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Abstrakt 
 
”The enterprise aftershool program – a long-term learning  
A qualitative study on how some leisure teacher relate to enterprise education” 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur några fritidslärare talar om begreppet 
entreprenöriellt lärande samt hur de talar om hur de kan främja entreprenöriella 
förmågor hos eleverna vilket även motsvarar studiens frågeställningar. Studien är en 
kvalitativ undersökning där två intervjuer gjordes med verksamma fritidslärare som vi 
fick kontakt med genom vår verksamhetsförlagda utbildning. Till grund för intervjuerna 
användes en studieguide som dels berörde generella frågor om entreprenöriellt lärande 
och dels utgick ifrån, några utav oss, konstruerade fiktiva scenarion. De generella 
frågorna i studieguiden var av öppen karaktär för att få djupare förståelse för 
respondenternas tolkningar av begreppet entreprenöriellt lärande. De scenarion som 
valdes utgick ifrån vanligt förekommande händelser på fritidshemmet som lärarna 
kunde relatera till. Studiens resultat visar att fritidslärarna talar om en bred definition av 
begreppet där entreprenöriella förmågor och kompetenser är centrala och uttrycker även 
att fritidspedagogik har förutsättningar att gynna dessa. De förmågor som lyfts som 
mest centrala i intervjuerna är kreativitet, engagemang, nyfikenhet, ansvar, 
problemlösningsförmåga, idéskapande, samarbete och trygghet. Utifrån våra fiktiva 
scenarion belyser även resultatet hur miljön kan påverka elevernas lärande och 
utveckling samt vikten av ett entreprenöriellt förhållningssätt hos lärarna. I diskussionen 
berör vi hur fritidslärarna beskriver att miljö och ett handledande arbetssätt är viktiga 
delar i deras arbete med främjandet av elevers entreprenöriella förmågor.  
 
 
Nyckelord 
skola, entreprenörskap, entreprenöriell, företagsam, lärande, förmåga, fritidshem, 
fritidslärare 
 
 
Tack 
Vi vill tacka respondenterna för deras deltagande som därmed gjorde detta arbetet 
möjligt. Vi vill även ägna ett stort tack till vår handledare Kajsa som har stöttat och 
väglett oss genom arbetets gång.  
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1 Inledning 
Entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, entreprenöriellt lärande i skolan - ett gammalt 
begrepp, tidigare kopplat till näringsliv, som har nästlat sig in i skolans värld. 
Skolverket (2016) menar att skolans syfte är att ge eleverna möjlighet att utveckla ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Men vad innebär entreprenörskap i 
skolmiljö? Enligt forskning beskrivs å ena sidan begreppet som starkt förknippat med 
ekonomisk vinning och företag, å andra sidan är förmågor och kompetenser centrala för 
begreppets innebörd. Begreppet kan därför uppfattas som aningen komplext och diffust 
(Elo 2015). Skolverket (2016) beskriver entreprenöriellt lärande som en möjlighet att 
utveckla och stimulera elevernas kompetenser kring kreativitet, nyfikenhet, 
initiativtagande, problemlösningsförmåga, flexibilitet samt förmåga att samarbeta. Detta 
kan liknas vid det som Lelinge & Widén (2014) beskriver som en bred förklaring av 
entreprenörskap i skolan, där personliga kompetenser och kvaliteter är centrala och där 
(Elo 2015) hävdar att eleverna i hög grad ska vara delaktiga och framåtriktade i 
lärandet. Entreprenörskap i skolan är därmed både ett förhållningssätt och arbetssätt 
beroende på vilka kompetenser och förmågor vi vill att eleverna ska utveckla (Lelinge 
& Widén 2014). Leffler (2006) beskriver i sin avhandling två utbildningsformer kring 
entreprenörskap - utbildning för entreprenörskap och utbildning om entreprenörskap. 
Utbildningen för entreprenörskap har som mål att utbilda elever så att de senare ska 
kunna starta egna företag. Utbildning om entreprenörskap relaterar snarare till att ge 
kunskap om den entreprenöriella processen vilket är till nytta i kommande arbetsliv. 
Fortsättningsvis skriver Leffler om en snäv och en bred definition av entreprenöriell 
utbildning där den snäva syftar till utbildning om ekonomi och den breda syftar till 
allmän utbildning. Den breda utbildningsformen syftar således till att utveckla lärandet 
genom bland annat kreativitet och flexibilitet. Vidare skildrar Leffler den breda 
utbildningen om entreprenörskap som en utbildning vilken fokuserar på “individens 
företagsamma handlande, vilka innefattar fantasi, kreativitet, ansvar, beslutsfattande och 
utvecklande av idéer” (Leffler 2006 s.80). 
 
En internationell mätning visar att vuxna människor i Sverige besitter en hög 
innovationsnivå (Lelinge & Widén 2014). Vi tolkar detta som att svenskt 
utbildningssystem främjar, alternativt har främjat, innovationsmöjligheter och 
entreprenöriellt förhållningssätt. Dock är ämnet relativt nytt i utbildningssammanhang, i 
synnerhet i grundskolan, och är därför av vikt att titta närmre på. Vi anser att ämnet är 
aktuellt och relevant för framtiden då entreprenöriella kompetenser gynnar individen 
livet ut men också samhället i stort (Lelinge & Widén 2014). Vår uppfattning är att 
skolan och fritidshemmets styrdokument speglas av samhällets behov och därigenom 
styr samhället pedagogiken och följaktigen även de kompetenser som pedagogiken ska 
utveckla hos eleverna. Kompetenser är således, enligt vår tolkning, ett samlingsbegrepp 
för förmågor, kunskap, attityder, färdigheter, social förmåga, personlighetsdrag, 
erfarenhet och känslomässig påverkan. Vår föreställning är att kompetenserna eleverna 
ska förvärva genom entreprenöriellt lärande grundas i att de senare ska kunna verka i 
vuxenvärlden och därigenom även samhället.  Eftersom vi som blivande lärare ska 
utbilda människor för framtiden är vår förhoppning att få tillgång till hur några 
fritidslärare talar om lärprocesser och utvecklingsmöjligheter kring entreprenöriellt 
lärande i fritidshem. Likväl bör ämnet lyftas, så att lärares praktiska teori synliggörs 
inom entreprenöriell pedagogik och att lärarens professionalitet därigenom kan 
utvecklas (Handal & Lauvås 2010). Lärares pedagogiska grundsyn bör tillhandahålla 
entreprenöriella faktorer så att eleverna i sin tur kan utvecklas inom området (Elo 2015). 
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1.1 Bakgrund 
Enligt internationella undersökningar som visar resultat från elevers ämnesanknutna 
kunskapsmål ligger Sverige relativt långt ner i mätningarna och detta är ett faktum som 
fått stort utrymme i medier och debatter. En annan internationell mätning vid namn 
Innovation Union Scoredboard (2014) som istället riktar sig mot innovationsnivån bland 
vuxna människor visar att Sverige fått goda resultat sedan i början av 2000-talet. 
Undersökningen berör mer långsiktiga kompetenser som mänskliga resurser, öppna och 
attraktiva innovationssystem, finans och support, företagsinvesteringar, samarbete och 
entreprenörskap, intellektuella tillgångar, innovatörer och ekonomiska effekter. Dessa 
resultat är dock inget som lyfts och diskuterats på högre politiska nivåer särskilt mycket. 
Undersökningens målgrupp är vuxna människor vilket kan göra det svårt att undersöka 
och bedöma dessa kompetenser hos individer i skolålder. Det är först i efterhand som vi 
egentligen kan se om skolan och lärare har lyckats med sitt uppdrag (Lelinge & Widén 
2014). 
 
Lilinge & Widén  (2014) menar  att det är dags att fokusera på människans långsiktiga 
utveckling av entreprenöriella kompetenser. Begreppet entreprenörskap i relation till 
skolan är dock relativt nytt och till viss del för diffust. Som nämnt i inledningen finns 
det flera aspekter av entreprenörskap och vidare förklarar Lelinge & Widén skillnaden 
mellan snäv och bred entreprenörskap. En snäv förståelse av begreppet är relaterat till 
ekonomi och företagande, medan en bred förklaring innefattar personliga kompetenser 
och kvaliteter. Det är den andra benämningen som bör tas hänsyn till i 
utbildningssammanhang där målet med undervisningen är att främja personliga 
kompetenser som är avgörande för det livslånga lärandet. Skolverket betonar vikten av 
detta och uttrycker det bland annat genom detta citatet från läroplanen: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till 
att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 
(Skolverket 2016 s.9).  

 
På Skolverkets hemsida går även läsa följande: 
 

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella 
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. 
Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och 
företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och 
förändringar samt att utveckla och skapa värden � personliga, kulturella, 
sociala eller ekonomiska (www.Skolverket.se). 

 
Entreprenörskap i skolan är därmed både ett förhållningssätt och ett arbetssätt (Lelinge 
& Widén 2014). Entreprenöriellt lärande bör alltså genomsyras kontinuerligt i 
verksamheten. Den allmänna uppfattningen är dock att skolan inte motsvarar den 
lärmiljö som skulle gynna entreprenöriella förmågor. Skolan har snarare en miljö där 
organiserade aktiviteter skapar ett lärtillfälle där eleverna lär sig en specifik sak om de 
gör vad som förväntas av dem (Falk-Lundqvist 2011). Lelinge & Widén beskriver att 
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undervisningens inre värden och meningsfullhet är oerhört viktigt samt avgörande för 
elevernas motivation. Vidare menar författarna att entreprenöriellt lärande kan 
möjliggöra värdeskapande aktiviteter samt främja motivationen, då entreprenöriell 
pedagogik utgår ifrån att lära tillsammans, hitta gemensamma vägar samt våga tro på 
och testa sina idéer. 
 
Dahlstedt & Hertzberg (2011) beskriver att undervisningen i entreprenörskap ska 
utveckla elevernas förmåga att vara självständiga, kreativa och flexibla. De ska tro på 
sig själva, ta initiativ och lösa problem som uppstår. Dessa förmågor och egenskaper 
framställer entreprenören som subjekt. Ett sätt att uppnå detta förklarar  Elo (2015) är 
genom problembaserat lärande och projektarbete. Dessa två typer av arbetssätt måste 
vara meningsfulla och verkliga för eleverna om ett entreprenöriellt lärande ska 
utvecklas. Entreprenöriellt lärande bör alltså utgå ifrån elevernas tolkningar, 
föreställningar och upplevelser. Därför är inte lärande som överförs från lärare till elev 
det bästa arbetssättet, utan aktiviteter som upplevs tillsammans och som skapar 
erfarenheter är mest lämpliga. 
 
Karlsson (2017) samstämmer med det ovan nämnda då han skriver att entreprenöriell 
pedagogik beskrivs som ett förhållningssätt snarare än en metod där aktiviteter och 
skapandet av lärmiljöer syftar till att stimulerar kreativitet hos eleverna. Det egna 
lärandet och de egna kunskaperna ska aktivt skapas av eleverna inom entreprenöriell 
pedagogik. Johannisson och Madsén (2000) menar att lärprocesser som kan främja 
entreprenörskap: 
      
• bygger på erfarenhetsbaserat lärande som berör elevens livsvärld förutsätter 

att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 
 

• äger rum i en forskande kultur, där utmaningar hanteras genom skapandet 
och experimenterande verksamheter 

 
• baseras på ett dialogiskt klassrum där många tankar möts och bekräftas

    
• innebär ett lärande i samspel med andra där man både lär sig att samarbeta 

och att dra nytta av andras idéer 
 

• utgår från problem som eleverna själva finner värda att lösa 
 

• bygger på att eleverna ser lärandet som meningsfullt genom att de upptäcker 
samband och kan skapa helheter 

 
• baseras på långa sammanhängande processer, i vilka eleverna lär sig att 

planera, genomföra och utvärdera sitt arbete 
 

• innehåller återkommande inslag av reflektion över det egna agerandet, 
tänkandet och lärandet.  

 (Johannisson et al. 2000, s.84). 
 

                                                                         
Våra tankar går direkt till fritidshemmet vars övergripande syfte enligt Skolverket 
(2016) är att skapa meningsfull tid som utgår ifrån elevernas intressen. Skolverket 
menar att fritidshemmet i dag ska komplettera skolan genom att utgå ifrån den läroplan 
som finns. Undervisningen i fritidshemmet syftar också till att komplettera skolan 
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genom att vara situationsstyrt och upplevelsebaserat, i större utsträckning än den 
undervisning som sker i skolan. Fritidshemmet ska även genom undervisningen främja 
elevernas kreativitet, fantasi, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Genom 
att eleverna får möjlighet att pröva, skapa och uttrycka sig utmanas de på ett sätt som 
kan skapa en meningsfull fritid. 
 
Entreprenörers lärande förknippas ofta med handlingsorienterade lärprocesser i likhet 
med “leraning by doing” (Falk-Lundqvist 2011). De erfarenheter vi har är således att 
fritidshemmet i större utsträckning erbjuder handlingsorienterat lärande i form av 
praktiska lärandesituationer.  Entreprenörskap kan, förutom de egenskaper som 
begreppet tillskrivs, även innefatta aktivitet mellan människor. Entreprenörskap ska 
således uppstå i mötet mellan människor snarare än i individen (Falk-Lundqvist 2011). 
Personligt nätverk är en stor aspekt vad gäller att utvecklas som entreprenör (Karlsson 
2017). Fritidshemmet är en social arena där människor möts och lär tillsammans. 
Läroplanen tydliggöra detta genom att lärandet på fritidshemmet i hög grad ska vara 
grupporienterat där samarbete, samspel och kommunikation ska genomsyra 
verksamheten (Skolverket 2016). 
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 Syfte 2
Undersökningens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur några fritidslärare 
talar om begreppet entreprenöriellt lärande på fritidshem. Mer specifikt vill vi kartlägga 
hur de intervjuade fritidslärarna talar om hur de främjar elevernas entreprenöriella 
förmågor i några, utifrån oss, konstruerade fiktiva scenarion. 
 
2.1 Frågeställning 

• Hur talar fritidslärare om entreprenöriellt lärande? 
• Hur kan, enligt fritidslärarna, varje scenario lösas för att elevernas 

entreprenöriella förmågor ska gynnas? 
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 Tidigare forskning 3
I forskningsöversikten belyser vi hur tidigare forskning beskriver begreppet 
entreprenörskap i relation till utbildning samt delar av fritidshemmets pedagogik. Vår 
tanke med avsnittet är att redogöra för begreppets olika ramar och definitioner. Vi utgår 
ifrån flera författare  när vi förklarar begreppet men stort fokus läggs på Elo (2015) som 
beskriver entreprenörskap i dess olika synvinklar.  
 
3.1 Entreprenörskap 
Berglund (2007) har studerat begreppet entreprenörskap och dess olika definitioner på 
samhällsnivå och menar att entreprenörskapet och definitionen av entreprenören är för 
snäv. Berglund menar att detta håller på att förändras och samhället i stort använder sig 
av ett entreprenöriellt förhållningssätt med fokus på nytänkande och förändring. Hos 
individen uttrycker sig entreprenörskapet i en mening av självförverkligande genom 
personlig utveckling och att se möjligheter. Persson (2014), som gjort en undersökning 
kring utbildning av entreprenörskap som en kultur, uttrycker i enlighet med Berglund att 
det finns flera olika definitioner av begreppet. Å ena sidan syftar begreppet till företag 
och ekonomisk vinning. Å andra sidan benämns begreppet som personliga förmågor, 
kompetenser och färdigheter (Berglund 2007). Dock visar samtliga beskrivningar att 
entreprenörskap är något positivt och givande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt 
innefattar viktiga kompetenser som är användbara oavsett yrke och aktiviteter. 
 
3.2 Entreprenörskap och utbildning 
Dahlstedt & Hertzberg (2011) belyser i en analyserande artikel hur entreprenörskap 
kommer till uttryck i utbildningssammanhang. Myndigheter har en föreställning att 
entreprenörskap inom utbildningsväsendet behandlar fenomenet på lite olika sätt 
beroende på utbildningsnivå. På universitetet handlar utbildningen om att få en djupare 
förståelse för entreprenörskap och vad det innebär. I grundskolan och på gymnasiet 
fokuserar utbildningen i större utsträckning på att träna eleverna i entreprenörskap och 
för entreprenörskap. Att träna elever i entreprenörskap innebär att låta eleverna lära 
genom att göra, till exempel driva skolans cafeteria. När eleverna tränas för 
entreprenörskap syftar undervisningen till en blandning av praktik och teori. Dahlstedt 
& Hertzberg skriver dessutom att eleverna ska genom undervisningen utveckla de goda 
egenskaper som grundas i entreprenörskapet, det vill säga nyfikenhet, kreativitet och 
förmågan att vara självständig. Den senare definitionen av entreprenörskap i skolan är 
den som fått mest plats inom det svenska utbildningsväsendet. Entreprenörskap i sin 
undervisningsform bidrar till att utveckla eleverna på personlighetsnivå. De ska i och 
med utbildningen utvecklas till kreativa, självständiga, flexibla, idéskapande individer 
som är förmögna att ta initiativ.  
 
Karlsson (2017) har genom att studera olika forskningsprojekt och delstudier gjort en 
analys av pedagogiska identiteter och hur det bidrar till fostran inom entreprenörskap. 
Hen menar att utbildning inom entreprenörskap bör ersätta den traditionella 
utbildningen då en jämförelse mellan utbildningarna visar på att den entreprenöriella 
utbildningen framstår som växande och utvecklande. Vidare menar författaren att den 
traditionella utbildningen uppnår inte syftet att ge eleverna kunskap för att kunna verka i 
dagens samhälle och dess snabba informationsflöde och ökade globalisering. Dock 
upplevs utbildning inom entreprenörskap som något problematisk dels då begreppet är 
svårt att definiera, vilket påverkar utbildningens form och dels på grund av att bristen på 
teori och kunskap kring ämnet försvårar praktiska riktlinjer. En av delstudierna 
Karlsson har undersökt visar att tidigare utbildning inom entreprenörskap till största del 
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fokuserade på kompetenser för att starta och utveckla företag vilket har förändrats i 
form av att utbildningen i högre grad fokuserar på förhållningssätt och attityd. 
Entreprenörskap som en del av undervisningen betraktas som viktig även på nationell 
nivå då entreprenörskap i undervisningen ökar kompetensen i samhället i stort. 
Individen får genom entreprenöriell kompetens möjlighet att gå med vinst i 
ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Samtidigt saknas studier för 
mätningen av utbildningsformens effektivitet och konsekvenser (a.a).  
 
Elo (2015) gjorde en empirisk undersökning hur verksamma lärare från Svenskfinland 
uppfattar sina förutsättningar att tillgodose elevers utveckling kring demokrati, 
deltagande och entreprenörskap och kom fram till att lärares pedagogiska grundsyn är 
en avgörande faktor kring elevernas utvecklande av entreprenöriella förmågor. Vidare 
diskuterar Elo den beskrivning av företagsamhet som kommer till uttryck på 
samhällsnivå och inte endast i arbetslivet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Ett 
företagsamt tanke- och handlingssätt krävs av alla samhällsmedborgare. Detta 
förhållningssätt definieras som att kunna omsätta idéer i handling och detta 
kännetecknas av en målfokuserad egenskap, med andra ord proaktiv. En proaktiv 
människa är inte bara aktivt verksam utan även framåtriktad och strävar mot tydliga 
mål. Denna förklaring tyder på hur individen i fråga förhåller sig till sin omgivning men 
är ändå för oklar som utgångspunkt i en pedagogisk synvinkel. Finskans begrepp 
yrittäjyys görs synonymt både med svenskans företagande och företagsamhet. Detta i 
sin tur försvårar begreppet yrittäjyyskasvatus som då antingen betyder fostran till 
företagsamhet eller fostran till företagande. Beroende på vilken tolkning som görs blir 
innebörden olika med tanke på att det i Sverige är skillnad på företagande och 
företagsamhet. Begreppet företagsam förklarar en människas personlighet medan 
företagare beskriver människans roll i yrkeslivet. En individ kan alltså vara företagsam, 
det vill säga att han/hon har ett förhållningssätt som är företagsamt, men behöver 
nödvändigtvis inte vara företagare. Dock så kan en företagsam person besitta lämpliga 
egenskaper för att bli en företagare. Inom engelska termer finns också vissa åtskillnader 
där enterprise och enterprising betyder företagsamhet och entrepreneur mer hänvisar till 
företagare. Dock så används dessa olika begrepp allt som oftast som motsvarigheter 
vilket försvårar förståelsen. I stora delar av övriga Norden används begreppet 
entreprenörskap i utbildningssammanhang och entreprenöriellt lärande görs synonymt 
med företagsamhetsfostran men med vissa skillnader (a.a). 
 
Att begreppet företagsamhet beskrivs på flera olika sätt och förklarats genom olika 
synvinklar menar Elo försvårar målsättningarna i ett utbildningssammanhang. Hur 
begreppet används är diffust och oklart, ibland går de om lott på varandra och i andra 
fall är de motsägande. Företagsamhet har många gånger felaktigt kopplats samman med 
företagande och därmed har forskningen kring begreppet ett ekonomiskt ursprung. De 
pedagogiska perspektiven har åsidosatts och i de fallen där företagsamhet funnits inom 
utbildningsväsendet så är det inom högre utbildningar och inte i grundskolan. Det är de 
senaste årtiondena som diskussionen kring begreppet väckt intresse. Det är en politisk 
diskurs på EU-nivå, nordisk nivå och nationell nivå och perspektiven berör olika 
områden beroende på vilken bransch diskussionen sker i. Beteendevetare är intresserade 
ur en pedagogisk synvinkel och samhällsvetare ur en företagsekonomisk, där den 
sistnämnda fått mest fokus. Därför blir företagsamhetsfostrans utgångspunkter olika då 
sammanhangen varierar (Elo, 2015). 
 
Vidare menar Elo (2015) att föreställningarna kring företagsamhetsfostran är främst ett 
finländskt ursprung som i övriga Norden kompenseras med entreprenöriellt lärande. 
Problemet med ordet fostra inom svenska kontexter är att det kan anses vara lärarens 
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ansvar att uppfostra och därmed har eleven i fråga inte samma skyldighet att utvecklas. 
Dock så hävdar den finska benämningen på fostran som både fostra och utbilda, vilket 
då utgör en del av skolans uppdrag i den mening att verksamheten ska bidra till 
elevernas personliga utveckling, värderingar och ståndpunkter. Vidare skriver Elo att 
begreppet företagsamhetsfostran inte framkommer särskilt tydligt i grundskolans 
styrdokument varken i Finland eller Sverige, utan begreppet och dess innebörd kommer 
till uttryck genom andra ledmotiv som ’’Deltagande, demokrati och entreprenörskap’’. 
Begreppet företagsamhetsfostran har även blivit omtalat under engelska former. 
Företagsamhetsfostran kan direkt översättas till entrepreneurial education eller 
entrepreneurship education men dessa föreställningar är för starkt kopplade till 
svenskans företagande och är därmed ingen givande översättning för grundläggande 
utbildning, utan passar snarare in på specifika kurser som främjar eleverna att starta eget 
företag. Ett bättre tolkning av begreppet är enterprise education som mer koncentrerar 
sig på svenskans företagsam, det vill säga personliga kompetenser och förmågor (a.a). 
 
Samma författare hävdar att företagsamhetsfostran kommer till uttryck i skolans 
målsättningar om att utveckla elevernas personliga livskompetens och förmågor för att 
kunna agera som samhällsmedborgare, överensstämmer därmed fenomenet ganska väl 
med allmän fostran. Dock får inte företagsamhetsfostran bli för omfattande och 
sammanfalla helt i utbildningens vanliga fostran, utan fenomenet måste ha sina centrala 
mål. Dessa mål är dock viktiga för skolans generella målsättningar och därför borde 
undervisningen mer grundas i ett företagsamt förhållningssätt. Elo menar att läraren i 
sig måste ha entreprenöriella tankar och utforma undervisningen på ett entreprenöriellt 
sätt för att eleverna i sin tur ska kunna utvecklas företagsamt. Eftersom 
företagsamhetsfostran och skolans målsättningar mer eller mindre går hand i hand så 
kan undervisningen inte förbise det entreprenöriella lärandet. Om detta inte uppnås är 
det inte utbildningens målsättningar i sig som ska kritiseras (även om man inte når upp 
till principerna) utan undervisningen och lärarnas arbetssätt ska ifrågasättas. Därav är 
begreppen företagsamt lärande eller entreprenöriellt lärande de mest regelrätta i en 
svensk kontext då dessa utgör både lärarens förhållningssätt och elevens inställning 
samt lärandet däremellan som en aktivitet (a.a). 
 
Elo skriver att ’’[…] exempelvis kreativitet, förmåga att arbeta i team, 
problemlösningsförmåga, framtidsorientering, att lära sig av misstag, att se misstag som 
något positivt, att kunna hantera förändring, risktagningsförmåga eller initiativkraft 
egenskaper och värden som är centrala för företagsamhet’’ (Elo 2015, s.50). Lärarens 
etiska grundsyn bör stämma överens med dessa uppfattningar, det vill säga det 
företagsamma lärandets grunder, för att detta ska falla sig naturligt i undervisningen. 
Det är alla lärares ansvar att ta sig an företeelsen då det både tar sig uttryck i läroplanens 
ämnesöverskridande temaområden och i skolans generella målsättningar. 
’’Utvecklingen av elevers företagsamhet förknippas ofta med exempelvis 
problembaserat lärande, hög elevaktivitet, projektarbete eller att undervisningen är 
praxisorienterad, samt att lärarens roll i stor utsträckning är handledande’’ (Elo 2015, 
s.55). Vidare talas det om att problembaserat lärande och projektarbete måste vara 
meningsfulla och verkliga för eleverna om ett entreprenöriellt lärande ska utvecklas. 
Entreprenöriellt lärande bör alltså utgå ifrån elevernas tolkningar, föreställningar och 
upplevelser. Därför är inte lärande som överförs från lärare till elev det bästa 
arbetssättet, utan aktiviteter som upplevs tillsammans och som skapar erfarenheter är 
mest lämpliga. Kulturen i sig som eleverna vistas i måste främja skapandet av 
självständiga, proaktiva identiteter. Detta menar Elo dock kan upplevas som ett problem 
i dagens skolor där arbetsbördan ökar för lärarna, och företagsamt lärande liksom andra 
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uppdrag kan då kännas svåråtkomlig och hinns inte med. Därmed är det avgörande om 
såväl skolledningen och organisationen som lärarnas inställning är entreprenöriell i sig. 
 
3.3 Fritidshemmets pedagogik 
Haglund & Anderson (2009) har skrivit en argumenterande artikel där de betonar vikten 
av fritid som en kunskapskälla. Författarna beskriver en skillnad mellan vanlig 
undervisning i skolan som ofta ses som formell och strukturerad, och informell 
undervisning som ger uttryck för aktiviteter som sker utanför skolan. Ett informellt 
lärande sker ofta implicit, det vill säga omedvetet genom lustfyllda och ‘’roliga’’ 
sysselsättningar. Ur ett sociokulturellt perspektiv finns möjligheter till lärande och 
utveckling i alla vardagliga sammanhang, men ofta ligger fokus på skolans formella 
förhållanden. Undersökningar bör även rikta in sig på barns informella lärande som sker 
under den fria tiden för att få en djupare förståelse för barns liv och kunskapsutveckling, 
som i sin tur kan gynna det formella och strukturerade lärandet. Ett område som berör 
både fritid och utbildning är fritidshemmet. Genom att studera det informella lärandet 
som sker under barns fria tid kan man enklare klargöra fritidens betydelse i relation till 
kunskap och därigenom få en djupare förståelse för fritidshemmets uppdrag. En 
förklaring till begreppet är att barnen är subjekt och deltagare i innehållet under denna 
typen av utbildning. Därför bör verksamheten utformas utifrån elevernas intressen och 
behov. I vilken utsträckning eleverna ska inverka är dock tolkningsbart, men en 
utläggning är att eleverna har en valmöjlighet till sitt deltagande. Genom denna 
subjektiva påverkan kan en positiv känsla bildas där en inre motivation stimuleras 
(2009). 
 
Saar m.fl (2012) beskriver i en artikel fritidshemmet som en pedagogisk praktik med 
utgångspunkt i lärares och elevers beskrivningar utifrån intervjuer och fältobservationer. 
Den pedagogiska praktik som ofta erbjuds på fritidshem, vilket också får ett stort 
utrymme, är kroppsliga och estetiska aktiviteter. Författarna skriver att fritidshemmets 
stora uppdrag är att möjliggöra för eleverna att öva på socialt samspel, interaktion, 
relationer och ansvarstagande. Vidare beskrivs det informella lärande som primärt där 
kommunikation och samarbetsförmåga får stort utrymme. Dessa typer av kunskaper och 
lärande är dock svåra att bedöma och kvaliteten i verksamheten blir därmed svårmätbar, 
i förhållande till exempelvis skolans kunskapskrav. Det är dock viktigt att synliggöra 
det implicita lärandet för att som lärare veta hur man bör förhålla sig. Författarna 
fortsätter att beskriva fritidshemmets uppdrag genom att undervisningen ska vara 
frivillig där eleverna själva får välja och vara delaktiga. Styrda aktiviteter ska erbjudas 
men inte vara särskilt styrande utan utgå ifrån elevernas egna ansvar. Samtidigt bör 
aktiviteterna vara kontrollerade för att uppdragets syfte ska vidmakthållas samt för att 
undervisningen ska vara av kvalitet. Därav krävs det ett medvetet arbetssätt från lärarna 
som förhåller sig till en målstyrd verksamhet.  Dahl (2014) har gjort en studie med 
etnografisk ansats och menar att metodiken på fritidshemmet grundas i dialog och barn 
uppfattas som mer sociala varelser där relationer och kamrater har en betydande roll. De 
vuxnas uppdrag blir att vara förebild och skapa stimulans (2014). Därigenom bildas 
meningsfull undervisning för eleverna som själva blir involverade i sitt egna lärande 
och delaktiga i arbetssätten (Saar m.fl 2012). 
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 Teorianknytning 4
Vi har under avsnittet tidigare forskning tydliggjort begreppets olika definitioner och 
utifrån dem har vi i vårt arbete valt att skapa en ram för vilken begreppsförklaring vi vill 
använda oss av i studien. Det begreppet som vi kommer att använda oss utav är 
entreprenöriellt lärande då det enligt oss är mest överensstämmande med begreppets 
innebörd i relation till skola och utbildning. Med entreprenöriellt lärande menar vi den 
breda definitionen som Berglund (2007) förklarar innefattar personliga förmågor och 
kvaliteter som är avgörande för det livslånga lärandet. Vidare förhåller vi oss till 
Skolverkets (2016) förklaring av begreppet som syftar till att stimulera elevernas 
entreprenöriella kompetenser i sociala, personliga, kulturella och ekonomiska 
sammanhang. Utifrån vår definition av begreppet har vi valt att lyfta sex kompetenser 
som vi anser är centrala utifrån tidigare forskning. Dessa kompetenser är kreativitet, 
nyfikenhet, problemlösning, initiativtagande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Dock är 
vi införstådda med att de kompetenser som presenteras måste sättas i perspektiv till 
elevernas ålder, nivå och utveckling och kommer därför till uttryck på olika sätt. Vi tar i 
studien hänsyn till elevernas unga ålder och fokuserar därav mer på individuell 
utveckling och lärande samt sociala kompetenser vilket vi anser också är fritidshemmets 
främsta uppgift att främja. Utifrån vår definition av entreprenöriellt lärande, den 
studieguide vi har valt att använda under våra intervjuer samt för att kunna besvara 
studiens frågeställningar, har vi valt att utgå ifrån teorianknytningen didaktisk design. 
Anledningen till detta är att vi vill ta reda på hur en verksamhet kan utformas för att 
skapa ett entreprenöriellt lärande men också vilka förutsättningar som finns i vardagliga 
situationer på fritidshemmet som kan bidra till entreprenöriellt lärande. Då det 
entreprenöriella lärandet, enligt Elo (2015), påverkas av lärarens förhållningssätt och 
elevenas inställning, anser vi att didaktisk design ger oss en möjlighet att analysera 
lärarnas val i förhållande till de förutsättningar som finns på fritdishemmet.  
 
4.1 Didaktisk design 
Undervisningsvetenskap, eller läran om undervisning, är det område som berör 
undervisning och lärande, med ett annat ord didaktik. Inom undervisningen finns olika 
dimensioner som kan beskrivas med de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Ett 
samspel mellan lärare och elev, där ett lärande är möjligt, beskriver Frelin (2012) som 
undervisningsrelation och är avgörande för  didaktikens grunder. Didaktik innefattar 
kunskaper kring både teori och praktik och där undervisningen baseras såväl på 
vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. Den praktiska didaktiken inom läraryrket 
är en kunskap där utbildning och praktik är avgörande faktorer och kan benämnas som 
metodik. Teoretisk didaktik, kopplat till teoretisk kunskap, kan även delvis benämnas 
som explicit metodik. Synliggörande och analysering av lärares erfarenheter av 
undervisning är avgörande faktorer för den teoretiska didaktiken och den explicita 
metodiken (Lindström & Pennlert 2016).    
 
Didaktisk design är ett begrepp som dels används då förutsättning för lärande skapas 
genom att sociala processer bildas och dels då information återskapas i individuella 
processer. Begreppet kan brytas ned och skapa olika fokusområden där design i lärande 
bland annat innefattar individuella val i förhållande till förutsättningarna för lärande. 
Genom att synliggöra lärares didaktiska val skapas en större inblick i olika lärprocessers 
konsekvenser i relation till de resurser som finns. Således handlar didaktisk design om 
hur verksamheten utformas och vilka förutsättningar som bidrar till utveckling och 
lärande (Selander & Kress 2017). 
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 Metod 5
I förhållande till vårt syfte och frågeställningar så valde vi att samla in empiri genom en 
kvalitativ undersökning. Eftersom vi skulle kartlägga hur fritidslärare talar om 
entreprenöriellt lärande, samt hur detta kommer till uttryck i praktiken krävdes det att vi 
kom nära våra respondenter och undersökningen. Vi hade för avsikt att få en fördjupad 
förståelse av lärarnas uppfattningar som vi därigenom försöker tolka, vilket Lantz 
(2014) menar är syftet med den kvalitativa studien. Vidare tillämpar vi en hermeneutisk 
ansats i forskningsprocessen. Allwood & Eriksson (2010) menar att inom 
hermeneutiken framhävs tolkningen som en avgörande faktor för att bilda sig kunskap 
och förståelse. Hermeneutiken betyder att undersökningen utgår ifrån respondenternas 
perspektiv. Utifrån deras förförståelse och förståelse tolkar vi informationen och skapar 
därigenom en förståelse och mening i sammanhanget.  I vårt fall ligger lärarnas 
uppfattning och tal som grund för våra tolkningar. 
 
5.1 Metodval 
Eftersom att vår förhoppning var att ta reda på hur några fritidslärare talar om 
entreprenöriellt lärande valde vi att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
Till skillnad från den kvantitativa metoden som i högre grad fokuserar på mätbara 
resultat med fler respondenter är den kvalitativa metoden mer djupgående med utrymme 
för tydliggörande av respondenternas svar (Denscombe 2016). Vi gjorde två 
individuella intervjuer där vi tillsammans med en verksam lärare diskuterade ämnet 
utifrån ett antal av oss konstruerade frågor samt fiktiva scenarion. De scenarion som 
konstrerades skulle i högre grad vara vanliga företeelser på fritidshemmet för att 
respondenterna skulle ha möjlighet att relatera till sin egen verksamhet och dess 
utformning och därigenom synliggöra sina val och ge oss en inblick i den 
entreprenöriella lärprocessen. De val som lärarna beskriver att de gör i de olika 
situationerna för att främja elevernas entreprenöriella kompetenser är avgörande för det 
lärande som benämns som entreprenöriellt lärande och således även för resultatet av 
studien.  Vi valde att göra intervjuer med fokus på didaktisk deign för att få en djupare 
förståelse för hur verksamheten utformas och vilka förutsättningar som bidrar till 
utveckling och lärande samt genom att återskapa en individuell process och på så sätt få 
information om vilka val lärarna gör för att utveckla elevernas entreprenöriella 
förmågor. Samma teorianknytning möjliggör också synliggörandet hur lärares 
individuella val kan analyseras i förhållande till förutsättningar för lärande (Selander & 
Kress 2017, Lindström & Pennlert 2016). Detta menar vi är i högre grad möjligt i en 
kvalitativ intervju än en kvantitativ då den personliga interaktionen som skapas genom 
intervjuer är positivt för undersökning då oklarheter kan redas ut och kvaliteten på 
svaren blir högre (Lantz 2014).  
 
För att vår studie ska bli trovärdig och tillförlitlig formulerar vi frågor som är relevanta 
för att besvara vår frågeställning. Vi förhåller oss till vår intervjuguide och ställer öppna 
frågor som inte ska påverka respondenternas svar. Detta kan dock vara svåruppnåeligt 
då respondenterna kan påverkas av intervjuarens tonfall eller sätt att vara trots att det 
inte är avsiktligt från intervjuarens sida (Lantz (2014). Likaså kan en kvalitativ studie 
påverka respondentens val av att vilja svara det som antas vara ‘’korrekt’’ och därmed 
inte helt sanningsenligt (2014). Genom en hermeneutisk ansats kan även misstolkningar 
ske från respondent till intervjuare eftersom att intervjuarna ska tolka informationen 
finns en risk för missbedömningar. För att förebygga detta och visa på analysens 
reliabilitet använder vi oss dels utav citat från materialet och dels utav en 
sambedömning av tolkningar. Lantz (2014) menar att just flera personer som kan 
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diskutera och komma fram till hög grad av samstämmighet är avgörande för resultatets 
tillförlitlighet. 
 
Eftersom vi valt att undersöka endast ett fritidshem går inte resultatet att generalisera till 
alla fritidshem i landet. Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat 
kan appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien 
(Denscombe 2016). Däremot kan resultatet vara överförbart till andra fritidshem som 
arbetar på liknande sätt, vill arbeta på liknande sätt eller på något sätt känner igen sig 
beroende på vilket resultat som framkommer. Denscombe förklarar överförbarhet 
genom att man studerar informationen i forskningsprocessen och bedömer i vilken mån 
denna går att tillämpa på andra jämförbara fall. 
 
5.2 Urval av respondenterna 
Vi valde att göra ett urval som Denscombe (2016) beskriver som explorativt vilket ofta 
används tillsammans med en kvalitativ metod för att utforska små områden. Genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning fick vi kontakt med två utbildade fritidshemslärare som 
blev tillfrågade av oss att delta i vår intervju. Vi gjorde därigenom ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi gjorde det mest fördelaktiga alternativet i 
förhållande till våra resurser (a.a).   
 
5.3 Genomförande 
Intervjuerna gjordes på en skola i en småstad med två verksamma och behöriga 
fritidslärare. Respondenterna var två medelålders kvinnor som utgick ifrån samma 
arbetslag och båda har arbetat som fritidslärare sedan en lång tid tillbaka. Intervjuerna 
var individuella och tog cirka 30 minuter, där en av oss studenter antecknade viktiga 
delar och den andra ställde i huvudsak frågor. Båda intervjuerna filmades med hjälp av 
två datorer. Datan vi fick in transkriberades och analyserades senare av oss. Vi utgick 
ifrån vår konstruerade intervjuguide som fokuserade på lärarnas förhållningssätt till 
entreprenöriellt lärande. Genom att använda oss av en didaktisk design, där vi kunde 
återskapa en individuell process genom ett fiktivt, vanlig förekommande scenario, 
kunde vi tolka hur lärarnas val påverkade det entreprenöriella lärandet. Intervjuguiden 
började med allmänna frågor kring begreppet entreprenöriellt lärande och 
respondenternas tankar kring begreppet och fortsatte med fiktiva scenarion som var 
konstruerade på ett sådant sätt att respondenterna kunde relatera till händelserna. 
Fritidslärarna informerades innan intervjuerna om huvudämnet men fick inte bekanta 
sig med frågorna eller scenarierna, detta för att vi ville få så naturliga svar som möjligt.  
 
5.4 Forskningsetiskt förhållningssätt 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 
huvudkrav inom det grundläggande individskyddskravet. Informationskravet syftar till 
att forskaren ska informera de inblandade om forskningens syfte. Samtyckeskravet 
innebär att de medverkande i en studie eller undersökning, själva har rätt att bestämma 
över sitt deltagande. De medverkandes uppgifter ska behandlas så inte någon 
utomstående kan ta del av informationen samt att de medverkandes identiteter behålls 
hemliga i forskningsresultatet, vilket ingår i konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som samlas in kring studien endast används till forskningen som 
de avser delta i (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
Vi tog i vår forskningsprocess hänsyn till de forskningsetiska krav som nämns ovan. 
Eftersom vi bedrev vår forskning i en skolmiljö ansåg vi att samtliga krav var 
nödvändiga att förhålla sig till. Det var av vikt att ge ut information i tid och till rätt 
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personer det vill säga berörd personal. Informationen gavs ut via mail till berörda lärare. 
De uppgifter vi fick in behandlades enligt tystnadsplikten och användes endast till 
ändamålet, vår forskning. 
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 Resultat och analys 6
Intervjuerna grundas i vår studieguide som inleds av generella frågor kring 
entreprenöriellt lärande för att sedan mynna ut i fiktiva scenarion vilka respondenterna 
kan relatera till utifrån sina egna upplevelser och den egna verksamheten. Vi har valt att 
redovisa empirin först utifrån svaren vi fått kring de generella frågorna, därefter 
redovisas ett case i åt gången. Alla delar följs av en kort analys. Studiens 
frågeställningar besvaras genom hela resultatredovisningen och därav motsvarar 
strukturen inte frågeställningarna. Vi har valt att inte namnge respondenterna utan 
presenterar dem som respondent 1 respektive 2. 
 
6.1 Vad innebär entreprenöriellt lärande för dig? 
Båda respondenterna uttrycker i enighet att entreprenöriellt lärande innefattar trygghet i 
den bemärkelsen att eleverna ska få utveckla sin idéer och våga omsätta dessa i 
handling. De förklarar att man som pedagoger ger utrymme för att eleverna ska våga 
uttrycka sig och ta initiativ och därigenom komma vidare i utvecklingen. Båda 
respondenterna är överens om att det handlar om att lösa problem och den ena läraren 
nämner begreppet företagsamhet i form av att utveckla tankar och idéer. Respondent 1 
förklarar: att eleverna ska komma vidare med idéer och tankar. Entreprenöriellt 
lärande är väl egentligen lite mer om man säger företagsamhet, utveckling av egna 
idéer och tankar där man tar på elevnivå. Att problematisera lärande där man lär sig 
lösa problem, komma med nya idéer tänker jag och sånna saker…  
 
Respondenterna är överens om att det är viktigt att kunna arbeta själv men uttrycker 
även att samarbete är en viktig grund i entreprenöriellt lärande, där elever får samtala, få 
nya infallsvinklar och diskutera ett ämne med varandra. En av respondenterna lyfter 
vikten av att kunna förklara och uttrycka sin idé med ord för att senare kunna omsätta 
den till handling, enskilt eller tillsammans med andra. Respondent 1 förklarar det såhär: 
Så att om man har en idé och så är det en annan som har en annan idé så bygger man 
vidare på att man ser saker på olika sätt, och i samtal kommer vidare med idéer tänker 
jag. Så tänker nog jag med entreprenöriellt lärande. 
 
Båda respondenterna lyfter begreppet KENT som är ett arbetssätt i kommunen där 
bokstäverna representerar olika områden. K står för kreativitet, E betyder engagemang, 
N beskriver nyfikenhet och T är lika med trygghet. Båda de intervjuade säger att KENT 
är förutsättningar för entreprenöriellt lärande och att arbetssättet möjliggör 
entreprenöriella förmågor hos eleverna. Respondent 2 uttrycker sig så här: Kreativitet, 
engagerad ja det är ju lite det som vi jobbar med KENT tänker jag. Engagera elever, 
eeh… nyfikenhet och i grunden trygghet att våga pröva och även misslyckas för att 
komma vidare. Båda respondenterna hävdar att engagemang, kreativitet, nyfikenhet och 
trygghet är grunden för entreprenöriellt lärande, men respondent 1 uttrycker att KENT 
behöver kompletteras med begreppet ansvar och lägger därför till bokstaven A. Hon 
förklarar: Sen har man ju det där kent i huvudet liksom. /.../ och sen har vi lagt till ett a 
på vår skola, eller lite sådär, vi brukar säga Kenta för att vi tycker att ansvar också ska 
vara med för att det är jätteviktigt.  
 
Utöver de nämnda förmågorna så beskriver respondent 2 att lärandet bör vara 
verklighetsbaserat för att främja entreprenöriellt lärande. Respondenten uttrycker att 
arbetssättet bör utgå ifrån elevernas intressen och behov  och därigenom kan främjas 
meningsfullhet och lustfylldhet hos eleverna, vilket i sin tur gynnar de entreprenöriella 
förmågorna engagemang och nyfikenhet. Läraren uttrycker att undervisningen ska 
grunda sig på elevernas nivå. Detta i sig gör att eleverna enklare kan se sammanhanget 
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och hela förändringsprocessen, vilket i sin tur är entreprenöriellt.  Respondent 2 
förklarar det på detta sättet: 
 

Aa, nä men… Jag tror det är bra att det är verklighetsbaserat mycket med. 
Att man kan se hur det kan förändras. Att se förändrings… Att när man 
gör någonting så leder det till någonting, ett sammanhang, kanske… att 
man ser sammanhanget. Och att man utgår kanske ifrån en viss kunskap, 
en bas som man liksom jobbar vidare på så man inte bara tar någonting 
som dem inte begriper utan att man jobbar från varje elevs intresse, nivå, 
kunskap, tror jag… Det är väl också det som väcker engagemang och 
nyfikenhet och liksom … det här tycker jag är roligt. Det ska va liksom kul, 
kreativt. 

 
Entreprenöriellt lärande menar båda de intervjuade finns överallt, hela tiden. De menar 
att ofta sker det implicit, det vill säga omedvetet. Respondent 1 säger: Asså det behöver 
ju inte vara någonting man skapar det kan ju vara i leken liksom det kan ju vara i alla 
situationer egentligen. Båda lärarna säger att det är viktigt att tydliggöra det 
entreprenöriella och fånga situationen när den erbjuder någon av de entreprenöriella 
förmågorna. Båda respondenterna hävdar att lärarna måste i vardagliga situationer 
bejaka entreprenöriellt lärande på olika sätt, t.ex. elevernas tankar och idéer. Att göra 
eleverna delaktiga i undervisningen och lärandet, förklarar respondent 2, är en 
avgörande faktor.  
 
Vidare lyfter respondent 2  att det bör finnas en röd tråd i ett sammanhang, att eleverna 
får vara med hela processen. Detta, menar hon, kan till exempel synliggöras genom 
samverkan mellan skolan och fritidshemmet. Båda respondenterna påstår att skolan kan 
arbeta mer teoretiskt och fritids mer praktiskt fast arbetsområdet är densamma. 
Respondent 2 säger att ämnesövergripande arbete gynnar entreprenöriellt lärande i den 
mening att elever ser sammanhanget, men att skapande och praktiskt arbete är något 
som verkligen är grunden för de entreprenöriella förmågorna kreativitet, nyfikenhet, 
engagemang, initiativtagande och samarbete. Respondent 2 förklarar: Jag tycker ju att 
man jobbar med varje elev, varje grupp i ett helhetsperspektiv. Så jag tycker att det man 
gör i skolan ska fortsätta på fritids. Så jag tycker nog liksom att man ska jobba … 
jobbar man till exempel med asså matematik på något sätt, man kan jobba 
problembaserat på skolan precis som vi kan göra det på fritids. Skapande och praktiskt 
arbete är något, menar båda respondenterna, som får stort utrymme på fritidshemmet 
tillsammans med leken som också är en givande faktor för utveckling av 
entreprenöriella förmågor. Vidare säger båda lärarna att fritidshemmet på det sättet har 
en fördel där verksamheten är ganska fri och inte särskilt styrande om man jämför med 
skolan. På det sättet är det enklare att utgå ifrån elevernas intressen och skapa 
engagerade elever. En nackdel, menar respondent 1, kan vara att fritidspedagogiken inte 
når alla eftersom alla elever inte går på fritidshemmet samtidigt som respondent 2 lyfter 
en fördel med de lektioner som de kallar för PA där fritidshemslärarna har praktiska 
lektioner under skoltid.  
 
Vidare hävdar respondenterna att entreprenöriellt lärande är något som är viktigt att 
arbeta med i skolan och i fritidshemmet. De säger att det inte finns någon anledning till 
att inte arbeta med de entreprenöriella förmågorna. När vi frågar om det finns någon 
anledning till att inte arbeta med begreppet i skolans värld så svarar respondent 2: Ne… 
ne. Respondent 1 hävdar att i förhållande till dagens samhälle och hur verkligheten ser 
ut är det av vikt att arbeta med entreprenöriellt lärande och de förmågor som knyts till 
begreppet. Hon framhäver under intervjun att de entreprenöriella förmågorna är viktiga 
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för individen och för samhället och på frågan om det finns någon anledning att inte 
arbeta med begreppet svarar respondent 1: ...varför inte tycker jag nog inte det finns 
nånting egentligen. Men ehhm... asså det ser man liksom på hur... hur världen ser ut 
idag eller liksom hur Sverige ser ut idag och hur... vad som prioriteras i arbetslivet så 
är det ju har dom det här från början just det här sättet att vara och tänka och... så har 
man väldigt mycket med sig tänker jag.  
 
6.1.1 Analys 
Det är tydligt att de båda intervjuade lärarna är insatta i begreppet och vi tolkar att de 
anser att det hör hemma i skolans värld. Resultatet visar att lärarna är överens om 
begreppets innebörd och att de uppfattar det som möjligt att arbeta på ett sätt som 
främjar entreprenöriellt lärande och entreprenöriella förmågor hos eleverna. De 
entreprenöriella arbetssätt som nämns i resultatet är uppenbart inspirerade utifrån 
modellen KENT där personliga förmågor är centrala. Även Berglund (2007) menar att 
begreppet syftar till personliga förmågor, kompetenser och färdigheter. Respondenterna 
uttrycker att begreppet är kopplat till förmågor som kreativitet, nyfikenhet, idéskapande, 
initiativtagande och problemlösningsförmåga vilket även stämmer med Elo (2015) och 
Dahlstedt & Hertzberg (2011) uppfattningar om entreprenöriella förmågor. Men vår 
tolkning är att respondenterna hävdar att trygghet är den bärande förmågan för att 
övriga förmågor ska kunna utvecklas. Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att 
entreprenöriellt är något positivt och givande såväl individen som för samhället. 
 
6.2 Jag har inget att göra, jag vill gå in 
Case 1: 
Ni är utomhus och två elever kommer fram till dig och säger att de inte har något att 
göra. Eleverna uttrycker tydligt att de hellre vill gå in och spela Minecraft. Det är 30 
minuter kvar av utevistelsen.  
 
Båda de intervjuade lärarna är beskriver det som en vanligt förekommande situation 
bortsett från att datorspelet Minecraft inte tillhör de vanliga aktiviteterna på skolan då 
fritidshemmet inte erbjuder datorer för eleverna. Respondenterna känner igen sig i fallet 
och beskriver det som att eleverna ofta inte tar sig för något under utomhusvistelsen. 
Respondent 1 uttrycker: ...det gör man ju, det är ju ofta de vill gå in när de är ute eller 
så... att de liksom inte tar sig för någonting. På fritidshemmet är det dock andra 
aktiviteter som ersätter datorspelande och Minecraft.  
 
De båda respondenterna uttrycker att det första man som lärare gör är att inspirera 
eleverna till att själv komma på något att göra. Respondent 2 förklarar att hon i första 
hand ställer frågor till eleverna men ger inga direkta förslag och genom detta utvecklar 
eleverna förmågan att hitta på nya idéer och ta initiativ. Respondent 2 förklarar: Det 
första är väl att man… jag tänker väl att man försöker hitta på något annat de vill göra 
eller titta vad de andra gör, om det finns andra elever man kan göra något med, man 
tittar väl runt lite och ’har ni inte tittat vad de andra gör’… eller att de ska hitta något 
annat de vill göra tänker väl jag. Respondent 1 uttrycker även att eleverna tränas i 
ansvarstagande då de får ta ansvar för att skapa en meningsfull utevistelse, för sakerna 
som de använder men också för att få med, och engagera sina kamrater. 
 
De båda respondenterna är överens om att om eleverna inte själva kommer på en 
aktivitet att göra ute kan de genom att ge förslag pusha eleverna att ta initiativ. De 
menar att läraren är den vägledare som kommer med idéer till eleverna. Genom detta 
didaktiska valet utvecklas nyfikenheten hos eleverna. Respondent 1 uttrycker att 
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eleverna oftast upplevs låsta av utevistelsen och att fantasin upplevs bli blockerad. Hon 
menar att en lösning kan vara att låta eleverna göra aktiviteten utomhus istället för 
inomhus. Många aktiviteter, menar respondent 1, kan likväl utföras ute som inne men 
måste delvis anpassas efter årstid och väder och förklarar hur hon löst situationen: det 
kanske är någonting du kan ta ut som du är sugen på att göra inne. ofta är det ju... nu 
har dom ju börjat kunna ta ut och rita liksom för nu är det finare väder, det kan man ju 
göra ute lika gärna som att göra det inne. En annan lösning, beskriver respondent 2, 
kan vara att läraren tillsammans med eleverna kan gå runt på skolgården för att hitta 
något av intresse. Skulle så inte vara fallet är samtalet som blir mellan lärare och elever 
oftast givande och en vinst i sig, säger respondent 2: Eller så går man bara runt och 
pratar med dem och då är det ju en vinst i sig att gå och prata med varandra, relationen 
där ja. Under sådana typer av samtal, förklarar hon, kan bakomliggande problem till att 
eleverna inte vill vara med, komma fram och därmed lösas. 
 
Vidare beskriver båda respondenterna att en annan lösning kan vara att som lärare själv 
vara aktiv och delta i aktiviteterna. De menar att, visar lärarna engagemang väcker det 
nyfikenhet hos eleverna och i sin tur engagemang från eleverna. Respondent 1 berättar 
att många gånger vill fler eleverna också delta i aktiviteten om någon vuxen är med och 
att det finns vissa elever som är blyga eller inte vågar vara med och då är engagerade 
vuxna nyckel. Respondent 2 delar uppfattningen: Och att man själv deltar kanske, att 
man kan vara med och veva till exempel, och då kanske man får fler som vill vara med. 
Båda respondenterna lyfter vikten av att själva använda sin kreativitet för att få eleverna 
nyfikna och motiverade till att göra något under resterande tid. Vidare hävdar de att det 
beror på aktivitet eller lek vilka entreprenöriella förmågor som främjas och i vilket 
utsträckning, men att de flesta förmågorna kan utvecklas på ett eller annat sätt. 
 
Respondent 2 uttrycker vinsten med att ibland vara flexibel och låta eleverna gå in. Hon 
beskriver det som att det kan vara en nackdel att bli låst vid 30 minuter utevistelse 
eftersom eleverna kan gynnas av att få gå in. Hon menar att det kan vara en fördel att 
låta eleverna gå in om de till exempel har gjort något tidigare under utevistelsen eller att 
det är en möjlighet för eleverna att skapa och stärka relationer. Respondent 2 förklarar: 
För det kan ju vara så att det är två elever som inte brukar umgås och då är det ju 
vinsten i det, att dem umgås och inte att dem ska vara ute i 30 minuter.  
 
6.2.1 Analys 
Det är tydligt att båda respondenterna är överens om att ge förslag till eleverna och 
främja deras initiativtagande är något som de i de allra flesta fallen gör. De uttrycker att 
eleverna ska få tips och idéer av andra vänner för att väcka nyfikenhet. Fungerar inte 
detta brukar lärarna själva starta upp och delta i aktiviteter. Vi tolkar respondenternas 
svar som att lärarnas förhållningssätt och arbetssätt bör vara entreprenöriellt i sig för att 
eleverna i sin tur ska utveckla entreprenöriella förmågor. Till exempel uttrycker de 
intervjuade att om dem själva är engagerade och nyfikna smittar detta av sig till 
eleverna. Detta bejakar vår teorianknytning, didaktisk design, då lärarnas val påverkar 
elevernas lärande och utveckling. Vi tolkar det som att om lärarna hade valt att inte 
engagera sig i aktiviteten hade detta fått konsekvenser för elevernas utveckling inom det 
entreprenöriella lärandet. Vidare lockar detta ofta fler elever till att delta i aktiviteten 
vilket i sin tur främjar engagemang. Beroende på aktivitet hävdar respondenterna att 
flera entreprenöriella förmågor kan utvecklas. Problemlösning och kreativitet är bland 
annat kompetenser som gynnas vid nya aktiviteter där regler bör formas eller diskuteras. 
Vår tolkning är att om eleverna upplever aktiviteterna som meningsfulla och lyckade 
bidrar detta som motivation till fortsatt handlande både för eleverna och lärarnas 
didaktiska val i liknande situationer. Sammanfattningsvis är det initiativtagande, 
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kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, engagemang och problemlösningsförmåga som 
ligger i lärarnas intention att eleverna får möjlighet att utveckla.  
 
6.3 Ett rum, två aktiviteter 
Case 2: 
På ert fritidshem finns ett kombinerat pyssel och lekrum. Tre elever sitter i lugn och ro 
och målar med vattenfärg. Två andra elever kommer in efter ett tag och börjar leka med 
bilbanan i samma rum. Det uppstår en konflikt mellan eleverna där de som målar vill 
ha det lugnt i rummet och de som leker påstår att det är just en lekhall. 
 
Båda respondenterna uttrycker att de förstår dilemmat och att det är en relativt vanligt 
förekommande konflikt. De samstämmer när de hävdar att lokalerna och utrymmena är 
avgörande för dessa typer av dilemman. Lärarna säger att man som lärare kan planera 
lokalerna och vilka aktiviteterna som bör främjas i vilken lokal. Respondent 1 
säger:  Mycket kan man ju lösa genom att planera utrymmena eller så… Båda lärarna 
säger att deras verksamhet har en liknande lokal där det finns möjlighet för flera olika 
aktiviteter, men att det samtidigt finns andra rum som eleverna kan vistas i och därmed 
motverkas problemet.  
 
Respondent 2 uttrycker: Nu har ju vi bra lokaler, men är det inte så så är det ju bara att 
dela på dem… Båda de intervjuade lärarna beskriver att de väljer att dela på eleverna så 
att aktiviteterna fick utspela sig i två olika rum. De är överens om att de oftast i sådana 
här situationer själva bestämmer lösningen och att det då blir att flytta på en av 
grupperna, vilket då blir bilbanan eftersom eleverna med målarfärg är i större behov av 
just det rummet. Båda respondenterna uttrycker att de gärna mer ofta skulle vilja bjuda 
in eleverna till att lösa problemet själva. Den ena intervjuade personen hävdar att den i 
de flesta fallen försöker lösa situationen tillsammans med eleverna. Respondent 1: ja 
men ofta så tycker jag ändå att man gör det. oftast tycker jag man gör det. Men 
samtidigt säger båda respondenterna att det även uppstår situationer då de måste lösa det 
så snabbt som möjligt för att behålla tryggheten i gruppen. Båda förklarar att tiden och 
antalet aktiviteter som kräver en vuxens närvaro styr huruvida lösningen blir, om 
utrymme finns är det lättare att bjuda in till diskussion med eleverna. Den andra 
respondenten säger att hon oftast löser det genom att bestämma själv och att sära på 
grupperna/aktiviteterna. Respondent 2: Fast tänker man på entreprenöriellt lärande så 
kanske man skulle låta eleverna.. jag tror inte jag skulle göra det, men egentligen skulle 
man ju fråga ’har ni något förslag på vad man kan göra’, det är väl det som man borde 
fråga. Att fråga hur eleverna tänker och vilka lösningar som finns skulle utveckla 
elevernas entreprenöriella kompetenser mer men allt för ofta hinner inte lärarna lösa det 
på det önskvärda sättet, menar både respondent 1 och 2. 
 
Båda de intervjuade lärarna uttrycker hur viktig en trygg miljö är och hur alla eleverna 
har ansvar för att skapa det på fritidshemmet. Genom lärarnas sätt att lösa situationen är 
det främst elevernas välmående som står i fokus vilket grundas i tryggheten och tilliten 
till lärarna. Respondent 2 säger: Den enda förmågan som främjas är väl ändå att man 
mår bra, det har ju med trygghet att göra. Och att man känner att någon lyssnar och att 
man har stöd. Den där tilliten främjas ju. Vidare beskriver båda respondenterna att 
trygghet är grunden för att de andra förmågorna ska kunna utvecklas. En respondent 
lyfter vikten av att barnens välmående är avgörande för deras entreprenöriella lärande. 
Respondent 1: Jag menar ett barn som känner att den mår bra har ju lättare i alla i alla 
dem andra också, alltså att vara kreativ och nyfiken och engagerad… Båda lärarna vill 
fokusera på en trygg miljö och omgivning vilket i sin tur leder till bland annat 
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kreativitet, nyfikenhet och engagemang hos eleverna. Då kan eleverna koncentrera sig 
på sin aktivitet och beroende på vad det är så främjas olika entreprenöriella förmågor. 
 
6.3.1 Analys 
Den är tydligt att båda respondenterna i de allra flesta fallen löser denna typ av 
situationer genom att själva som lärare bestämma och avgöra vilken aktivitet som bör 
flytta sig till ett annat rum. Genom detta sättet att ta sig an dilemmat gynnas tryggheten 
och tilliten mellan lärare och elever men också elever emellan. Tryggheten i sig är 
grunden för att andra kompetenser ska främjas. Till exempel så krävs en hållbar miljö 
och omgivning för att eleverna ska kunna fokusera kring sin aktivitet och beroende på 
vilken typ av aktivitet dem utövar så utvecklas olika entreprenöriella förmågor såsom 
engagemang, kreativitet och nyfikenhet. Båda lärarna skulle i större utsträckning vilja 
bjuda in eleverna mer till att lösa dilemmat, men den ena uttrycker att den ganska ofta 
gör det i förhållande till den andra svarande. Genom att fråga eleverna hur situationen 
bör lösas tolkar vi att entreprenöriella förmågor som problemlösning, idéskapande och 
samarbete utvecklas. Detta kan liknas vid den teorianknytning vi tidigare beskrivit som 
didaktisk design där förutsättningar, i detta fallet tid och liknande resurser påverkar 
individuella val och därmed även undervisningen och lärandet (Selander & Kress 2017). 
 
6.4 Relationsproblem 
Case 3: 
Du har en väl fungerande elevgrupp på sju elever som ofta klarar sig själva och söker 
sällan en lärares uppmärksamhet. På senare tid har du märkt att en elev är väldigt 
styrande i denna gruppen. 
 
Respondent 1 uttrycker att till en början vill hon som lärare bilda sig en uppfattning om 
situationen genom att vara närvarande men samtidigt hålla sig på avstånd för att få en så 
ärlig bild av situationen som möjligt. Hon säger att det är viktigt att vara försiktig i 
sådana här situationer för att inte göra tillståndet till ett större problem än vad det är. 
Respondenten förklarar att det finns elevgrupper som trivs med konstellationerna där 
ibland någon är mer styrande än andra och därmed inte ser situationen som ett problem. 
Hon menar att ofta är det läraren ifråga som anser att relationerna inte är hållbara men 
om eleverna själva tar upp problemet är det viktigt att försöka hitta en lösning, i annat 
fall kan det räcka med att hinta om att till exempel alla inte kommer till tals. Respondent 
1 säger: ...men asså blir det ett problem och barnen pratar om det själva och så då kan 
man ju sätta sig ner och prata med dem och…  
 

De båda respondenterna är överens om att det är viktigt att jobba med hela gruppen och 
inte bara den som upplevs styrande. De förklarar att det är viktigt att de övriga eleverna 
i gruppen får uttrycka sig och att de förstår att det på sätt och vis är deras ansvar att ta 
plats och kunna säga ifrån. Respondent 2 förklarar: ...det är ju inte bara den som styr 
som man ska jobba med för man måste även jobba med de eleverna som inte säger ifrån 
att det är ju också viktigt att kunna säga ifrån och liksom tala om vad man känner och 
tycker… Respondenterna hävdar att eleverna måste förstå sin del i gruppen och att det är 
minst lika viktigt att kunna säga ifrån och uttrycka sin åsikt som att ta hänsyn. För att 
uppnå detta beskriver de intervjuade lärarna att deras uppgift är att ge alla utrymme och 
skapa en miljö där alla vågar ta plats och uttrycka sig. Vidare förklarar respondent 2 att 
arbetet kring denna typ av dilemma inte heller behöver fokusera endast kring gruppen 
som dilemmat berör utan arbetet kan ske i helgrupp. Hon menar, att lyfta frågor kring 
hur man är en bra vän, hur en hållbar elevgrupp fungerar och känslor kopplade till detta 
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är viktigt för vidare utveckling. Respondent 2 uttrycker att man kan skapa övningar som 
synliggör elevernas relationer på olika sätt för att enklare kunna diskutera känslor och 
liknande med eleverna. Hon menar att samarbete är en viktig del och att sedan som 
lärare lyfta frågan hur det kändes och då se till att alla får komma till tals och uttrycka 
sin åsikt. Respondent 2 förklarar: ... och så kan man ju ha, man kan ju göra kanske 
någon övning också som gör att dem måste samarbeta och själva kan man ju faktiskt gå 
in då och fråga efteråt hur det kändes och så får alla komma till tals och tala om vad 
som kändes bra och mindre bra, och hur det känns när det är någon som ska bestämma 
hela tiden. Hon beskriver att på detta sättet kan eleverna själva tydligare sätta sig in i 
situationerna och därigenom diskutera hur relationsarbetet med hållbara relationer ska 
fortsätta.  
 
Genom att lösa problemet på liknande sätt, förklarar båda respondenterna att eleverna 
utvecklar entreprenöriella förmågor som ansvarstagande, kreativitet, initiativtagande 
och problemlösningsförmåga. Respondent 1 lyfter initiativtagande i form av att hon 
hjälper dem att få talutrymme och därmed vågar ta initiativ. Respondent 2 menar att 
genom att lyfta dilemmat och synliggöra detta för eleverna skapas en diskussion hos 
eleverna där främst förmågorna kreativitet och problemlösning står i fokus. Vidare 
hävdar hon att därefter krävs ett visst ansvarstagande och samarbete från eleverna för att 
möjliggöra ett gott klimat och hållbara relationer. Hon menar att om den som inte styr 
vet vad de andra känner så förstår eleven i fråga inte problemet och ändrar därmed inte 
heller sitt beteende. Respondent 2 förklarar: ...så länge den som styr inte vet om hur dem 
andra tänker så är det ju inte så lätt och förändra sig. Det är ju liksom ett samarbete, 
alla måste ju vara delaktiga.  
 
6.4.1 Analys 
Vi tolkar respondenternas svar som att fokus bör ligga på att bjuda in och lyfta de elever 
som inte tar så stor plats snarare än att dämpa eleven som upplevs som ledande. 
Resultatet visar att det är viktigt att synliggöra för eleverna hur hållbara relationer bör 
fungera men också lyfta eventuella problem som kan uppstå i relationer. Detta kan göras 
genom att läraren i vardagliga situationer fokuserar på att skapa en trygg miljö där alla 
vågar och får komma till tals, men också genom planerade övningar för hela gruppen 
där demokrati och värdegrundsfrågor är centrala. De val som lärarna gör kan liknas vid 
didaktiskt design då de synliggör och analyserar relationerna med eleverna som i sin tur 
skapar sociala processer och därigenom individuella processer (Lindström & Pennlert 
2016, Selander & Kress 2017). Vår uppfattning är att de främsta entreprenöriella 
förmågorna som främjas hos eleverna vid de val som lärarna gör i denna situationen är 
problemlösning, kreativitet, initiativtagande och ansvarstagande.  
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 Diskussion 7
Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till syfte och metod, 
vilket vi beskriver som resultatdiskussion. Fortsättningsvis diskuterar vi vårt val av 
metod och genomförande, vilket benämns som metoddiskussion. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar, hur fritidslärare talar om 
entreprenöriellt lärande och hur lärarna kan främja de förmågor som knyts till 
begreppet, har vi valt att strukturera diskussionen efter förmågor, arbetssätt och miljö. 
Områdena vi behandlar i följande avsnitt grundas i resultatet. 
 
7.1.1 Entreprenöriella förmågor 
Elo (2016) förklarar i sin tidigare forskning att begreppet entreprenörskap kan upplevas 
som diffust och definieras på olika sätt. Å ena sidan är begreppet starkt förknippat med 
ekonomi och företag, å andra sidan fokuserar begreppet på personliga förmågor och 
kompetenser. Enligt vår tolkning av den empiri vi fick in genom intervjuerna med två 
verksamma fritidslärare är entreprenörskap i skolan, och i synnerhet fritidshemmet, 
främst kopplat till förmågor och kompetenser. Detta liknar Berglunds (2007) 
beskrivning av begreppet, där han fokuserar på entreprenöriella förmågor och 
kompetenser hos en människa. De intervjuade lärarna beskriver ett antal förmågor som 
båda uttrycker och är överens om, medan några förmågor skiljer sig lite åt mellan 
respondenternas definitioner. De mest återkommande förmågorna i respondenternas 
svar är kreativitet, nyfikenhet, engagemang, ansvar, problemlösning, idéskapande, 
trygghet och samarbete. Dessa förmågor stämmer överens med både Elo (2015) och 
Dahlstedt & Hertzberg (2011) som beskriver entreprenöriella förmågor likt de som vårt 
resultat visar.  
 
Utifrån tidigare forskning valde vi innan intervjuerna att ta fram sex förmågor som vi 
ansåg som centrala utifrån vår definition av begreppet. Dessa är kreativitet, nyfikenhet, 
problemlösning, initiativtagande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Samtliga förmågor 
lyfte även respondenterna, förutom flexibilitet. Vi är lite förvånade över att flexibilitet 
inte nämndes som en entreprenöriell kompetens att arbeta mot hos eleverna, utan endast 
i relation till att man som lärare bör vara flexibel. Övriga förmågor framställdes i 
relation till elevers kompetenser som lärare ska främja. Vi hävdar att de entreprenöriella 
förmågorna måste sättas i relation till elevernas ålder och utvecklingsnivå för att 
förmågornas innebörd ska komma till uttryck på rätt sätt och därigenom få en 
entreprenöriell betydelse. 
 
En annan infallsvinkel i hur respondenterna talar om entreprenöriellt lärande är att de 
nämner hur lärandet har en positiv inverkan i såväl elevernas personliga utveckling som 
för samhället. Enligt Skolverket (2016) ska utvecklingen av entreprenöriellt lärande 
beröra personliga, sociala, kulturella och ekonomiska värden, vilket vi tolkar gynnar 
både individen och samhället. Båda de intervjuade lärarna uttrycker att entreprenöriellt 
lärande är något givande och meningsfullt i förhållande till människans och samhällets 
innovation. Detta bekräftar Berglund (2007) som beskriver att ett entreprenöriellt 
förhållningssätt är betydelsefullt oavsett yrke och aktivitet. Vidare hör detta perspektiv 
samman med vad Lelinge & Widén (2014) beskriver som långsiktiga förmågor ur en 
bred förklaring av entreprenörskap. De hävdar att utbildning bör fokusera mer på 
entreprenöriella kvaliteter hos individer sett ur ett framtidsperspektiv. Karlsson (2017) 
menar samtidigt att den traditionella utbildningen inte skapar förutsättningar för elever 
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att utveckla den kunskap som krävs i dagens samhälle med snabbt informationsflöde 
och ökad globalisering.  Dock lyfter Leilinge & Widén samt Karlsson (2017) även 
problematiken med att utvärdera entreprenöriella förmågor och kvalitéer hos barn då 
arbetssättet dels är relativt nytt och dels då kompetenserna oftast visar sig i vuxen ålder. 
Vår tolkning är att elever som får entreprenöriell undervisning i skolan kanske inte 
heller kan förmedla att de fått sina kompetenser just i skolan och därför är ämnet svårt 
att utvärdera.  
 
7.1.2 Miljö – En entreprenöriell undervisning 
Utifrån resultatet gör vi en tolkning av att arbetssättet i sig bör vara entreprenöriellt för 
att entreprenöriellt lärande i sin tur ska kunna utvecklas. I likhet med vad Karlsson 
(2017) skriver, nämligen att entreprenöriell pedagogik snarare ska ses som ett 
förhållningssätt än en metod, tolkar vi det som att läraren behöver arbeta och vara 
entreprenöriell för att eleverna ska kunna utvecklas inom området.  Båda 
respondenterna lyfte vikten av att det krävs att de är entreprenöriella för att eleverna sin 
tur skulle utveckla ett liknande tankesätt. Ett exempel var om eleverna inte var 
engagerade i någon aktivitet på rasten, menade de intervjuade lärarna att om de 
engagerade sig i någon form av aktivitet så blev eleverna automatisk det också. Detta är 
i likhet med hur Elo (2015) beskriver det bästa tillvägagångssättet för att skapa ett 
entreprenöriellt lärande. Han menar att lärandet som sker då elevers föreställningar, 
tolkningar och upplevelser ligger i centrum, i högre grad utvecklar ett entreprenöriellt 
lärande. Vi tolkar det som att då lärarna engagerar sig i leken utgår de från eleverna och 
därmed, likt Elo (2015) menar, upplever en aktivitet tillsammans, vilket är det mest 
lämpliga sättet att skapa entreprenöriellt lärande. Vår tolkning är att lärarna medvetet är 
med och leker på rasten för att få tid tillsammans med eleverna och då har 
förhoppningar om att deras entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, engagemang och 
kreativitet i sin tur påverkar elevernas entreprenöriella förhållningssätt. Dahl (2014) 
beskriver den vuxnas uppdrag på fritidshemmet, nämligen att vara en förebild och skapa 
stimulans hos eleverna. Vi tolkar det som att om lärarna har ett entreprenöriellt 
förhållningssätt och visar det tydligt för eleverna, är lärarna en god förebild vilket kan 
bidra till att eleverna själva kan utveckla entreprenöriella förmågor och tankar.  
 
Resultatet visar att en viktig del för att kunna skapa ett entreprenöriellt lärande i 
fritidshemsmiljön är att eleverna känner sig trygga. Vi tolkar det som att eleverna 
behöver en miljö där det är accepterat att försöka och misslyckas samt få chans att 
uttrycka sina åsikter och idéer för att entreprenöriella förmågor ska kunna främjas. Detta 
tolkar vi som en del av didaktisk design där Selander & Kress (2017) beskriver det som 
att verksamhetens utformning och förutsättningar bidrar till lärande och utveckling hos 
eleverna. Vår tolkning av resultatet tillsammans med teorin didaktisk design är att lärare 
med ett entreprenöriellt förhållningssätt och goda förutsättningar att kunna utforma 
verksamheten efter det skapar goda möjligheter för att utveckla elevernas 
entreprenöriella förmågor.  
 
7.1.3 Läraren som handledare 
För att kunna främja entreprenöriella förmågor hos eleverna gör vi en tolkning av 
resultatet att ett arbetssätt där läraren agerar som en handledare är optimalt för att uppnå 
entreprenöriellt lärande. Ett flertal gånger under intervjun framkommer det att lärarna 
gör didaktiska val där de ger förslag, medlar och vägleder eleverna på olika sätt. Detta 
kan liknas vid det Elo (2015) skriver där han uttrycker att läraren i hög grad ska vara 
handledande och eleverna väldigt aktiva. Entreprenöriellt lärande på fritidshemmet är 
något som enligt vår uppfattning sker kontinuerligt. I likhet med vår teorianknytning 
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didaktisk design påverkas utveckling av entreprenöriellt lärande hos eleverna av 
verksamhetens utformning och förutsättningar samt lärarnas praktiska och teoretiska 
kunskaper (Lindström & Pennlert 2016, Selander & Kress 2017). Med andra ord, om 
läraren har kunskap om hur hen kan främja elevernas entreprenöriella kompetenser och 
förhåller sig till det i sitt arbetssätt, möjliggör det en utveckling hos eleverna. I denna 
bemärkelsen gör vi en liknelse till det som Leffler (2006) beskriver som utbildning om 
entreprenörskap, där syftet är att möjliggöra kunskap om den entreprenöriella processen 
hos eleverna som gynnar deras arbetsliv oavsett yrke, snarare än utbildning för 
entreprenörskap som mer relateras till att eleverna ska kunna starta egna företag. 
 
Vår tolkning är att läraren bör fungera som en handledare men på grund av olika 
omständigheter är detta inte alltid möjligt. Likt resultatet visar måste läraren ibland 
handla utifrån vad som är bäst och, till synes lättaste lösningen, just då. Vi tolkar 
resultatet som att lärarna handlar olika i situationer men har en teoretisk anknytning i 
form av beprövad erfarenhet. Resultatet visar att lärarna har en idé om att handleda 
eleverna men utifrån en reflektion av lärares tidigare erfarenheter kring liknande 
situation är ibland handledning inte den snabbaste lösningen. Detta då människan, enligt 
didaktisk design, handlar  utifrån situationens förutsättningar och behov (Selander & 
Kress 2017). Vår uppfattning är att all undervisning på fritidshemmet möjligen kan 
grundas i ett entreprenöriellt förhållningssätt vilket ger goda förutsättningar att främja 
entreprenöriella förmågor. Resultatet visar dock att lärarna inte alltid har möjlighet att 
fokusera på elevernas entreprenöriella utveckling i form av till exempel  problemlösning 
eller initiativtagande. Anledningen till detta, tolkar vi utifrån resultatet, är i första hand 
brist på tid och resurser vilket är i likhet med Elo (2015) tankar om lärares ökade 
arbetsbörda vilket bidrar till att lärarna anser att de inte hinner med.  
 
7.1.4 Entreprenöriellt lärande i fritidspedagogik 
De intervjuade lärarna uttrycker att undervisningen bör vara verklighetsbaserad och utgå 
ifrån elevernas nivå och intresse. Detta gör att eleverna enklare kan se processen och 
förstå innehållet. Om innehållet utgår ifrån det eleverna anser är lustfyllt och 
meningsfullt skapas därigenom motivation till att fortsätta. Detta menar respondenterna 
att entreprenöriellt lärande ofta gör vilket även Lelinge & Widén (2014) beskriver 
genom att entreprenöriellt lärande möjliggör motivation eftersom arbetssättet främjar 
värdeskapande aktiviteter där  man lär tillsammans, hittar gemensamma vägar och vågar 
tro på och testa sin idéer. En av respondenterna uttrycker mer tydligt än den andra att 
fritidshemmet har goda förutsättningar för att gynna entreprenöriellt lärande eftersom att 
verksamheten enligt Skolverket (2016) ska vara upplevelsebaserat, problembaserat, 
meningsfullt och lustfyllt genom att grunda sig i elevernas önskemål. I likhet beskriver 
Elo (2015) att upplevelsebaserat och problembaserat lärande är arbetssätt som möjliggör 
entreprenöriellt lärande. Likaså skriver Saar m.fl (2012) att praktiskt arbete i form av 
estetiska lärprocesser, skapande verksamhet och dramapedagogik möjliggör 
utvecklingen av entreprenöriella förmågor. Detta är arbetssätt som  våra respondenter 
uttrycker som stora delar i fritidshemsverksamheten, tillsammans med sociala 
interaktioner, och dem nämner även att entreprenöriella kvaliteter främjas vid sådana 
typer av aktiviteter. Saar m.fl (2012) bekräftar detta arbetssätt men hävdar också att 
dessa typer av kunskaper och lärande ofta sker implicit och är svåra att bedöma och 
kvaliteten i fritidshemsverksamheten blir därmed svårmätbar i förhållande till till 
exempel skolans kunskapskrav. 
 
Sammanfattningsvis vill vi hävda att resultatet i vår studie stämmer överens med hur 
tidigare forskning beskriver och förklarar entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
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samt motsvarar hur Skolverket beskriver entreprenörskap i skolan och fritidshemmets 
uppdrag. Vi är en aning förvånade över att lärarna var så insatta i begreppet och på ett 
välformulerat sätt besvarade våra frågor. Troligtvis beror detta på att respondenterna är 
utbildade och verksamma sedan en lång tid tillbaka, samt besitter en vidare 
kompetensutveckling inom arbetssättet KENT som visade sig möjliggöra 
entreprenöriellt lärande. Det blir tydligt för oss att entreprenöriellt lärande finns hela 
tiden på fritidshemmet men styrs av lärarnas val i olika situationer. Vi anser att om 
lärarna har ett entreprenöriellt förhållningssätt väljer de i högre grad att ta vara på de 
vardagliga situationer som möjliggör främjandet av entreprenöriella kompetenser hos 
eleverna.  
 
7.2 Metoddiskussion 
Vi vill hävda att en kvalitativ studie är det bästa sättet att kunna besvara vårt syfte och 
frågeställning. Anledningen anser vi är för att kunna förstå hur fritidslärare talar om 
entreprenöriellt lärande krävs det att vi faktiskt talar med dem. Fasta svarsalternativ, i 
form av en kvantitativ undersökning, anser vi inte hade gett samma djupa svarsfrekvens 
och ett ökat utrymme för missförstånd i våra tolkningar av svaren. Dock anser vi att det 
finns en risk för att respondenterna säger det som de tror att vi anser är rätt i både 
kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Hade vi istället valt att observera lärarna i olika 
situationer hade vi eventuellt fått en mer rättvis bild men däremot hade våra tolkningar i 
högre kunnat påverkat resultatet. Vår uppfattning är att i en kvalitativ intervju 
minimeras betänketiden till skillnad från en t.ex. kvantitativ enkätundersökning och 
därmed svarar respondenterna mer spontant och sanningsenligt. Vi valde att inte delge 
respondenterna studieguiden innan intervjuerna då vår förhoppning var att 
respondenterna skulle svara med sin befintliga kunskap och inte ta reda på ny fakta. 
Detta kan dock ha påverkat resultatet negativ då det finns en risk att lärarna inte tänker 
på sitt eget handlande i olika situationer och svarar därför som de tror att de skulle 
handlat. Respondenterna kan även påverkas av våra reaktioner, utan att vi är medvetna 
om det, och därmed också ändra svaren. Samtidigt kan vi se respondenternas reaktioner 
som vi kan tolka och därigenom få en djupare förståelse i svaren. 
 
Vår kvalitativa undersökning grundas i en, av oss konstruerad, studieguide med frågor 
och fiktiva case. Beroende på hur studieguiden utformas får vi därigenom en viss data 
och vi anser att den studieguide vi utformat inför intervjuerna möjligen kunde svara på 
studiens syfte och frågeställningar. Hade frågorna och casen sett annorlunda ut hade 
troligtvis även vår data gjort det. Vidare anser vi att vi hade kunnat få ett bredare 
resultat om vi dels hade intervjuat fler respondenter och dels om vi hade valt 
respondenter från olika fritidshem. Resultatet kunde även blivit annorlunda om vi valt 
att intervjua nyutexaminerade lärare eller outbildad personal, beroende på deras tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Vi valde att vara på ett fritidshem där en av oss tidigare haft 
kontakt med lärarna och därmed skapat en relation. Detta anser vi kan vara både en 
fördel och en nackdel. En fördel är då intervjuare och respondent kan skapa en trygg 
miljö och därmed ärligare svar. Samtidigt är den trygga miljön en nackdel då det kan bli 
för familjärt och påverka resultatet i den mening att mer tid av intervjun går till 
samtalsämnen som är irrelevanta eller i högre grad interna.  
 
Vi är överlag nöjda med vårt genomförande och upplever att studiens syfte och 
frågeställningar blev besvarade. 
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7.3 Vidare forskning 
Studien gjordes endast på ett fritidshem och något som vi anser skulle vara intressant är 
att jämföra flera olika fritidshem i hur de tolkar och arbetar med entreprenöriellt 
lärande. I vidare forskning hade vi gärna gjort observationer för att få en djupare 
förståelse för hur arbetet med att gynna entreprenöriella förmågor ser ut på 
fritidshemmen. En annan intressant utveckling på vår studie hade varit att djupare 
analysera vad de entreprenöriella förmågorna betyder samt vilka konsekvenser ett 
sådant arbetssätt medför. 
 
 



  
 

26 
 

 Referenser 8
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för 
psykologi och andra beteendevetenskaper. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berglund, Karin (2007). Jakten på Entreprenörer Om öppningar och låsningar i 
entreprenörskapsdiskursen. Ekonomihögskolan. 
Tillgänglig på Internet: http://mdh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:120598/FULLTEXT01.pdf. 
 
Dahl, Marianne (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar [Elektronisk resurs]: 
Pedagogiskt arbete med barns olika relationer. Diss. (sammanfattning), Kalmar: 
Linnéuniversitetet, 2014. 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn: nbn: se: lnu: diva-37634 
 
Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (2011). Den entreprenörskapande skolan: 
Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik. Pedagogisk forskning i 
Sverige. 16:3, s. 179-198. 
 
Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Elo, Janne (2015). Företagsamhet i skola och utbildning: lärares tankar om 
förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och 
entreprenörskap. Diss.:  
Tillgänglig på Internet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-781-5 
 
Falk-Lundqvist, Åsa (2011). Entreprenöriell pedagogik i skolan: drivkrafter för elevers 
lärande. 1. uppl. Stockholm: Liber. 
 
Frelin, Anneli (2012). Lyhörda lärare: professionellt relationsbyggande i förskola och 
skola. 1. uppl. Stockholm: Liber. 
 
Haglund, Björn & Anderson, Stephen (2009). Afterschool Programs and Leisure-Time 
Centres: Arenas for Learning and Leisure. World Leisure Journal. 51:2, s. 116-129. 
 
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. 2., 
[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johannisson, B., Madsén, T., & Wallentin, C. (2000). Aha! Företagsamt lärande En 
skola för lärande. Örebro: Ljungaföretagen Tryckeri AB.  
 
Karlsson, Håkan (2017). Pedagogiska identiteter: fostran till entreprenörskap. Diss. 
(sammanfattning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2017. 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-29809 
 
Lantz, Björn (2014). Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och 
typiska problem. 2., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Leffler, Eva (2006). Företagsamma elever: diskurser kring entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-772. 



  
 

27 

 
Lelinge, Balli & Widén, Pär (red.) (2014). Entreprenöriellt lärande i skolan. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: en 
introduktion i didaktik. 6. uppl. Umeå: Fundo Förlag. 
 
Persson, Magnus (2014). Blåst? Från kulturindustriell manipulation till entreprenöriellt 
lärande. Educare. :1, s. 32-55. 
Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/18174 
 
Saar, Tomas, Löfdahl, Annica & Hjalmarsson, Maria (2012). Kunskapsmöjligheter i 
svenska fritidshem.. Nordisk Barnehageforskning. 5:3, s. 1-13. 
 
Selander, Staffan & Kress, Gunther R. (2017). Design för lärande: ett multimodalt 
perspektiv. Andra upplagan. 
 
Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
[Elektronisk resurs] : reviderad 2016. 3., kompletterade uppl. Stockholm: Skolverket 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 
 
www.Skolverket.se. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2
Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2456. Hämtat: 22/2-17. 
 
 
 



  
 

I 
 

 Bilagor 9
9.1 Bilaga A - Studieguide 
Generella frågor 
1. Vad betyder entreprenöriellt lärande för dig? 
2. Vilka kompetenser/förmågor kopplar du till begreppet? 
3. Tycker du att det är något som vi borde arbeta med i skolan och på 

fritidshemmet? 
4. Varför? Varför inte? 
5. Hur tycker du att entreprenöriellt lärande framkommer i fritidspedagogik? 
 
Aktivitets case: 
Ni är utomhus och två elever kommer fram till dig och säger att de inte har något 
att göra. Eleverna uttrycker tydligt att de hellre vill gå in och spela Minecraft. Det 
är 30 minuter kvar av utevistelsen.  
Frågor: 
Känner du igen situationen? 
Hur tänker du kring detta? 
Vilka didaktiska val (vad, hur, varför) gör du som lärare för att främja de 
entreprenöriella förmågor hos eleverna som du nämnt? 
Vilka problem kan uppstå? 
Kan du främja utvecklingen av alla förmågor genom ditt didaktiska val? 
Brukar du lösa det så här? 
 
Miljö/resurs case: 
På ert fritidshem finns ett kombinerat pyssel och lekrum. Tre elever sitter i lugn 
och ro och målar med vattenfärg. Två andra elever kommer in efter ett tag och 
börjar leka med bilbanan i samma rum. Det uppstår en konflikt mellan eleverna 
där de som målar vill ha det lugnt i rummet och de som leker påstår att det är just 
en lekhall. 
Frågor: 
Känner du igen situationen? 
Hur tänker du kring detta? 
Vilka didaktiska val (vad, hur, varför) gör du som lärare för att främja de 
entreprenöriella förmågor hos eleverna som du nämnt? 
Vilka problem kan uppstå? 
Kan du främja utvecklingen av alla förmågor genom ditt didaktiska val? 
Brukar du lösa det så här? 
 
Relationscase: 
Du har en välfungerande elevgrupp på sju elever som ofta klarar sig själva och 
söker sällan en lärares uppmärksamhet. På senare tid har du märkt att en elev är 
väldigt styrande i denna gruppen. 
Frågor: 
Känner du igen situationen? 
Hur tänker du kring detta? 
Vilka didaktiska val (vad, hur, varför) gör du som lärare för att främja de 
entreprenöriella förmågor hos eleverna som du nämnt? 
Vilka problem kan uppstå? 
Kan du främja utvecklingen av alla förmågor genom ditt didaktiska val? 
Brukar du lösa det så här? 
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9.2 Bilaga B – Mail till lärare 
 
2017-03-14  

Entreprenöriellt lärande i fritidshemmet.  

Vi heter Annie Steen och Josefine Eriksson och läser 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på 
Linnéuniversitetet. I vår kurs Självständigt arbete inom det 
fritidspedagogiska området skriver vi nu vårt examinationsarbete om 
entreprenöriellt lärande i fritidshemmet.  

Vårt syfte är att kartlägga hur fritidslärare tala om entreprenöriellt 
lärande och därför skulle vi vilja ha en intervju med Dig som verksam 
fritidslärare. Intervjun kommer att ske individuellt och utgå ifrån en 
studieguide som vi konstruerat. Under samtalet kommer vi att förhålla 
oss till de forskningsetiska principer som finns. Vi vill gärna spela in 
samtalen med Dig (på ex. Iphone), för att i efterhand kunna studera Din 
berättelse närmare. Våra resultat från samtalen med Dig kommer att 
redovisas i vårt arbete samt muntligt under en presentation. Därefter 
kommer allt inspelat material att raderas.  

Vi hoppas att detta är möjligt och ser fram emot givande diskussioner 
tillsammans med Dig.  

Vänliga hälsningar  

Annie Steen Josefine Eriksson  

Ansvariga lärare på Linnéuniversitetet:  

Kursansvarig: Barbro Gustafsson, barbro.gustafsson@lnu.se 
Handledare: Kajsa Higgins, kajsa.higgins@lnu.se  

 


