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Abstract 
 
The aim of this paper is to, through interviews, examine what opinions teachers connected to 

”Ung Företagsamhet” (Young Enterprise, UF) have on the work of UF compared to contrac-

tual and traditional learning. The reason for this is to find out if UF’s way of working is suc-

cessful in a world, where the definition of knowledge constantly changes. Through qualitative 

interviews the views of four UF teachers are scrutinised. The results of the interviews indicate 

that UF works in a way, which contains both contractual and traditional learning, where both 

directions complement each other in different stages of the learning process.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att, genom en intervjuundersökning, klarlägga vilken uppfattning lärare 

inom Ung Företagsamhet (UF) har om UF:s arbetssätt jämfört med traditionell respektive ent-

reprenöriell undervisning. Detta för att se om UF:s arbetssätt är bra i en värld där kunskaps-

kraven är i ständig förändring. Metoden som valts är att genom kvalitativa intervjuer under-

söka hur fyra UF-lärare ser på arbetssättet inom UF. Resultatet visar att Ung Företagsamhet 

tillämpar ett arbetssätt med både entreprenöriella och traditionella undervisningsinslag, där 

båda utgör ett komplement till varandra i olika kunskapsstadier.  

 

Nyckelord: Entreprenöriellt lärande, pedagogens perspektiv, Ung Företagsamhet, traditionellt 

lärande 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Värdet på kunskap sjunker i världen idag. Akademisk kunskap idag är värt 18 kronor i tim-

men. Värdet på fantasi däremot ökar. Värdet av att förstå att världen håller på att förändras är 

värt mer än att plugga in en massa kunskap, inklusive tysk grammatik” (SVT24, del 1, 2007). 

Citatet kommer från Fredrik Häréns, utsedd till Årets föreläsare 2006/2007, föreläsning om 

kunskap på Kunskapens dag, hösten 2007. Härén förmedlar sina åsikter om företagande, 

kreativitet och kunskap i en värld av förändring och han är inte nöjd med vad som händer i 

Sverige. För här händer inte så mycket, tycker han. Han frågar sig vart Sveriges 

entreprenöranda och uppfinningsrikedom har tagit vägen. Vi blir omkörda av de s.k. 

utvecklingsländerna i en väldig fart och vi är inte ens medvetna om det.  

 

Härén ger exempel på att tillgången på kunskap formligen kommer att explodera inom en snar 

framtid vilket får till följd att priset för den samma pressas ned. För att underbygga sitt påstå-

ende ger han följande exempel: I Sverige 1960 fanns det 30 000 studenter vid svenska univer-

sitet, idag finns det ca 300 000 studerande vid svenska högskolor och universitet. Det är bara 

det att i Kina fick man 600 000 nya studenter förra året, under ett enda år. Vidare påstår han 

att det byggs 100 nya universitet i Kina just nu, hösten 2007. Han fortsätter med att vid Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA, erbjuds det gratis 700 fullständiga 

högskolekurser inklusive gratis föreläsningar med de bästa lärarna. Vem som helst som kan 

engelska, bosatt var som helst i världen, med tillgång till Internet kan alltså skaffa sig en 

högre utbildning, gratis. Vad gör vi i Sverige? På en skola gav de alla eleverna en kartbok, för 

då skulle de ju kunna se hur världen ser ut för tid och evighet, i en värld i förändring, enligt en 

syrlig Härén (SVT24, del 1, 2007).  

 

Det här utgör då bakgrunden till uppsatsens inledande citat. Jag såg Fredrik Häréns tänkvärda 

föreläsningar i början av året (de finns att se på SVT24 på Internet). Man kan ju som lärare 

lite oroligt fråga sig hur detta kommer att påverka oss och vår syn på kunskap. Vad gör vi i 

Sverige när det nu börjar blåsa snålt kring kunskapsknuten? Vad finns att göra för att försöka 

få våra elever till att lära för livet, riktigt lära för livet, att snabbt kunna anpassa sig till framti-

dens, hela tiden, ombytliga krav? Vad kan gymnasieskolan göra för att alla svenska elever 

skall nå ett fullständigt slutbetyg från gymnasiet? Så många som 28 % av samtliga 20-åringar 
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saknar ett slutbetyg från gymnasiet, enligt SOU 2006 (Peterson & Westlund 2007, s 16). I bo-

ken Så tänds eldsjälar av Marielle Peterson och Christer Westlund fastslås att elever i den 

svenska skolan har lärt in ett tillstånd av hjälplöshet, ett tillstånd där inget lärande och ingen 

förändringsbenägenhet finns (Peterson & Westlund 2007). Om det är så illa, vad görs för att 

förändra detta paralyserade tillstånd?  

 

Sveriges regering gav Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i uppdrag att mellan åren 

2005-2007 anordna ett nationellt entreprenörskapsprogram för att få fart på och öka intresset 

för det svenska entreprenörskapet. Ett uttryck för hur viktigt det är att öka intresset för entre-

prenörskap är föreningen Ung Företagsamhet (UF) där Sveriges regering tillsammans med 

NUTEK bidrar med lika mycket pengar, sju miljoner kronor för år 2008 (regeringen.se).  

 

Vad är då Ung Företagsamhet? Följande uppgifter om UF:s verksamhetsidé och syfte står på 

deras hemsida: ”Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som se-

dan 1980 verkar för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska ut-

bildningssystemet. Syftet är att Sverige ska få fler företagare och företagsamma medborgare. 

Tanken med vårt utbildningsprogram är att stimulera ungdomars kreativitet och entrepre-

nörsanda, ge ungdomar insikt i företagandets villkor och drivkrafter samt öka förståelsen för 

vikten av entreprenörskap. Vi arbetar nära elever, handledare, rådgivare och det omgivande 

samhället. Samarbetet med både ideella föreningar och partner från näringslivet är utbrett. Ung 

Företagsamhet finns i hela Sverige. Ung Företagsamhet är organiserat utifrån ett riksförbund och 

24 regionala föreningar och är representerat i Sveriges samtliga län.” (ungforetagsamhet.se) 

 

Följande citat är NUTEK:s definition av ordet entreprenörskap: ”Entreprenörskap är en dy-

namisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och 

gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, 

kulturella och ekonomiska sammanhang” (Peterson & Westlund 2007, s.3). 

 

Fredrik Härén har sin definition på en idé, som skall resultera i vad han benämner som ”nys-

kap”. Den lyder: ”En person tar två tidigare kända saker, parar ihop dem och får någonting 

nytt” (SVT24, del 1, 2007). Han menar vidare att det inte finns några nya idéer, utan att alla 

idéer är idéstölder. Du behöver kunskap och information för att kunna vara kreativ, men du 

blir inte kreativ bara för att du har kunskap och information. Nyskap, eller kreativitet, är din 

förmåga att ta tillvara på nya idéer och ny kunskap, enligt Härén. 
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Detta innebär att entreprenörskap inte nödvändigtvis måste leda till att svenskarna ska bli fö-

retagare, men att de förhoppningsvis ska bli mer företagsamma, att människor tar sig för saker 

som gagnar dem själva och även landet på olika sätt. För att uttrycka det mer explicit, det gagnar 

dem själva genom att de försörjer sig och växer som människor, och det gagnar landet genom att 

de bidrar till och ökar landets ekonomiska tillväxt och välfärd (Peterson & Westlund 2007).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Fredrik Härén har ställt saken på sin spets och som ni har förstått så har han gett mig många 

tankeställare. Kan jag förbättra min lärarroll på något vis och i så fall hur? Hur ska jag göra 

för att stimulera eleverna till att bli mer aktivt lärande individer? Kan arbetssättet inom Ung 

Företagsamhet (UF) vara pedagogisk livlina att använda i en värld av förändring? 

 

Efter den inledande uppräkningen av funderingar och tankar har jag fått dra ned på mina am-

bitioner. Mitt syfte är att genomföra en intervjuundersökning (förstudie) för att klarlägga vil-

ken uppfattning UF-lärarna har om UF:s arbetssätt jämfört med den traditionella undervis-

ningen och den entreprenöriella undervisningen (se bilaga 1). Ett annat och underliggande 

syfte är även att undersöka om UF:s arbetssätt kan bidra till idéer som är till gagn och utveck-

ling i det dagliga arbetet som gymnasielärare. 

 

Mina frågeställningar är dessa: 

• Vilka likheter respektive skillnader finns mellan UF och traditionell undervisning, sett 

ur pedagogens perspektiv? 

• Vilka likheter respektive skillnader finns mellan UF och entreprenöriellt lärande sett 

ur pedagogens perspektiv? 

 

1.3 Definitioner 

I mitt arbete spelar särskilt två begrepp stor roll och som bör definieras och det är traditionell och 

entreprenöriell undervisning. Till min hjälp har jag tagit Arfwedsons indelning i två kunskapsyt-

terligheter där ”kunskapstyp 1” utgör den traditionella undervisningen med vilken jag menar det 

kopierande lärandet utan reflektion. Kunskapen finns redan packad och klar i vårt samhälle och 
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ingår i speciella mönster i ett bestämt förhållande till varandra, redo att föras över till eleven. Detta 

är då ett uttryck för den ”materiella undervisningsteorin” (Arfwedson, 1995, s 146 ff.).  

 

I ”kunskapstyp 2” symboliseras i arbetet av det entreprenöriella lärandet eller undervisnings-

sättet och utmärks av att eleven aktivt producerar sin egen kunskap. Här kallas undervis-

ningsteorin för den formella och här är inte kunskapsinnehållet det absolut viktigaste i sig 

utan det är hur stoffet formerar elevens färdigheter och personlighet i en ständigt pågående 

kunskapsprocess (Arfwedson, 1995, s 148 ff.). Hos Peterson & Westlund (2007) finner man 

en liknande definition. Där talar man om att ”Entreprenöriellt lärande handlar inte primärt om 

att öka elevernas motivation för ett enskilt ämne, utan snarare att stimulera elevens 

grundläggande inre motivation. En motivation som genomsyrar hela tillvaron, precis som hos 

en eldsjäl” (Peterson & Westlund, 2007, s 26). (Se vidare bilaga 2.) 
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2 Teoretisk bakgrund 

Jag har valt att främst se på tre pedagoger som har haft ett betydande inflytande, Jean Piaget, 

Lev Vygotskij och John Dewey. De får räknas som några av giganterna inom pedagogiken 

och får utgöra min teoretiska bakgrund. Jag kommer att ha dessa pedagoger som 

referenspunkt i min diskussion längre fram i uppsatsen. 

 

2.1 Den kognitiva utvecklingen 

Jean Piaget (1896-1980) var en flitig skribent och forskare under större delen av 1900-talet 

och författade inte mindre än ett drygt femtiotal böcker och 500 vetenskapliga alster om barns 

utveckling. Han fick störst uppmärksamhet under 1960- och 1970-talen i kölvattnet av Sput-

nik 1957 och våldsamma raskravaller i USA som hade gett de amerikanska utbildningspoliti-

kerna skrämselhicka och fått dem att börja fundera på om det var något fel på det amerikanska 

skolsystemet eller om USA hade mindre begåvade barn jämfört med det kommunistiska Sov-

jetunionen (Aronsson 2000).  

 

Piaget är en utvecklingsteoretiker i den kognitivistiska skolan och menar att barnet går ige-

nom fyra utvecklingsfaser/stadier som utvecklar barnets ”jag” och dess tänkande, för att det 

ska kunna skapa sig en meningsfull och greppbar omvärld. Varje fas i sig innebär en utveck-

ling av färdigheter som i sin tur utgör ett avstamp och en förutsättning för nästa steg i utveck-

lingen på kommande nivå (Giddens 1994). 

 

Denna utveckling sker i samverkan med barnets allra närmaste omgivning och leder, enligt 

Piaget, till följande fyra faser/stadier: det sensomotoriska stadiet, det preoperativa stadiet, det 

konkreta tänkandets stadium och till sist det abstrakta tänkandets stadium. 

 

Under det första stadiet, det sensomotoriska, från 0-2 års ålder, kretsar världen enbart kring 

personen självt och det gör iakttagelser och har upplevelser utifrån ”sin” världsbild. Barnet 

upptäcker omvärlden genom att gripa tag i, smaka på, suga på olika saker, och även lyssna till 

olika ljud och röster. Under den andra fasen, den föroperativa perioden mellan åren 2-7 år, 

börjar barnet kunna förstå bilder, språk, symboler m.m. Barnet tolkar omvärlden utifrån sitt 

perspektiv och Piaget menar att barnet är egocentriskt under denna period. I det tredje stadiet 

som är det konkretoperationella stadiet, 7-11 år, börjar barnet kunna genomskåda att det ut-
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sätts för enklare försök till illusioner, att man får mer läsk om det hälls i ett smalt och högt 

glas än i ett tjockt och lågt glas, eller att barnet blir lurat. Barnet är mindre egofixerat, mer so-

cialt utåtriktat och utvecklar sitt tänkande ytterligare ett steg. Det fjärde och sista stadiet är det 

abstrakta stadiet eller den formaloperativa fasen. Då är barnet ca 12-15 år gammalt och är mer 

förtroget med att kunna ta till sig abstrakta förklaringar, det förstår symbolspråk och barnet 

kan förnimma omvärlden genom verbal överföring och behöver inte alltid uppleva för att för-

stå (Aronsson, 2000, jmf med Giddens, 1994). 

 

När det gäller barnet som elev menade Piaget att barn lär sig genom sina egna misstag och om 

det får tid, genom sina egna experiment. Lärare och föräldrar skall, enligt Piaget, ha en mer 

tillbakadragen roll. Det är istället genom och tillsammans med kamrater som barnets kunskap 

utvecklas (Aronsson, 2000).  

 

2.2 Sociokulturella skolan 

Den ryske pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) står för en sociokulturell syn på lärandet 

och det är denna syn eller detta sociokulturella perspektiv som de svenska läroplanerna grun-

dar sig på.  

 

”Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i 

arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin för-

måga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och till-

sammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” 

(Lpf94, s 5) 

 

Detta är en direkt koppling till det Vygotskij säger om barns lärandeprocess (Strandberg, 

2006). Han vill att individen skall utvecklas genom samverkan med andra människor, omgiv-

ning, naturen och samhället. Det går t o m för sig att ”fuska”, att härma efter någon annan på 

sin väg mot kunskap. Eleven når kunskap och löser olika problem i interaktion med andra 

människor under vissa omständigheter. Läraren har på sitt ansvar att skapa dessa omständigheter, 

att skapa en god lärandemiljö, en dynamisk process, som lockar till kreativitet, lek och nyfikenhet.  
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Enligt Leif Strandbergs tolkning av Vygotskij har läraren i den dynamiska processen en 

mycket aktiv roll som den som bygger och lånar ut kompetens till eleverna. Allting syftar till 

att kunskap utvecklas tillsammans med andra personer och eleven ”får” misslyckas på sin väg 

mot vetskap (Strandberg, 2006). 

 

Piaget och Vygotskij har en närliggande samsyn på barns olika utvecklingsnivåer. Termino-

logi skiljer sig något, men eftersom båda pedagogerna ger uttryck för likvärdiga tankar väljer 

jag att lämna Vygotskijs termer därhän (Strandberg, 2006). 

 

Enligt Vygotskij samverkar barnet redan från sitt livs första början med andra människor, 

både vuxna och barn, och har en medfödd hög social kompetens. Han menar till skillnad från 

Piaget att barnets kunskapsutveckling utgår från sin medfödda sociala kompetens till att bli 

alltmer individuell. Piaget menade ju att barnet är egocentriskt i tidig ålder för att utvecklas 

till att bli mer socialt kompetent med åren och i samverkan med andra (Strandberg, 2006).  

 

2.3 Den progressivistiska skolan 

Jag tänker i detta kapitel helt kort ta upp den amerikanske filosofen och pedagogen John De-

weys (1859-1952) syn på lärande. Han undervisningsteori gick ut på att:  

• ”Skolans huvuduppgift är att träna barn i samarbete och ömsesidig samverkan för att 

nå ett gemensamt mål.  

• All inlärnings grund är att finna i barnets egna spontana impulsiva önskningar och 

aktiviteter. 

• Den för individen och samhället värdefulla kunskapen säkras genom att dessa, barnets 

individuella aktiviteter och tendenser, organiseras och styrs genom gruppaktiviteter, 

som avspeglar ett samhälles typiska göromål och verksamhetsområden.” (Svedberg, L. 

& Zaar, M. Red. 1993, s 38 f.) 

 

Dewey betraktar eleven som en faktatörstande person som aktivt söker och lär sig själv i pro-

cessen, kortfattat uttryckt ”learning by doing”. Pedagogens roll är att vara den iakttagande, 

påhejande som när det så behövs understödjer med för tillfället nödvändig information, t ex 

olika ämneskunskaper (Svedberg, L. & Zaar, M. Red. 1993, s 38 f.). 
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Dewey närde även tanken att det inte skulle behövas någon i förväg uppställd läroplan. Istället 

skulle kunskap och bildning genomgå ständig uppdatering utifrån elevens behov av ny lärdom 

i en värld i förändring. På sikt skulle läroplanen komma att utgöra den sammanlagda och för och 

med tiden lämpade erfarenhet som eleven byggt upp under sin skoltid (Arfwedson, 1995). 
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3 Metod 

3.1 Ansats 

Den typ av intervju som jag valt att göra är den kvalitativa intervjun. Den kvalitativa intervjun 

är ”en metod för att utröna, upptäcka, förstå och lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos 

någonting” eller för att citera ytterligare: den är ett ”medel för att identifiera eller upptäcka 

ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder” 

(Svensson & Starrin, 1996, s 53). Jag skall försöka hitta mönster, genomgående ämnen och 

kategorier i mitt undersökningsmaterial som förhoppningsvis leder fram till en helhetsbild av 

det undersökta (Patel & Davidson, 1994). I mitt fall vill jag se närmare på hur fyra lärare ser, 

ur pedagogens synvinkel, på sitt arbetssätt inom Ung Företagsamhet jämfört med traditionell 

och entreprenöriell undervisning. Jag har under mina intervjuer gått så till väga att jag har 

ställt några riktade frågor, där lärarna har fått ta hjälp av en tabell, och sedan har ett icke-

standardiserat samtal förts. Varje samtal har varit ett unikt tillfälle med en unik person och det 

har fört med sig att intervjuerna sett lite olika ut för var och en av de fyra pedagoger som jag 

har intervjuat (Svensson & Starrin, 1996).  

 

Mitt vetenskapliga förhållningssätt i analyserandet av mina intervjuer är det likt hermeneuti-

kern som strävar efter att förstå och tolka det mänskliga varat, i mitt fall fyra UF-lärares upp-

fattningar, tankar och känslor kring deras arbetssätt (Patel & Davidson, 1994). 

  

3.2 Urval  

Min intervjugrupp bestod av fyra lärare, i fortsättningen kommer de att kallas för UF-lärare, 

som alla jobbar med projektet Ung Företagsamhet i en gymnasieskola i Mellansverige. Samt-

liga UF-lärare har gått första grundutbildningskursen hos UF. Det totala antalet UF-lärare vid 

gymnasieskolan är sex lärare, men två av dem var vid intervjutillfället inte anträffbara och in-

går därför inte i min undersökning, Urvalsgruppen bestod av fyra personer i olika åldrar och 

alla med mer än fyra tjänsteår som lärare bakom sig.  
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3.3 Datainsamling 

Mitt tillvägagångssätt är ett uttryck för det induktiva och humanistiska arbetssättet då det är 

en specifik grupp av lärare, fyra UF-lärare vid en gymnasieskola i Mellansverige, som under-

sökts, samt att jag inte utgår från någon fastställd teori (Patel & Davidson, 1994). 

 

Intervjuerna utfördes i gymnasieskolan under dagtid i ett grupprum (två intervjuer), i en 

lärares tjänsterum och i en undervisningssal. Undersökningen gjordes enskilt mellan 

intervjuare och intervjuperson, under en tid av 12-13 minuter för varje pedagog. 

Urvalsgruppen blev informerad om intervjuns syfte och samtliga intervjuer spelades in, med 

lärarnas tillåtelse, med hjälp av en diktafon. Det är mycket viktigt vid kvalitativa intervjuer att 

kunna få spela in dessa eftersom det underlättar den efterkommande tolkningen av 

datamängden. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom minutiöst gång på gång, i lugn och 

ro, för att all konversation skulle komma med och bli ordagrant avskriven och nedskriven i 

text. Detta är något som är mycket svårt om anteckningar ska göras samtidigt vid en intervju, 

intervjuaren kan ha svårt att hänga med i samtalet samtidigt som egna noteringar ska göras. 

Det blir tidsmässigt utdraget och risken för missförstånd är ändå överhängande. Därför 

gjordes valet att spela in. Efter att intervjuerna var gjorda, skrevs de ut, allt som allt 13 sidor, 

och därefter började arbetet med att söka efter kategorier eller mönster. De inspelade 

intervjuerna raderades efter att de blivit tolkade och utskrivna (Johansson & Svedner, 1998). 

 

Inför, under och efter intervjuerna har de forskningsetiska kraven beaktats. Det är viktigt att 

personernas anonymitet och integritet skyddas, särskilt eftersom de är så få i urvalsgruppen. 

Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt, vad syftet med undersökningen 

var, att intervjuerna skulle bli inspelade på en diktafon, att inte någon förutom uppsatsens 

författare kommer att ta del av inspelningarna samt att de inspelade intervjuerna kommer att 

förstöras efteråt (Johansson & Svedner, 1998). 

  

Jag utgick från följande frågeområden som utgjorde själva ramen för intervjuerna: Hur de 

arbetade som UF-lärare, likheter och skillnader mellan traditionell och entreprenöriell under-

visning jämfört med Ung Företagsamhet, fördelar och nackdelar mellan traditionell och entre-

prenöriell undervisning jämfört med Ung Företagsamhet, hur de arbetade inom UF-lärargrup-

pen, hur de såg på elevernas kunskapsutveckling och slutligen vad begreppet entreprenörskap 

innebar för dem. 
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4 Resultat 

Jag har valt att göra en kvalitativ bearbetning av mitt undersökningsmaterial. Det är viktigt att 

försöka finna ”mönster, teman och kategorier i materialet” (Patel & Davidson, 1994, s 101). 

När jag har tolkat mina intervjuer har jag initialt valt den öppna tolkningen för att vart efter 

kategori eller variabel framträtt alltmer gå över till att selektivt tolka in begrepp och uttryck i 

dessa uppkomna kategorier. Jag kommer att redogöra för vad UF-pedagogerna har sagt på ett 

mer sammanfattande plan och jag kommer att ta med några citat som styrker och 

förhoppningsvis förtydligar sammanfattningens innehåll. 

 

Av hänsyn till både forskningsetik och urvalsgruppens integritet kommer ingen redogörelse 

för kön, tjänsteår eller ålder för någon av respondenterna att utföras. Till yttermera visso 

kommer svaren, i citatform, att anges utan sändare. Gruppen tituleras helt frankt för UF-lärarna. 

 

Jag har efter att ha studerat och analyserat min datamängd valt att använda mig av följande 

kategorier som har utkristalliserat sig:  

 

Organisation/samarbete: I denna kategori redogörs för hur organisationen dvs. struktur och 

ramar ser ut och här innefattas pedagogernas samarbete både externt och internt. 

 

Innehåll: I denna kategori redogörs för uttalanden som har med uppdraget UF att göra. Det 

gäller ämnesrelaterade kunskaper kopplat till kursmål och kurser, men även pedagogernas val 

av stoff som kan ingå i UF.  

 

Arbetssätt: Här redovisas pedagogernas tankar kring olika pedagogiska undervisningsstilar 

som används specifikt inom UF, men även rent allmänt i skolan. 

 

Elevens utveckling utifrån pedagogens synvinkel: Här redogörs för hur pedagogen 

bedömer, ser på eller uppfattar elevroll, elevens kunskapsutveckling och elevaktivitet. 

 

Pedagogperspektiv: Här redogörs för lärarnas intryck och uppfattning av sin egen roll och 

sitt uppdrag som pedagog inom UF. 
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4.1 Organisation/samarbete 

Lärarna arbetar med många olika detaljer förutom själva lärandet. De jobbar understundom 

rätt nära varandra med att jaga resurser, skapa struktur, form och ram inom UF. UF-lärarna 

har och knyter ständiga kontakter med företag och organisationer utanför skolan, vilket 

upplevs som en fördel, men även att det krävs mer tid för detta samarbete. Till sist ser de en 

styrka i att kunna dela upp olika ansvarsområden eller ämnen sinsemellan där var och en 

undervisar i det ämne varje lärare är bäst på. 

 

Här nedan redovisas fyra citat som är typiska för kategorin: 

”De andra UF-lärarna jobbar ganska tight, bitvis, som grupp, funderar kanske inte så mycket 

på pedagogiska frågor utan med frågor som kanske har med former, ramar, struktur. De 

jobbar kring det och hur man skall göra för att få loss resurser till sitt UF:ande, där samarbetar 

man mycket,” 

 

”Den största fördelen är ju att både vi och eleverna får kontakt med verkliga världen utanför 

skolan, med företag och organisationer och sådant” 

  

”Vi försöker att dela upp oss… vad det gäller våra olika specialområden… Man försöker ha 

de genomgångar som man har mest kunskap om och inom och det är ju fördelen när vi har 

lärare som jobbar med olika ämnen…” 

 

Det är ”tidskrävande att vara med i UF. …det här samarbetet med folk utanför skolan kräver 

mer tid än inom skolan” 

 

4.2  Innehåll  

Här tas upp vad lärarna tänkte kring uppdraget UF. Innehållet i UF kan bestå av många olika 

ämnen som kan kopplas till kursmål och kurser. Med det menas att vissa moment inom 

exempelvis ämnet svenska kan klaras av inom ramen för ett UF-företag, att en rapport ska 

skrivas, att en företagspresentation ska göras muntligt inför tänkta investerare osv. och att 

detta tillgodoräknas såsom uppfyllt delmoment inom en rad olika ämnen, i det här fallet 

svenska. I denna kategori ryms även pedagogernas val av stoff som kan ingå i UF. De tar 

hänsyn till vad varje UF-företag har tänkt beröra och innehållet kan skilja sig och skiljer sig 
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för varje enskilt UF-företag utifrån affärsidé. Är affärsidén t ex barnkalas ska eleverna känna 

till hur barn fungerar och tänker och hur de ska behandlas och bemötas, eller är idén istället 

att vara aerobics-instruktör bör eleven veta något om idrottslära, hur man värmer upp och så 

vidare. Då ges de UF-eleverna undervisning i det som behövs och är nödvändigt för att kunna 

genomföra sitt UF-företag. 

 

Tre citat får utgöra exempel på vad som UF-lärarna har sagt:  

”Man får ju lov att titta på vad de behöver ha för sitt UF-företag och de kurser som de läser i 

deras UF-företag då, och sen tittar man på vad som ingår i kurserna traditionellt sett och så 

försöker man integrera dem då”. 

 

”De måste ju lära sig samma saker och det som ingår i kurserna måste ju ingå även i när de 

läser det som UF”. 

 

”Det är den faktiska kunskapen som de lär sig. De lär sig en massa saker som ligger i 

kursmålen, som de uppnår.” 

 

4.3 Arbetssätt 

Här kommer pedagogernas tankar kring arbetssättet upp och olika pedagogiska 

undervisningsstilar som används specifikt inom UF, men även rent allmänt i skolan. De talar 

mycket om fördelarna med UF:s arbetssätt, att det är lustfyllt, ett roligt sätt att lära sig genom 

att göra, ”learning by doing”, som en pedagog säger. Arbetssättet, undervisningsstilarna, sägs 

vara lustfyllt och varieras under året, ibland traditionellt lärande och ibland entreprenöriellt 

lärande. Pedagogerna upplever det som om det entreprenöriella undervisningssättet ger 

utrymme för aktiva och kreativa kunskapssökande elever i en läroprocess där eleverna tar till 

sig kunskap på ett bättre sätt än det traditionella lärandet. Drivkraften kommer inifrån eleven. 

 

Här nedan kommer fyra citat som får utgöra exempel på vad UF-lärarna har sagt: 

”Den stora, stora fördelen är… att det är ’learning by doing’, att det som är det obligatoriska i 

UF:s ramar och som man måste kunna för att driva ett företag, lär man sig på ett lustfullt sätt, 

och i en verklig situation… ” 

 

”Jag tror man blandar pedagogiska stilar under olika delar av året så att säga.” 



 

 - 14 -   

”Du lär dig samma saker fast på ett annorlunda sätt, däremot får de oftare de högre betygen. 

De lär sig mer än i den traditionella undervisningen, och så har vi den personliga ut-

vecklingen, de blir kreativa, mer aktiva och det påverkar deras hela liv, inte bara kunskapen i 

ett visst ämne som går att ta på.” 

 

”Entreprenöriellt lärande, däremot, det handlar ju väldigt mycket om att hitta drivkrafter, hitta 

saker man vill åstadkomma, hitta ny information på vägens gång som utvecklar en, men att 

drivkraften kommer inifrån personen och inte kanske från läraren i sig då. Det är inte jag som 

lägger in drivkraften, utan eleven, under arbetets gång, hittar den.” 

 

4.4 Elevens utveckling utifrån pedagogens synvinkel 

Här kommer jag att redogöra för hur UF-lärarna bedömer, ser på eller uppfattar elevernas roll, 

kunskapsutveckling och aktivitet. UF-lärarna ser en stor utveckling hos eleverna med 

arbetssättet inom UF. Eleverna upplevs bli mer aktiva och kreativa. De finner 

kunskapsnycklar som öppnar upp flera dörrar genom vilka eleverna fortsätter vidare till nästa 

steg i både personlig och professionell utveckling, menar en lärare. Eleverna överkommer sin 

rädsla för bl a muntliga redovisningar och misslyckanden och de vågar att våga, tycker en 

annan lärare. Platsen eller rummet för denna kunskapsinhämtning ligger många gånger 

utanför skolans väggar. En UF-lärare tycker att arbetssättet inte låter sig göras i alla ämnen 

och inte samtidigt då arbetssättet kräver mycket av eleverna. 

 

Här presenteras fyra citat som jag tycker utmärker kategorin: 

”Du lär dig samma saker fast på ett annorlunda sätt. Däremot får de oftare de högre betygen. 

De lär sig mer än i den traditionella undervisningen, och så har vi den personliga ut-

vecklingen. De blir kreativa, mer aktiva och det påverkar deras hela liv, inte bara kunskapen i 

ett visst ämne som går att ta på.” 

 

”Jag måste säga att inom de ämnen som jag har så tycker jag kunskapsutvecklingen är väldigt 

stor och framför allt så ser man efter årets slut att när de har övervunnit sina bekymmer och 

många gånger knäckt koder så… har de en hunger efter att lära sig mer. Den hungern tycker 

jag idag är, i skolans värld, svår att återskapa i ett klassrum.…” 
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”De går ut och är mer aktiva antingen som aktiva företagare eller som aktiva anställda eller i 

ett föreningsliv eller nästan vad som helst där de kan vara mer aktiva och drivande. De lär sig 

att både våga misslyckas och att våga lyckas. En nackdel är för eleverna är att det ganska 

arbetsamt, … Att jobba så här i alla, alla ämnen samtidigt… är nog tungt. Jag tror att det är 

bra att blanda lite” 

 

”Den är jättestor, de lär sig otroligt mycket, deras personliga utveckling brukar vara som en 

explosion till det att det är dags att avsluta företaget Till exempel rent sådant som vi sett i år 

personer i företag som inte har vågat att stått och ha en redovisning inför klassen, ställer sig 

upp och har en redovisning inför en tävlingsjury bland annat och pratar fritt…” 

 

4.5 Pedagogperspektiv 

Lärarna ser på sig själva som vägvisare, guider till kunskap, och en lärare säger sig vara en 

hjälpsam coach som uppmuntrar eleverna hela tiden att gå vidare i sitt kunskapsbyggande. 

Lärarna ser förtjänster med både det entreprenöriella och det traditionella undervisningssättet 

och att rollen som pedagog förändras allt eftersom läsåret går. Först ger lärarna eleverna 

grundkunskaper för att sedan gå över till att bli en mer lotsande lärare. En UF-lärare påpekar 

att det finns visst motstånd mot deras arbetssätt från andra pedagoger som inte är UF-lärare, 

men påpekar att UF:s arbetssätt skall ses som ett komplement till det traditionella arbetssättet 

och inte som något hot. 

 

Här följer fyra citat som jag anser viktiga för kategorin: 

”Jag ser på mig själv som en UF-lärare som en person som är till för att stötta eleverna, att 

eleverna som skall lära sig, att det är elevaktivt och det är jag som skall vara med och hjälpa 

till” 

 

”Jag vill peppa mycket. Om man är en coach måste man jobba mer med känslan att våga än 

att lära ut. Jag kan inte lära ut allting som de behöver, som de ska lära sig, det måste de göra 

själva” 

 

”Jag tycker personligen att mitt mål som pedagog inom UF är att ge dem en ganska grundlig 

information om företagande, om olika delar inom just UF-året, att skapa en tydlig ram för 

eleven så att de vet lite grand vilka uppgifter de har… Den pedagogiska rollen förändras allt 
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eftersom året går, från att ha varit en mer faktaperson som står där och informerar om hur 

saker kan se ut, till att mer låta eleven själv finna sin väg och hitta lösningar.” 

 

”Det är enklare att gå från en lektionssal till en annan än att ta sig ut i samhället med elever, så 

det är ju sådana frågor och sen strukturella frågor inom skolan att få folk att ställa upp på det 

här, att tro på idén. Det är ju tyvärr rätt så mycket motstånd mot det här kan jag känna ibland 

och jag vet inte riktigt varför… Jag tycker att man skall se traditionell undervisning och UF 

som komplement istället för som ett slags motstånd.” 
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5 Diskussion 

Jag har intervjuat en grupp UF-lärare om hur de ser på traditionell respektive entreprenöriell 

undervisning jämfört med UF:s arbetssätt. Validiteten kan anses vara god då alla i gruppen 

fick samma frågeområden att besvara och samtliga intervjuade var UF-lärare. Det som dock 

är osäkert är hur representativ utfallet är för alla UF-lärare i t ex länet. När det gäller omstän-

digheter som kan ha påverkat reliabiliteten skall sägas att det finns en personlig koppling 

mellan intervjuare och intervjupersoner innan intervjutillfället. Det är osäkert om detta har 

påverkat resultatet på något vis. Det står dock klart att den personliga kännedomen underlät-

tade själva intervjustunden, isen var så att säga redan bruten. Detta är ur vetenskapssynvinkel 

både på gott och ont, och kan ha påverkat resultatet av intervjuerna. Frågeområdena har varit 

gemensamma för samtliga fyra inblandade och jag tycker mig ha fått bra utfall vid varje inter-

vjustund. Det som har spelat in mer menligt är intervjuarens bristfälliga intervjuteknik och 

ovana att genomföra forskningssamtal. Dessa omständigheter kan ha lett till att vissa frågor 

kan ha uppfattats olika av intervjupersonerna. Hur stor betydelse intervjupersonernas 

arbetsbelastning, sinnesstämning och trötthet vid intervjutillfället kan ha haft för resultatet är 

oklart. Klart är dock att även dessa faktorer kan ha påverkat svaren och därmed resultatet. 

 

Utifrån de svar jag fick under mina intervjuer framkom olika vinklingar på mitt problemom-

råde. De består av fem kategorier men från början var jag inne på att dela in materialet i tre 

huvudgrupper (Organisation/Samarbete, Innehåll och Arbetssätt) med de två andra kategori-

erna (Elevens utveckling utifrån pedagogens synvinkel och Pedagogperspektiv) som 

underrubriker i var och en av de tre huvudgrupperna. Det är uppenbart att så inte blev fallet. I 

min diskussion kommer jag att utgå den ovan nämnda uppställningen.  

 

De kommer att delas in i dessa tre kategorier: Organisation/Samarbete utifrån elevens 

utveckling utifrån pedagogens synvinkel och pedagogperspektiv, Innehåll utifrån elevens 

utveckling utifrån pedagogens synvinkel och pedagogperspektiv och till sist Arbetssätt utifrån 

elevens utveckling utifrån pedagogens synvinkel och pedagogperspektiv. Eftersom tiden inte 

fanns till att även intervjua UF-elever så ska elevens utveckling här ses med pedagogens 

ögon, vad pedagogen ser för förtjänster för eleven och elevens kunskapsutveckling. 

 

Samarbetet bland UF-lärarna är så organiserat att arbetet delas upp efter pedagogernas egna 

specialområden, är en lärare ekonomilärare så ansvarar den för de ekonomiska bitarna inom 
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UF. ”De andra UF-lärarna jobbar ganska tight, bitvis” som en pedagog säger, uttrycker att det 

kanske inte alltid samarbetas inom gruppen. Men de arbetar i ett slags arbetslag även om det 

inte är klart uttalat. Klart är att de samarbetar med folk och företag utanför skolan och det är 

helt i linje med Lpf94 som säger att ”Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som 

eleverna kommer att behöva” (Lpf 94, s 6). Det leder ju till att både lärare och elever är aktiva 

utanför skolans område, som en lärare säger ”både lärare och elever får kontakt med verkliga 

världen”. Här kan man dra kopplingar till Vygotskij. Han säger, enligt Strandberg (2006), att 

det är i samverkan med sin omgivning, samhället, andra människor och t o m naturen som 

människan utvecklas.  

 

Många kurser påstås kunna integreras inom UF-projektet och det är bra så, men känslan som 

infinner sig är att precis alla kurser kanske inte ryms i ett UF-projekt. Det är ändå värt att 

beakta att t ex stora litteraturförfattare kanske inte alltid är de första att rymmas i ett projekt 

inom Ung Företagsamhet på ett naturligt och okonstlat sätt. Likaså känns det som om 

historiska utvecklingslinjer kan få stå tillbaka också. En UF-lärare säger till och med klart och 

tydligt att arbetssättet är krävande och att arbeta med UF:s arbetssätt i alla ämnen kanske inte 

är önskvärt. Men med en viss anpassning av arbetssättet kan säkert den biten lösas om 

slutresultatet blir att eleven leds till att bli en aktiv och drivande och kunskapsinhämtande 

samhällsmedborgare.  

 

Pedagogen Deweys lära kommer upp i citatet ”learning by doing” (Svedberg & Zaar, Red. 

1993, s 120) när UF-pedagogerna förklarar elevens sätt att lära. För att eleven skall ta till sig 

kunskap måste situationen vara verklig, den ska vara ”på riktigt” och eleven lär sig på ett 

lustfullt sätt utifrån givna ramar, och menar Dewey, som avspeglar ett samhälles 

karaktäristiska sysslor och verksamhetsområden, här i form av UF-företaget (Svedberg & 

Lazar, 1993).  

 

Följande citat från en lärare innehåller några mycket intressanta rader: ”Jag tycker personligen 

att mitt mål som pedagog inom UF är att ge dem en ganska grundlig information om företa-

gande om olika delar inom just UF-året, att skapa en tydlig ram för eleven så att de vet lite 

grand vilka uppgifter de har men sen är det ju, den pedagogiska rollen förändras allt eftersom 

året går, från att ha varit en mer faktaperson som står där och informerar om hur saker kan se 

ut till ett mer låta eleven själv finna sin väg och hitta lösningar.” Här får vi följa i stort sett 

från början runt ett helt läsår i tankarna på en lärare. Allt från en grundlig traditionellt 
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undervisande pedagog i början till en som i slutet av året har släppt eleven som själv får söka 

och skapa sin kunskap själv, för att bli en kunskapsentreprenör (se bilaga 2). Det innebär ju då 

att det traditionella undervisningssättet fyller en viktig funktion initialt. Det ena 

undervisningsstilen kan inte helt ersätta den andra. 

 

Eleven ”lär sig mer” med det entreprenöriella sättet ”än i den traditionella undervisningen”, 

men en annan pedagog säger att denne har som mål att ge eleverna en ”grundlig information” 

och det uttrycker uppenbara inslag av traditionell undervisning, lärare ger elev kunskap. Det 

är i sig ett exempel på vad som tas upp i Lpf94 som uttrycker att ”sådana mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” skall 

förmedlas eleven. Detta leder till det som en pedagog uttryckte det ”man skall se traditionell 

undervisning och UF som komplement”. Det traditionella lärandets triumfkort är ju att 

förmedla baskunskaper, utgångsstoffet, som eleven behöver ha som plattform för att över 

huvud taget ta sig någonstans och i ett visst rum. Enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) skall 

pedagogen skapa rätt lärandemiljö som syftar till en senare kunskapsprocess där läraren 

förvisso fortfarande är mycket aktivt agerande, men där eleven tillsammans med andra elever 

genomgår en läroprocess, den mer entreprenöriella.  

 

I denna lärprocess, enligt Vygotskij, så är det tillåtet att få misslyckas. Det skulle vi alla må 

bra av att besitta känslan att få misslyckas. Många elever väljer att inte genomföra muntliga 

redovisningar i det traditionella lärandet något i rädsla av att misslyckas, eller vad andra kam-

rater skall säga. Jag anser att ett av våra viktigaste uppdrag som pedagoger är att locka fram 

just den känslan att det är helt ok att misslyckas för däri finns drivkraften eller modet att våga 

igen och lyckas. Är ett projekt inom Ung Företagsamhet ett sätt att finna denna drivkraft då 

kan den vägen vara värd att gå i en värld i ständig förändring. 
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Bilaga 1 Frågeområden till intervjuerna 

Jag utgick från följande frågeområden och som utgjorde själva ramen för intervjuerna:  

Hur de arbetade som UF-lärare,  

likheter och skillnader mellan traditionell och entreprenöriell undervisning jämfört med Ung 

Företagsamhet,  

fördelar och nackdelar mellan traditionell och entreprenöriell undervisning jämfört med Ung 

Företagsamhet,  

hur de arbetade inom UF-lärargruppen,  

hur de såg på elevernas kunskapsutveckling och slutligen  

vad begreppet entreprenörskap innebar för dem. 
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Bilaga 2 Skillnader mellan traditionellt och entreprenöriellt  

lärande 

 

Traditionellt lärande Entreprenöriellt lärande 

Pedagogen undervisning är i centrum genom 

exempelvis ämnesspecifika klassrum 

Elevernas lärande är i centrum med 

exempelvis elevanpassade klassrum 

Pedagogen styr undervisningen Arbetslag och eleverna drar upp riktlinjer för 

lärandet 

Pedagogen har en auktoritär ledarstil Pedagogen har en personlig auktoritet 

Eleverna tränas att hitta rätt svar och att 

identifiera rätt kunskap 

Eleverna kommer till insikt om att det ofta 

finna många alternativa svar och många 

vägar till kunskap och utveckling 

Eleverna examineras med hjälp av prov Eleverna utvärderar lärprocessen under 

arbetets gång tillsammans med pedagogen. 

Arbeten rapporteras på olika sätt 

Pedagogen berättar vad som är ”rätt” Pedagogen stimulerar en sökprocess 

Pedagogen ger information Pedagogen frågar efter information 

Pedagogen har svaren ”jag vet det här…” Pedagogen ställer frågor ”Vad vill du lära 

dig?” 

Pedagogen är synlig Pedagogen är ”osynlig” 

Innehållsorienterad och prestationsorienterad Processorienterad 

Fokuserar på teorier Fokuserar på erfarenheter 

Är på ”låtsas” Sker på ”riktigt” 

Fragment Helhet 

Källa: Tabell kopierad rakt av från boken ”Så tänds eldsjälar”, sidan 98 

 
 
 


