

elevenkäterna. Lärarna nämner även att eleverna genom UF-kurserna utvecklar olika 

entreprenöriella förmågor samt att eleverna genom UF-kurserna lär sig saker som de kan ha 

nytta av i andra sammanhang och fortsättningsvis i livet. 

 

Lärarrollen på UF-kurserna kännetecknas av att läraren agerar som en handledare eller coach 

som vägleder och stöttar eleverna i deras UF-företagande. Lärarna låter eleverna i huvudsak 

ansvara för sitt arbete i UF-företagen. De svårigheter som eleverna kan stöta på under arbetets 

gång får de i första hand reda ut själva, förutsatt att det inte handlar om mer komplicerade 

samarbetssvårigheter, då ingriper läraren. När nya moment introduceras under kursen agerar 

lärarna mer styrande och instruerande för att successivt övergå till att stötta och uppmuntra 

eleverna i deras arbete när de blivit mer säkra och självständiga. Vilken typ av stöd som 

lärarna ger samt i vilken utsträckning, är dock avhängigt elevernas mognadsnivå och 

individuella behov. Det är dock oklart hur pass adekvat lärarens hjälp och stöd är. Vidare 

innebär lärarrollen en hög grad av flexibilitet på så sätt att lärarna måste kunna anpassa sitt 

stöd både till vad de olika UF-företagen behöver men även till varje enskild elevs behov. I 

stora drag är det ett situationsanpassat ledarskap som lärarna på den studerade skolan 

gestaltar. 

 

De entreprenöriella förmågor som eleverna utvecklar på UF-kurserna är framförallt kopplade 

till ekonomiska moment. Eleverna har genom arbetsmomenten affärsplan, affärsidé och 

daglig skötsel av företaget i hög grad utvecklat sin kommunikativa förmåga, sin kreativitet 

och sin driftlighet. Beträffande arbetsmomentet att skapa en hemsida visar resultatet att färre 
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elever utvecklar förmågorna som är kopplade till detta moment. Sammantaget med den lägre 

delaktigheten i momentet, samt det faktum att eleverna ändå anser att de lyckats genomföra 

momentet, indikerar resultatet att det kan vara en elev i UF-företaget som ansvarar för detta 

moment och säkerställer att det blir gjort. Resultaten tyder på att eleverna har utvecklat de 

entreprenöriella förmågorna självsäkerhet och organisationsförmåga, dock ej i lika hög grad 

som de entreprenöriella förmågorna kommunikationsförmåga, kreativitet och driftighet. 

Beträffande samarbetsförmågan är det tveksamt om den utvecklats. Eleverna anger att de 

samarbetat bra och att var och en tagit ansvar för de arbetsuppgifter som ingår i deras roll i 

UF-företaget, men samtidigt uppger flertalet elever att det varit en ojämn arbetsfördelning i 

UF-företaget. Att de anser att samarbetet trots detta fungerat bra skulle kunna tyda på att 

eleverna mer eller mindre explicit kommit överens om denna ojämna arbetsfördelning. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån de resultat jag kommit fram till i min uppsats har jag några förslag till vidare 

forskning. Det skulle vara intressant att forska vidare i vilken hjälp och stöd som elever 

saknar eller förväntar sig erhålla från läraren gällande sitt UF-företagande. Därmed skulle det 

bli tydligare för båda parter vad som förväntas av dem, samt att utbytet mellan elever och 

lärare följaktligen skulle kunna bli mer ändamålsenligt. Dessutom skulle vidare forskning 

kunna studera den ojämna arbetsfördelning som tycks förekomma i UF-företagen och hur 

denna kan minimeras genom exempelvis gruppsammansättning inför UF-företagandet. 

Slutligen skulle vidare forskning kunna genomföra en liknande studie omfattande fler skolor 

som har kurser med konceptet UF, för att därigenom validera om liknande resultat såsom de 

jag funnit i min uppsats erhålls. En mer omfattande studie skulle dessutom kunna undersöka 

huruvida det finns skillnader beroende på elevers kön eller deras inriktning på 

gymnasieprogram avseende de variabler jag undersökt i min uppsats. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

 När det så är dags att knyta ihop alla de trådar som min uppsats utmynnat i är en direkt 

reflektion jag gör att John Deweys utbildningsfilosofiska tankegods är i högsta grad en aktuell 

och levande företeelse i dagens svenska skolor, vilket min undersökning om entreprenöriell 

pedagogik är ett levande bevis på. Trots att det är över 100 år sedan han bland annat 

formulerade Mitt pedagogiska credo kan jag höra ekot av hans tankegångar när dagens lärare 

berättar om att eleverna utför praktiska och verklighetsbaserade uppgifter med en samverkan 
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mellan skola och det lokala samhället för att eleverna på ett påtagligt sätt ska lära sig leva i 

samhället. Även motivet till att utveckla elevers entreprenöriella förmågor i skolan, 

förmågorna anses behövliga för att den enskilde individen ska kunna verka effektivt i 

samhället, genljuder av Deweys utbildningsfilosofiska perspektiv på skolan som en social och 

samhällelig institution som utbildar för ett liv i nuet. 

 

Vad får då de resultat jag erhållit i min uppsats för konsekvenser för den framtida 

entreprenöriella pedagogen eller UF-läraren? För att utbilda med användandet av 

entreprenöriell pedagogik på ett ändamålsenligt sätt behöver läraren inta rollen som 

handledare eller vägvisare för eleverna och därmed använda sig av ett situationsanpassat 

ledarskap i undervisningen. Först då kan målet med att eleverna ska ta ett eget ansvar för sitt 

lärande och bli självständiga i sitt arbete uppnås. För att den entreprenöriella pedagogiken ska 

få genomslag i undervisningen är det även nödvändigt som entreprenöriell pedagog att vara 

tydlig med vad som förväntas av eleverna enligt detta sätt att undervisa men även att stämma 

av de förväntningar som eleverna har med sig, eftersom denna pedagogik kräver mer av 

eleverna samt att den kan vara en ny företeelse för flera av dem. Det blir därmed ännu mer 

viktigt att som entreprenöriell pedagog vara lyhörd och flexibel i varje given situation och 

stämma av inte enbart utförda arbetsmoment, men även vad varje enskild individ behöver i 

form av stöd och uppmuntran. Först då kan varje elev utvecklas till en entreprenöriell individ 

verksam i ett samhälle i nuet. 

 

Beträffande de entreprenöriella förmågor som eleverna utvecklar på kurser som bedrivs med 

konceptet UF visar min undersökning att dessa i högre grad verkar utvecklas i samband med 

ekonomiska moment. Detta är inte speciellt förvånande då konceptet UF är en entreprenöriell 

utbildning, med syfte att träna elever i att starta och driva företag. Dock kan frågan ställas hur 

entreprenöriella förmågor såsom samarbetsförmåga kan utvecklas i samband med dessa 

kurser. Enligt den entreprenöriella pedagogiken skulle det kunna hävdas att elever i så stor 

utsträckning som möjligt ska få ta ansvar för sitt arbete och därmed även till att själva styra 

över vilka de vill samarbeta med. Samtidigt kan detta förfarande innebära att förmågan till att 

kunna samarbeta på ett professionellt sätt oavsett vilka personer som ingår i gruppen, får stå 

tillbaka, eftersom eleverna väljer att samarbeta med sina vänner. Detta kan ses som en förlust 

eftersom eleverna då inte behöver bygga upp nya relationer. Det blir en avvägning, kanhända 

en svår sådan, för läraren på kursen att avgöra vilka entreprenöriella förmågor som anses mer 

eftersträvansvärda än andra för att på bästa sätt utbilda elever för samhällslivet. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Antal år som lärare? 

 

2. Antal år som lärare på denna skola? 

 

3. Antal år som lärare på UF-kurser? Hur kom det sig att du ville bli UF-lärare? 

 

4. Vad innebär entreprenörskap i skolan för dig? Entreprenöriellt lärande? 

 

5. Hur förbereder du dig inför undervisning på kurser i UF? Lektionsplanering? 

 

6. Hur lägger du upp din undervisning på kurser i UF? Hur ser din pedagogik ut på UF-

kurserna? 

 

7. Krävs det något extra av dig som lärare när du undervisar på kurser i UF? Vad i sådana 

fall? 

 

8. Hur skiljer sig din undervisning på UF-kurser från din undervisning på andra kurser? 

Exempel? 

 

9. Vilken kompetens anser du vara viktigast för dig som undervisande lärare på kurser i UF? 

 

10. Vilka möjligheter har du till utveckling av din roll som UF-lärare?  

 

11. Förändras din pedagogik och ditt lektionsupplägg under olika faser på kursen? På vilket 

sätt? 

 

12. Behöver eleverna olika typer av hjälp och stöd från dig som lärare under olika delar på 

kursen? Exempel? 

 

13. Vad anser du vara viktigast för eleverna att lära sig på kurser i UF?  

 

14. Vad ska eleverna ha uppnått och lärt sig efter genomgången kurs i UF? 

 

15. Vad upplever du att eleverna är duktiga på?  

 

16. Vad upplever du att elever har svårt för? 

Hur hanterar du detta, vad gör du för att de ska komma vidare?  

 

17. Hur bedömer du att eleverna har lärt sig eller utvecklat de förmågor/kompetenser som de 

bör lära sig? 
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Bilaga 2 Enkät 

Enkät om entreprenörskap i skolan                                   

                                                                      

Kön:     
 
man      kvinna   Klass:           

Roll i 
företaget:                   

                                                                      

1. Ni har i UF-företaget skapat en affärsplan.                     

                                     

A) Hur väl anser du att ni lyckades med att skapa en affärsplan?            

  
inte 
alls       sådär     bra/ok    mycket bra    utmärkt       

                                     

B) Hur delaktig var du i skapandet av affärsplanen?                 

  inte alls delaktig    lite delaktig   delaktig    mycket delaktig   mest delaktig av alla 

                                     

C) Hur mycket lärde du dig av momentet med att skapa en affärsplan?          

  ingenting alls     lite grann    tillräckligt   mycket      väldigt mycket    

                                                                      

2. Ni har i UF-företaget skapat och realiserat en affärsidé.                            

                                                                      

A) Hur väl anser du att ni lyckades med er affärsidé?                               

  
inte 
alls           sådär       bra/ok     mycket bra     utmärkt           

                                                                      

B) Hur delaktig var du i skapandet av affärsidén?                                 

  inte alls delaktig     lite delaktig   delaktig     mycket delaktig   mest delaktig av alla 

                                                                      

C) Hur mycket lärde du dig av momentet med att skapa en affärsidé?                   

  ingenting alls       lite grann     tillräckligt   mycket         väldigt mycket     

                                                                      

3. Ni har i UF-företaget hanterat företagets dagliga skötsel, med exempelvis bokföring,    

  fakturor och kontakter med rådgivare, kunder och leverantörer.            

                                     

A) Hur väl anser du att ni lyckades med detta moment?                

  
inte 
alls       sådär     bra/ok    mycket bra    utmärkt       

                                     

B) Hur delaktig var du i detta moment?                      

  inte alls delaktig    lite delaktig   delaktig    mycket delaktig   mest delaktig av alla 

                                     

C) Hur mycket lärde du dig av momentet?                     

  ingenting alls     lite grann    tillräckligt   mycket      väldigt mycket    

                                                                      

4. Ni har skapat en hemsida för ert UF-företag.                                    

                                                                      

A) Hur väl anser du att ni lyckades med att skapa en hemsida?                       

  
inte 
alls           sådär       bra/ok     mycket bra     utmärkt           

                                                                      

B) Hur delaktig var du i skapandet av hemsidan?                                 

  inte alls delaktig     lite delaktig   delaktig     mycket delaktig   mest delaktig av alla 

                                                                      

C) Hur mycket lärde du dig genom skapandet av hemsidan?                         

  ingenting alls       lite grann     tillräckligt   mycket         väldigt mycket     
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Hur pass väl stämmer följande påståenden in på dig och dina kamrater i UF-företaget?    

                                     

5. Vi har samarbetat bra i vårt UF-företag.                                        

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

6. Jag har tagit ansvar för de arbetsuppgifter som jag haft i min roll i UF-företaget.      

                                     

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                                                      

7. Jag anser att alla i UF-företaget har bidragit lika mycket till att driva UF-företaget.        

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

8. Jag har fått bättre självförtroende och ökad självkännedom.              

                                     

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                                                      

9. Jag har blivit bättre på att planera mitt arbete och lämna in uppgifter i tid.            

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

10. Jag lär mig bättre genom att praktiskt utföra en uppgift än att enbart läsa om hur det    

  ska göras.                               

                                     

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                                                      

11. Jag lär mig genom verklighetsbaserade uppgifter.                              

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

12. Läraren låter oss elever själva ansvara för vårt arbete i UF-företaget.         

                                     

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                                                      

13. När vi har svårigheter med arbetsuppgifter i UF-företaget låter läraren oss i första hand   

  reda ut det själva.                                                       

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

14. När vi behöver hjälp i UF-företaget ger läraren oss den hjälp och det stöd vi behöver.   

                                     

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                                                      

15. När läraren ger oss hjälp och stöd sker det i form av att denne exempelvis ställer frågor  

  och kommer med förslag snarare än att läraren säger åt oss vad vi ska göra.           

                                                                      

  stämmer inte alls   stämmer sådär   stämmer   stämmer bra   stämmer mycket bra 

                                   

Stort tack för din medverkan och lycka till i framtiden! /Sandra Larsson, Södertörns högskola 

 


