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ABSTRAKT 

Det övergripande syftet med studien har varit att belysa olika perspektiv på vad 

entreprenöriell pedagogik i fritidshem kan innefatta samt hur lärare och elever upplever 

arbetet. För att klargöra olika perspektiv har undersökningen bestått av intervjuer med tre 

lärare och åtta elever i fritidshem.  Observationer av arbete med entreprenöriell pedagogik 

har också utförts i tre fritidshem. Resultatet av studien visar att arbetet med entreprenöriell 

pedagogik medfört att lärarna nu mera uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och att 

ansvara för aktiviteter. Det har fått till följd att aktiviteterna mera utgår från elevernas 

intressen. Lärarna märker dock inte så stor förändring i verksamheten men framhåller ändå 

att eleverna nu vågar mer och att det kan leda till att eleverna lär sig att ta ansvar, och visa 

respekt för varandra. Resultatet påvisar också att eleverna tycker att det är roligt att få 

planera och genomföra aktiviteter samt att lärarna i arbetet mera fungerar som ett 

bollplank för eleverna. Det har även inspirerat andra elever till att vilja ansvara för 

aktiviteter. Sammantaget visar studien ändock på att arbetet är i behov av utveckling då 

eleverna mestadels vill hålla i liknande aktiviteter, samt för att arbetet försvåras av brist 

på lokaler och tidsmässiga ramar. Arbetssättet visar också att mer kunskap om 

arbetsområdet, samverkan och utvärdering skulle kunna medföra en utveckling av arbetet. 
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1 INTRODUKTION 
 

Entreprenöriell pedagogik är ett relativt nytt fenomen för många verksamma inom 

fritidshemmets arena. Skolverket (2015) framhåller emellertid att entreprenörskap 

idag är en angelägenhet för samtliga verksamma inom utbildningsväsendet. Enligt 

Skolverket finns det dock olika argument för denna angelägenhet. På ett individplan 

handlar det ofta om elevers lärande, motivation och kunskaper för att kunna möta och 

skapa morgondagens samhälle. En hög förändringstakt i samhället inom till exempel 

kultur, arbete och fritid anses också leda till ett ökat behov av att vara entreprenöriell 

i sitt liv. Skolverket (2015) påvisar också i sin kunskapsöversikt att det finns ett behov 

för verksamma inom skolan av att orientera sig inom området och föra en dialog om 

tolkningar och genomförande. Enligt Regeringskansliets (2009) Strategi för 

entreprenörskap ska även entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela 

utbildningssystemet. Grunden för ett entreprenöriellt förhållningssätt bör därför 

införas tidigt genom att elevernas nyfikenhet, kreativitet, självförtroende, och förmåga 

att fatta beslut stimuleras.  Regeringskansliet anser också att entreprenöriella 

kompetenser så som att kunna lösa problem, planera sitt arbete och att samarbeta också 

är något som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och 

för att bli framgångsrika i vuxenlivet.  

Tidigare forskning påvisar dock att entreprenörskap inte fått så starkt fäste inom 

skolväsendet och att det därav finns ett behov av att tydliggöra hur entreprenörskap 

kan se ut och beskrivas inom skolans värld (Ackesjö, Berggren, Dahl, Ellborg, Friman 

& Koskenkorva, 2017). Vikten av att arbeta med entreprenörskap går också att utläsa 

i läroplanen för skolan då det där framhålls att: 

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 2017) 

 

Av Skolverkets (2015) kunskapsöversikt om entreprenörskap i skolan framgår det 

emellertid att det finns ingen entydig modell för hur man kan arbeta med 

entreprenörskap i skolan men att det samtidigt utgör en del av entreprenörskapets 

kärna. Sammanställning av svensk forskning antyder dock att det nu finns ett ökat 

intresse för att samtala om entreprenöriellt lärande istället för entreprenörskap.  

Skolverket (2010) framhäver ändock att entreprenörskap innefattar ett pedagogiskt 

förhållningssätt som handlar om att utveckla elevernas nyfikenhet, självtillit, 

kreativitet samt kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. 

Entreprenöriell och företagsam framhålls också vara samma sak. I Skolverkets (2010) 

kartläggning om entreprenörskap i skolan anses också ett entrepenöriellt lärande 

karaktäriseras av att stimulera eleverna till ett kreativt tänkande och att ta till vara deras 

idéer, vilket i sin tur leder till ökad måluppfyllelse av läroplanens mål. Entreprenöriellt 

lärande benämns även som en pedagogisk form som syftar till att stimulera 

entreprenöriella kompetenser och dels ett sätt att organisera och bedriva skolarbete så 

att elevernas entreprenöriella kompetenser stimuleras (Skolverket, 2010) 
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Enligt Skolverkets (2015) kunskapsöversikt visar dock tidigare internationell 

forskning att det inte finns några studier som med säkerhet kan påvisa effekterna av 

entreprenörskapssatsningar. Detta gör att det nu finns få studier som fokuserat på 

elevernas erfarenheter av entreprenörskap i skolan. Av Skolverkets kunskapsöversikt 

(2015) framgår emellertid att det nu genomförs utbildningssatsningar för skolpersonal 

runt om i landet och att syftet med det är att förändra lärares förhållningssätt till lärande 

och att se entreprenörskap som en möjlig resurs till att både motivera elevers lärande 

och till att skapa positiva lärmiljöer.  

Leffler (2006) framhäver dock i sin avhandling Företagsamma elever, att 

entreprenörskap i skolan är ett komplext, diffust och svårtolkat begrepp och borde 

därav väcka intresse för forskning, men trots detta är ämnet ringa utforskat i 

grundskolan. Min sökning efter tidigare forskning om entreprenöriell pedagogik visar 

även på att det finns ringa studier om entreprenörskap inom fritidshemsverksamhet 

och särskilt med avseende på elevers upplevelser av entreprenöriell pedagogik.  

Då jag under min utbildning till lärare inom fritidshem också fått erfara att det finns 

olika tolkningar av vad entreprenöriell pedagogik kan innefatta gör att jag finner ämnet 

intressant att utforska. En bidragande anledning är även att fritidshemslärarna där jag 

haft verksamhetsförlagd utbildning varit på föreläsning om entreprenöriell pedagogik 

och börjat tillämpa området. Lärarna bedömer dock att det är ett utvecklingsområde 

för dem. I nuläget består arbetet med entreprenöriell pedagogik av att eleverna får 

planera och hålla i olika aktiviteter utifrån deras intressen och förmåga. Planering och 

utvärdering görs utifrån en planeringsmall. Enligt lärarna i fritidshemmen har arbetet 

med entreprenöriell pedagogik medfört att andra elever också vill ansvara för 

aktiviteter men då mestadels i liknande aktiviteter som andra elever genomfört 

tidigare. Lärarna har inte någon uttalad strategi för hur de kan utveckla sitt arbete. De 

har tidigare övervägt att starta upp något större projekt som till exempel Legotown 

eller Melodifestival men inte gjort det på grund av brist på lokaler eller brist på 

planeringstid. Detta utfall visar på att det både kan föreligga ett utvecklingsbehov inom 

arbetsområdet samt ett erforderligt behov av vidare forskning kring vilka möjligheter 

och hinder det finns för att arbeta med entreprenöriell pedagogik i fritidshemmet idag 

och hur verksamheten skulle kunna utformas för att mera främja entreprenöriella 

kompetenser hos eleverna.  

Sammantaget påvisar också ovanstående att det finns behov av att klargöra olika 

perspektiv på vad arbetet med entreprenöriell pedagogik kan innefatta och hur olika 

aktörer inom fritidshem upplever arbetet med sådan pedagogik.   
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt belyses olika forskningsperspektiv på och teoretiska utgångspunkter för 

entreprenörskap i skolan. Avsikten är att fånga olika perspektiv på vad 

entreprenörskap i skolan kan innefatta och påvisa vilka möjligheter och hinder det 

finns för att arbeta med entreprenöriell pedagogik i fritidshemmet idag.  För att 

klargöra mitt syfte och vidga förståelsen består avsnittet av följande rubriker: 

Entreprenörskapets framväxt och innebörd i skolan, Hur kan entreprenöriella 

kompetenser främjas, Entreprenörskapets betydelse för elevernas lärande och 

utveckling, Pedagogernas förhållningssätt till entreprenörskap samt Vad finns det för 

möjligheter och hinder att arbeta med entreprenöriell pedagogik inom olika 

skolverksamheter idag. 

2.1 Entreprenörskapets framväxt och innebörd i skolan 

Enligt Lelinge och Widén (2014) har talet om entreprenörskap och kreativitet intagit 

en betydande plats inom politik, näringsliv och kultursektor, Det har medfört att 

entreprenörskap och företagsamhet blivit alltmer centrala begrepp inom skola och 

utbildning. Lelinge och Widén (2014) framhäver emellertid att entreprenörskap inte är 

ett nymodigt fenomen med hänvisande till att redan för två decennier sedan 

presenterade OECD rapporten Toward an Entrepresing Culture- a Challenge for 

Education and training (OECD, 1989). I rapporten framgår bland annat vad som är 

skillnad mellan snäv och bred ansats av entreprenörskap. En snäv ansats 

sammankopplas då med ledarskap och att starta företag, medan den breda syftar på 

entreprenörskap i form av kvaliteter och kompetenser som gör det möjligt för individer 

att agera kreativt och flexibelt. Den breda ansatsen har därav fokus på personlig 

utveckling framför att starta företag.  

I slutet av 1990-talet presenterade också Europeiska rådet strategiska mål för 

entreprenörskap, där entreprenörskap betraktas som en grundläggande färdighet och 

en väsentlighet för livslångt lärande och utbildningsfrågor (Lelinge och Widén, 2014). 

Härutifrån ansågs målet med undervisning om entreprenörskap vara att främja 

personliga egenskaper som kreativitet, initiativtagande, risktagande och 

ansvarskänsla. Det har sedan legat till grund för flertalet policydokument i Europa 

under 2000-talet, bland annat Europa 2020 och att entreprenörskap är en av EU:s 

nyckelkompetenser (Lelinge och Widén, 2014).  

Året 2009 gav även den svenska regeringen ut de första nationella strategierna för 

entreprenörskap inom utbildning, med påpekande om att entrepenörskap ska löpa som 

en röd tråd genom hela utbildningssystemet och innefatta att utveckla och omsätta nya 

idéer till något värdeskapande (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler, & Svedberg, 2014). 

Samma år fick också Skolverket i uppdrag att ta fram nationella strategier för 

entreprenöriellt lärande i skolan. När Skolverket sedan reviderade styrdokumenten för 

den obligatoriska skolan lades vikt vid att framhålla att entreprenörskap skulle ses som 

ett entreprenöriellt förhållningssätt som innebär att undervisningen ska stimulera 

elevernas nyfikenhet, självförtroende, förmåga att fatta beslut och omsätta idéer i 

handling (Skolverket, 2015).  Året 2011 infördes även nya läroplaner (LGR 11, GY 

11, och LPfÖ 98/10) som förtydligade vikten av entreprenörskap (Lelinge och Widèn, 

2014). I den reviderade läroplanen för förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

anges också att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 

främjar entreprenörskap (Skolverket, 2017, s. 9).   
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Persson (2014) framhäver utifrån att ha granskat diskursen om entrepenörskap att det 

entreprenöriella lärandet slagit igenom på bred front och att det medfört att läromedel 

om entreprenörskap i skolan för yrkesverksamma börjat saluföras. Persson framhåller 

också att ett stort antal studier om entreprenöriell påvisar att entreprenörskapet har 

positiva effekter och kan bejaka egenskaper som framåtanda, nyfikenhet och 

risktagande. Persson anser dock att det finns ett antal paradoxer i forskningen. 

Exempelvis att samtidigt som skolans förmedlingspedagogik kritiseras ansluter man 

sig inom forskning till en liknande syn på lärande, då det som kännetecknar en 

entreprenör först lärs ut och sedan internaliseras av eleverna i syfte i att skapa nya 

entreprenörer (Holmgren och From, 2005). En annan paradox är att det framhävs att 

barn är naturliga entreprenörer och redan innehar entreprenöriella kompetenser. 

Johannison (2009) resonerar bland annat i en artikel att skolans utmaning inte är att 

göra barn och ungdomar mer entreprenöriella utan att istället värna om det 

entreprenörskap som de redan besitter. I de lägre åldrarna bör därför entreprenörskap 

handla om att uppmuntra nya arenor för lek och lärande.  

Westlund och Westlund (2007) som själva arbetat med entreprenörskapsutbildningar 

påpekar dock att ett typiskt fenomen vid ett paradigmskifte är att det som vid en första 

anblick verkar nytt, bara är en förnyelse av det gamla, det vill säga samma sak som 

tidigare, fast på nya sätt. De menar också att entreprenörskap i skolan handlar om olika 

arbetsformer för att stimulera kompetenser, samtidigt som olika kunskaper utvecklas 

hos eleverna. De entreprenöriella kompetenserna är också direkt hänförbara till de mål 

som finns att sträva mot i läroplanen. Således konkretiserar entreprenöriellt lärande 

arbetet att uppnå strävansmålen som för många varit otydligt hur det ska inrymmas i 

vardagen (Westlund och Westlund, 2007, s. 21). 

Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler, och Svedberg (2011) framhåller också att 

entreprenöriellt lärande innefattar undervisning som stödjer elevens utveckling av 

generella entreprenöriella kompetenser som utgörs av kreativitet, nyfikenhet, 

samarbetsförmåga, självförtroende, initiativkraft, riskvilja, ansvar och förmåga till 

problemlösning. Falk-Lundqvist m.fl. (2014) anser att entreprenöriell pedagogik också 

handlar om att kunna iscensätta lärmiljöer och processer som formar och påverkar 

människan i en viss riktning. För att stimulera ett entreprenöriellt lärande tas dock ofta 

utgångspunkten i elevernas livsvärld. Enligt Falk-Lundqvist m.fl (2011) innebär det 

att undervisningen anpassas efter det som är viktigt för eleven och att uppgifter 

konstrueras så att de har en relevans för eleven. På så sätt innefattar också 

entreprenöriell pedagogik ett tillåtande av olika tillvägagångssätt, vilket medför att 

okunskap och misslyckande ses som något som behövs för att prova sig fram och något 

som man kan lära sig av.  

Leffler (2013) framhäver emellertid i sin forskningsrapport om implementering av 

entreprenöriell pedagogik, att de arbetssätt och färdigheter som eftersträvas i 

entreprenöriell pedagogik har egentligen varit en del av skolans verksamhet under flera 

decennier, men kan i dagens skola motverkas av att ordning och reda och 

kvalitetsarbete står högt på agendan. Leffler menar dock att det idag finns två läger 

inom aktuell forskning om entreprenörskap i skolan och att det första lägret är mer 

kritiska och anser att entreprenöriella idéer fått för mycket utrymme i skolan samt att 

det mest syftar till att se eleverna som en tillgång för den ekonomiska tillväxten. Det 

andra lägret framhåller däremot entreprenörskap som något positivt för skolan och 

något som kan gynna både lärare och elever. Särskilt då entreprenöriellt lärande anses 

öka elevernas motivation och drivkraft samt medföra att lärarna genom det kan ge 

eleverna verktyg för att klara sin framtid på ett bättre sätt.  
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Dal, Elo, Leffler, Svedberg och Westerberg (2016) påvisar även i sin 

forskningsöversikt om entreprenöriell pedagogik i Finland, Island och Sverige, att 

implementering av entreprenöriell pedagogik i skolan utgör ett stort intresse i samtliga 

av länderna. I översikten påvisas emellertid att det finns skillnader mellan de olika 

länderna angående hur man förstår innebörden av entreprenöriell pedagogik. 

Exempelvis framgår det att det i Island skulle kunna gå att sammanlänka 

entreprenörskap och innovation, samt att det i skolans första år borde vara fokus på 

kreativt arbete och att utveckla kreativa kompetenser, för att i högre årskurser övergå 

till att arbeta med att utveckla mer entreprenöriella och kreativa idéer. I Sverige och 

Finland läggs däremot mera fokus på att utveckla elevernas entreprenöriella tänkande, 

och mera inslag av företagsamhet i jämförelser med det isländska synsättet. I alla 

länderna är det dock mest förekommande att fokusera mer på utvecklande av 

kreativitet i de lägre årskurserna, och att entreprenöriell pedagogik införs i skolan för 

att erhålla en ny och mera utforskande och frigörande pedagogik. Översikten påvisar 

dock att forskning i ämnet idag mest utgår från det aktuella fältet och inte beaktar 

föregångares forskning i högre utsträckning. En utveckling inom forskningsområdet 

pågår ändå inom länderna. Dal m.fl (2016 framhäver emellertid att det skulle behövas 

en mer nära dialog mellan länderna för att de verksamma ska kunna ta stöd mer i 

forskning i implementerandet av entreprenöriell pedagogik. Annars finns risken att 

den grundas på olika policydokument.  

2.2 Hur kan entreprenöriella kompetenser främjas? 

Enligt Skolverket (2010) kan entreprenöriella kompetenser främjas hos eleverna i 

fritidshemmet och skolan genom att lärarna ger eleverna tillfälle att ta initiativ och 

ansvar, möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem, uppgifter där de utvecklar 

sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Av Skolverkets (2016) 

kommentarmaterial till läroplanens fjärde del om fritidshem framgår också att 

fritidshemmet kan ge goda möjligheter till att eleverna får pröva idéer och lösa 

problem. Det kan exempelvis erhållas genom att eleven uppmuntras att experimentera, 

reflektera, samt får tillfälle att skapa med digital teknik och estetiska uttrycksformer. 

Med sådana tillvägagångssätt kan eleverna även ges möjlighet att utveckla kreativitet, 

nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.  

Westlund och Westlund (2007, s. 21) menar att vi alla kan utveckla entreprenöriella 

kompetenser genom träning och handledning, men att en del individer inte utvecklar 

dem, eftersom de i inte vistas i ”entreprenörfrämjande” miljöer. De framhåller också 

att idag måste vi alla vara lite av entreprenörer men att problemet är att de flesta inte 

tränats för det. Westlund och Westlund (2007) anser emellertid att det vid etablerandet 

av ett stabilt entreprenörskap är av stort värde att ha kännedom om sina egna och 

andras talanger. Det kan därför vara fördelaktigt att låta eleverna att hjälpa varandra 

att identifiera sina talanger. Westlund och Westlund (2007) påvisar också att 

Storytelling kan vara bra att använda sig av eftersom eleverna då tränas i att berätta 

om sig själva och sina upplevelser och får lyssna till andra personers livsberättelser. 

Eleverna behöver dock få möjlighet att få uttrycka och utveckla sina talanger på ett 

kreativt sätt, och att det kan vara att få låta eleverna göra det som de är bra på, till 

exempel dansa, sjunga, skapa film och teckna. Eleverna behöver även utmanas med 

situationer där de får möta en konkret verklighet. För på så sätt kan eleverna förstå 

nyttan varför det är bra att lära sig, vilket kan öka elevernas vilja till inflytande. Men 

detta kan inte ske genom att vid enbart några tillfällen anordna roliga aktiviteter utan 

måste ske kontinuerligt och i förhållande till en övergripande vision och målsättningar.  
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Lackéus och Sävetun (2015) påvisar också i sin studie att det är av vikt att utröna 

lärmiljöns betydelse. För att studera detta valdes de mest ansedda entreprenöriella 

lärmiljöerna ut och djupintervjuer genomfördes med 25 elever från årskurs 4-9. Vid 

analys av resultatet har man utgått från en definition om att entreprenöriell pedagogik 

innefattar åtta dimensioner av värdeskapande: eleven äger processen, teamwork över 

tid, värde skapas utanför gruppen, aktivitetsbaserad feedback/uppföljning, repetitiv 

process, kopplat till ämneskunskaper/förmågor, interaktion utanför klass/skola, 

misslyckande uppmuntras. Av studien framgår dock att de lärmiljöer som valts ut inte 

var så entreprenöriella. Trots detta visade resultat på att det i undervisningen förekom 

ett mindre antal pedagogiska metoder med entreprenöriella inslag som starkt ökade 

motivation hos eleverna samt bidrog till fördjupad inlärning. De vanligaste inslagen 

var då att knyta an till ämnesrelaterade kunskaper och förmågor, att låta eleverna äga 

lärprocessen och att låta dem arbeta i team över längre arbetsperioder. Mindre vanliga 

inslag var att följa upp och ge eleverna feedback och bedömning, att uppmuntra 

eleverna att våga misslyckas samt att låta elever arbeta repetitivt och försöka om och 

om igen. Det som minst förekom var att låta elever interagera med andra individer 

utanför klassen/skolan samt att skapa värde för individer utanför gruppen/läraren.  

Att lärmiljön och värdeskapande inslag har stor betydelse för främjande av 

entreprenöriella kompetenser är också något Lelinge (2014) påvisar i sin studie. 

Utifrån att ha utvärderat ett större musikalprojekt för elever i årskurs 8 anser han också 

att ett sådant projekt kan utgöra en möjlig entreprenöriell resurs för lärande. Intervjuer 

med eleverna visar på att de upplever att de har möjlighet till medinflytande eftersom 

deras idéer tas på allvar. Eleverna upplever det emellertid positivt att lärarna även 

funnits till hands och varit medskapare av projektet, vilket medfört ett ökat 

engagemang och att gamla och nya kunskaper kunnat vävts samman på ett nytt sätt. 

Lärarnas passion för projektet verkar dessutom ha motiverat eleverna att släppa sina 

vanliga roller. Elevernas uttalanden tyder även på att de upplever en genuin delaktighet 

genom att de få komma ”bakom kulisserna”. Det gör också att eleverna upplever att 

de är med och producerar en sorts sam-kunskap som är betydelsebärande för alla. 

Intervju med lärare visar också på att detta både ger eleverna motivation att samarbeta 

och att de tar stort ansvar för sitt deltagande.  

Ackesjö (2017) m. fl. menar också utifrån att ha granskat projektet Legotown som 

bedrivits på ett fritidshem under flera år att det kan vara fördelaktigt att arbeta i 

projektform för gynnande av entreprenöriella kompetenser. En stor anledning till detta 

är att Legotown utgör en fiktiv stadsmiljö där eleverna får ta ansvar och delta aktivt i 

demokratiska processer som exempelvis bygglovsansökningar. Det har visat sig sporra 

elevernas nyfikenhet och kreativitet samt att de fått ompröva idéer och samarbeta för 

att komma framåt i arbetsprocessen. Eleverna har även fått tillfälle att skapa värde för 

andra i verkligheten genom att projektet medfört att de velat anordna exempelvis 

biovisningar och ridtävlingar för andra elever på skolan. På så sätt uppmuntras 

elevernas intressen och drivkraft samt nytänkande och samspel. Det gör också att 

elevernas självtillit, handlingskraft, mod och motivation främjas kontinuerligt. Mycket 

av de möjligheter som projektet medför anses och leva upp till läroplanens mål för 

fritidshemmet, så som att eleverna ska ges förutsättningar att pröva och utveckla idéer, 

och samarbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, samt utforska företeelser i 

samhället (Skolverket, 2017). Samtal med deltagande elever visar även på att de tyckt 

att de lärt sig att både ta ansvar, samarbeta, förstå pengars värde, och ingenjörskonst. 

Projektet påvisas även till att aktiviteterna upplevs som meningsfulla och stimulerande 

samt att lärarna läser av elevernas intentioner för att sedan stötta dem i deras utveckling 
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och lärande vilket betonas vara en förutsättning om man vill fokusera på elevers 

entreprenöriella lärande. För fortsatt utveckling av entreprenöriella kompetenser är det 

också av vikt att medvetet organisera aktiviteter som svarar upp mot läroplanens mål 

vilket kan ske genom att erbjuda miljöer med berikande material. Ackesjö m. fl. menar 

emellertid att projektet visar på att fritidshemmet är en bra grogrund för utveckling av 

entreprenöriella kompetenser, samt att deras granskning visar på hur en entreprenöriell 

fritidspedagogik kan utformas.  

2.3 Entreprenörskapets betydelse för elevernas lärande och 
utveckling 

Dahlbeck (2014) framhåller utifrån att ha granskat betydelsen av innovationsförmåga, 

att mätningar som gjorts av grundskoleelevers kunskaper och inställning till fortsatt 

lärande visat på att de elever som hade bäst betygsresultat hade sämst resultat ifråga 

om motivation och lust till fortsatt lärande. Detta trots att mätningar avseende 

människors innovationsförmåga som utförs årligen av EU påvisar att Sverige placerat 

sig i topp sedan undersökningen startade. Dahlbeck menar att sådana mätningar ändå 

visar på att lärande i skolan kan få effekter på lång sikt, och göra att elever har förmåga 

att vara kreativa och innovativa 10-20 år efter att de slutat skolan. Enligt Dahlbeck 

(2014) finns det emellertid få undersökningar om undervisningens långsiktiga 

betydelse. En omfattande studie har emellertid enligt Dahlbeck gjorts i Danmark 1991 

av Knud Illeris. Studien bygger på intervjuer med elever som gått ut skolan för 10-15 

år sedan och som gått på vanliga skolor och på försöksskolor där man arbetet i 

projektform och med inslag av kreativa estetiska ämnen och kontakt med det 

omgivande samhället. Studiens resultat visar på att det inte var så avgörande vilken 

skolform man genomgått vad det gällde elevernas val av högre studier, och kreativ 

verksamhet. Men det fanns tydliga skillnader vad det gäller grundläggande hållningar 

och värderingar. Eleverna som gått på försöksskolorna var mer intresserade av 

demokratifrågor, arbeta med jämställdhet och att förhålla sig sjävständigt och kritiskt 

till olika samhällsfrågor. Enligt Dahlbeck visar detta på att långsiktiga effekter mer rör 

sig om förhållningssätt och att det är svårt att i nuläget kunna säkerställa effekter av 

ett entreprenöriellt lärande hos eleverna. Dahlbeck menar dock att även kortsiktiga mål 

med entreprenöriellt lärande idag kan uppnås men att det förutsätter att förmedling av 

kunskaper kombineras med projekterande och utforskande arbete. Det kräver också att 

långsiktiga mål sätts i relation till de kortsiktiga samt att det råder samklang mellan 

förmågor som främjar imitation och innovation. På så sätt skulle eleverna få möjlighet 

att lära och träna samtidigt som de utvecklar förmågor som kan sammankopplas med 

entreprenöriellt tänkande och handlande.  

Lelinges (2014) studie av ett musikalprojekt för elever i årskurs 8 visar emellertid på 

att även projekterande arbete kan medföra långsiktiga effekter hos elever. Intervjuer 

med elever ett år efter musikalen ägde rum framhäver också att eleverna fortfarande 

kan uppleva positiva effekter av musikalen, speciellt då den bidragit till att eleverna 

känner större trygghet i sin klass och att det är lugnare vid redovisningar och 

grupparbeten samt att eleverna nu mera vågar framföra sina åsikter. Lelinge menar att 

detta visar på att denna typ av arbetsprocess sitter kvar i många år. Skolledare för 

projektet hävdar också att de kunskaper som eleverna erhållit är svåra att nå på något 

annat sätt. När eleverna i intervju jämför musikalen med en vanlig skolvecka så 

upplevs de vanliga kunskapsämnena som kreativitetsdödande, eftersom de vanligtvis 

arbetar med uppgifter som de tilldelas av lärarna.  Eleverna framhåller därav att det är 



10 

 

viktigt att man känner att man har kul när man arbetar med något, och att det i sin tur 

triggar igång deras kreativitet, lust och känsla av gemenskap.  

Lackéus och Sävetuns (2015) studie visar emellertid på att det är väldigt sällan som 

eleverna upplever att de tillåts att själva bestämma hur de ska arbeta och visa vad de 

lärt sig. Studien visar ändå på att eleverna finner mening med studierna, på grund av 

att det är roligt eller spännande. Dataunderlaget påvisar även att få erövra kunskap och 

få använda sig av den och samtidigt känna meningsfullhet är starkt länkat till att 

eleverna känner en ökad motivation i sitt lärande samt utvecklar ämnesmässiga 

kunskaper. I dataunderlaget är det dock svårt att finna länkar mellan känslomässiga 

händelser och utvecklandet av specifikt entreprenöriella kompetenser, men ett starkt 

samband finns mellan att arbeta i team och utvecklad social färdighet och 

entreprenöriell insikt vilket sammankopplas med att eleverna uttrycker starka och 

negativa känslor då grupparbeten inte fungerar bra. Dessa känslor har sedan varit 

utlösande för att eleverna ska ta ett steg fram och intagit en ledarroll. Trots detta visar 

underlaget på avsaknad av kompetens vad det gäller att se möjligheter. Det är också 

bara några enstaka elever som uttrycker en utvecklad entreprenöriell identitet samt 

kunskaper om hur man kan skapa värde för någon annan. Lackéus och Sävtun menar 

ändå att de metoder som nu används i undervisningen skulle kunna få en större effekt 

i elevernas entreprenöriella kompetensutveckling om de tog mera hänsyn till de åtta 

dimensioner som använts som analysverktyg i denna studie. De främsta 

utvecklingsaspekterna som framkom i studien var dock att utveckla hur eleverna kan 

skapa värde för andra och hur de kan interagera mera med omvärlden. Enligt Lackéus 

och Sävtun kan detta emellertid ske genom att eleverna redan i planeringsstadiet få 

vara med och äga sin lärprocess och att man använder sig av både omvärlden och 

eleverna själva för att öka antalet feedback-tillfällen.  

Leffler (2013) har sammanställt en forskningsrapport om hur 27 skolenheter arbetat 

med entrepenöriell pedagogik och entreprenöriellt lärande. Forskningens huvudsyfte 

har varit att finna samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat men 

rapporten syftar i första hand till att ge en nulägesbeskrivning om var skolan befinner 

sig i sin utveckling med arbetet under det första året. Både lärare, rektorer och elever 

från årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan, har medverkat i olika 

enkätundersökningar. Resultaten visar på att lärare som kontinuerligt utvecklar 

metoder som gör eleverna till medarbetare i lärandet också tillvaratar elevernas 

erfarenheter och utvecklar elevernas förmåga att ta initiativ. Resultatet påvisar också 

att det finns ett relativt starkt samband mellan att göra elever till medarbetare och att 

utveckla elevers förmåga att tänka självständigt, väcka intresse och engagemang hos 

eleverna samt att arbeta med omvärlden.  

Hermansson (2016) framhäver också i en slutrapport om entreprenöriellt lärande i 

skolan, att eleverna upplever uppgifterna som de får mer meningsfulla när 

undervisningen bedrivs på detta sätt. Det gör också att eleverna får mera möjligheter 

att vara medarbetare till varandra och att de känner att uppgifterna som de arbetar med 

angår dem. Det nya arbetssättet har också medfört att omvärlden har knutits tydligare 

till undervisningen vilket bidragit till flera arenor för lärande. Av enkätundersökningar 

går även att utläsa att eleverna numera involveras mer i planering och bedömning av 

skolarbetet samt att skolarbetet innehåller mer ämnesövergripande arbete. Det har 

också visat sig öka elevernas motivation.  
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2.4 Pedagogernas förhållningssätt till entreprenöriell 
pedagogik 

Enligt Falk-Lundqvist m.fl. (2014) visar sig en lärares förhållningsätt eller synsätt i 

hur lärare utövarsitt ledarskap i skolan. Falk-Lundqvist m.fl. (2014) menar ändå utifrån 

intervjuer med lärare som börjat tillämpa entreprenöriell undervisning att det råder 

ganska stor samstämmighet mellan lärare om hur sådan undervisning ska bedrivas men 

att det också finns ett visst motstånd mot det hos en del lärare vilket ofta beror på 

okunnighet och rädsla. Falk-Lundqvist m.fl. (2014) påvisar även att ett entreprenöriellt 

synsätt ställer krav på lärarna att vara bra ledare, så som att de kan vara närvarande, 

tydliga och kan följa elevernas tankar och idéer samt att betrakta eleven som 

kompetent att ta ställning till innehåll i skolarbetet. Ett entreprenöriellt lärande 

innefattar också att pedagogen öppnar sinnet för andra sätt att bedriva undervisning än 

det traditionella och provar olika lösningar för att bidra till elevers 

kunskapsutveckling. I en sådan förändringsprocess kan dock risktagande, dialog och 

involvering vara avgörande utvecklingsfaktorer. Risktagande innebär då att läraren 

låter eleverna att prova sig fram och ta risker att misslyckas och se att misslyckande är 

något som man lär sig av. Dialog innebär att läraren ta utgångspunkt ur elevernas 

livsvärld och tillåter eleverna att uttrycka sina tankar, reflektioner och idéer. 

Involvering innebär hur eleverna tillåts och stimuleras till att ta ansvar för sitt lärande 

och hur ofta de blir tillfrågade i att delta i planering och bedömningssituationer. 

Falk-Lunqvist m.fl.  (2011) anser dock att entreprenöriella lärandeprocesser skulle 

kunna bli mer möjliga om pedagogerna arbetar i lärarlag och stöttar varandra i att 

förändra undervisningen mot ett mer verklighetsbaserat innehåll, vilket innebär att 

undervisningen relaterar till elevens livsvärld och som eleven förstår meningen med. 

I en entreprenöriell pedagogik är också samverkan med intressenter utanför skolan ett 

viktigt inslag, för i en sådan verksamhet tillfredsställs både nyfikenhet, mötet med det 

okända och möjligheten till nya upptäckter. Särskilt då entreprenöriell pedagogik även 

innefattar att kunna leda lärprocesser utanför klassrummet där elevernas kunskap kan 

vara en resurs för omvärlden och tvärtom. Men Falk-Lundqvist m.fl. framhåller 

samtidigt att lärarens kompetens att samverka är avgörande för detta sammanhang.  

Lefflers (2013) forskningsrapport visar också på att lärare som anses vara 

entreprenöriella är kompententa, trygga, sociala lärare, som vågar släppa kontrollen 

och tänka ”utanför boxen”. Leffler framhåller dock att förekomsten av 

entrepreprenöriella lärare kräver att lärare verkligen är engagerade i sitt eget lärande 

och då måste elevers lärande vara i fokus. Leffler ställer sig här frågande till om man 

inom programmet kan organisera så att lärare kan lära sig av varandras entreprenöriella 

förmågor. Resultatet antyder emellertid att det finns skillnader mellan elevers, lärares 

och rektorers betraktande av undervisningens former. Exempelvis upplever lärare och 

rektorer i högre grad att eleverna har möjlighet att påverka innehåll och 

undervisningsform än vad eleverna upplever. Av studien framgår även att lärare som 

anser sig arbetat mycket entreprenöriellt också anser att de i hög grad samverkar med 

omvärlden, samt att elever som upplever att de fick meningsfulla uppgifter även 

upplever att de fått vara mer medarbetare i sitt lärande. Leffler menar att det även här 

går att lära sig något, exempelvis hur man kan skapa fler arenor för lärande samt att 

samverkan med omvärlden kan bidra till meningsfullare lärsituationer.   

Elo (2015) framhåller också utifrån sin avhandling att företagsamhet är en 

angelägenhet för hela skolan även i Finland men har kritiserats för att för att inte i 

tillräcklig grad fokusera på att utveckla elevers företagsamhet. I avhandlingen 
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framkommer det dock utifrån intervjuer med ämnes- och klasslärare i hela 

Svenskfinland att lärare i skolan ofta kan lyfta fram ett flertal arbetssätt som de anser 

är gynnsamma för temaområde som omfattar delaktighet, demokrati och 

entreprenörskap. Lärarna framhäver ändå att skolans interaktion med omgivning och 

närsamhälle bör stärkas för att i högre grad nå målsättningar med arbetet enligt finska 

styrdokument för skolan. Lärarna ansåg emellertid att ett lärarcentrerat arbetssätt var 

oförenligt med uppnåendet av temaområdets målsättningar, och betonade istället 

vikten av att elevernas aktivitet är i fokus. Lärarna uppfattade också målsättningarna 

för entreprenörskap som diffusa och svåra att omsätta i handling. Lärarna framhöll 

emellertid att deras vilja och engagemang att lyckas med arbetet berodde på deras 

pedagogiska grundsyn men att hur lärarna valde att fokusera på målsättningarna 

berodde mer på den enskilda lärarens prioriteringar. Elo framför också i sina slutsatser 

att avgörande för företagsamhetsfostran är att lärarna uppfattar målsättningarna för det 

som angelägna, samt att lärarnas fokusering på det är beroende av lärarnas grundsyn. 

Elo anser därför att skolledningen bör eftersträva att skapa incitament som kan få lärare 

att ifrågasätta sitt förhållningssätt och att utveckla sin syn på skolans uppdrag, för 

genom det skulle en utveckling av elevers företagsamhet kunna få en större tyngd.   

Hermansson (2016) framhåller emellertid i sin forskningsrapport att det kollegiala 

lärandet vid arbetet med entreprenöriell pedagogik gjort att lärarnas motivation till 

undervisning har ökat. De tydligaste förändringarna som lärarna upplevt är att de mera 

försöker ta tillvara på elevernas erfarenheter. Fokus på medarbetarskap mellan lärare 

och elever, mellan elever, samt lärare emellan är också en positiv följd. Andra 

betydande förändringar är att lärarna i högre grad utgår från öppna frågor i 

undervisningen och reflekterar mer över vad de gör och varför de väljer. Betydande 

för denna utveckling har också varit att skolledare varit mycket positiva till 

entreprenöriellt lärande. Rapporten visar också på att skolledares delaktighet och 

ledarskap är en nödvändighet för att lärandeprocesser ska utvecklas i entreprenöriell 

riktning samt att lärprocesser måste ledas mot bestämda mål för att få effekt. En positiv 

utveckling kräver också en kontinuitet i lärargruppen och att ny personal involveras 

och görs delaktiga i arbetet.  

Vikten av att skapa relationella band med både elever och kollegor i arbete med 

entreprenöriellt lärande framhävs även av Alwall och Lelinge. (2016). Deras studie 

påvisar att det nu mera tillämpas av flera skolformer. Det har också medfört att 

fritidspedagoger börjat låta elever få ansvara aktiviteter då de förstått att eleverna 

gärna vill vara med och bestämma. Av studien framgår också att man inom förskolan 

börjat att använda sig av andras erfarenheter utanför den egna verksamheten och att 

det kan röra sig om att man låter äldre skolbarn få komma och läsa för barnen i 

förskolan eller visar hur man kan arbeta med Ipad. Enligt Alwall och Lelinge påvisar 

detta att förskolepersonalen har en hög medvetenhet i deras entreprenöriella arbete, 

och att de har förmåga att identifiera nya möjligheter. En god medvetenhet finns även 

hos fritidspedagoger då både ny och rutinerad personal uttrycker att de märker att 

barnen på denna skola mer hjälper varandra och gör mer saker ihop med andra barn 

utanför ordinarie klass och åldersgrupp. Det har också medfört utökade möjligheter att 

arbeta med gruppdynamiska processer vid oenigheter och att klasslärare och 

fritidspedagoger ibland omedvetet samarbetar med det. I klassundervisningen har detta 

medfört att läraren låter barnen ta hjälp av varandra. Det har även bidragit även till att 

det är lättare att arbeta med tvärgrupper i fritidshemmet, där barnen lär av varandra 

oavsett ålder.  Trots det finns en viss osäkerhet hos lärarna kring vad begreppet 

entreprenöriellt lärande egentligen ska fyllas med. Alwall och Lelinge anser därför att 
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de olika skolformerna behöver samverka mera och tydliggöra var det entreprenöriella 

lärandet förekommer.  

Ackesjö m. fl. (2017) menar emellertid utifrån att ha granskat projektet Legotown som 

bedrivits på ett fritidshem att det är av vikt att ha en stabil och bestående kärntrupp 

som delar visioner, idéer och förhållningssätt, eftersom det gjort att det aktuella 

fritidshemmet kunnat bygga upp en erfarenhetsbank av olika arbetsmetoder och 

kunnat utveckla dem under åren. Betydande för detta har även varit god tillgång till 

plats för aktiviteter och att ny personal involveras i verksamheten så att alla känner sig 

delaktiga. Ackesjö m.fl. (2017) m. fl. betonar dock att arbete med entreprenöriell 

pedagogik även kräver ett förhållningssätt hos personalen som innefattar att kunna 

fånga in elevernas röster och se vad som är möjligt att genomföra i stunden. 

2.5 Vad finns det för möjligheter och hinder att arbeta med 
entreprenöriell pedagogik inom olika skolverksamheter idag 

Berglund och Holmgrens (2007) studie av lärares resonemang kring hur de arbetar 

med entreprenörskap i skolan visar på att det finns en mångfald sätt att arbeta med 

entreprenörskap. De framhåller dock att tonvikten ligger på att skapa förutsättningar 

för ett förhållningssätt som präglas av kreativitet, reflektion och initiativkraft och att 

avsikten med det mestadels är att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ett 

förhållningssätt till sin omvärld som de kommer att vara behjälpta av när de ska ut i 

”verkligheten. Fokusintervjuer med lärarna visar också på att 

entreprenörskapsutbildning ses som ett sätt att stärka svaga elever som kan ha svårt att 

visa sina talanger teoretiskt, samt att det kan ses som ett sätt att ge den praktiska 

kunskapen större betydelse i skolan. Av studien framgår också att entreprenörskap i 

skolan kräver både samarbete och gemensam planeringstid med andra lärare samt 

flexibilitet angående fastlagda scheman och lokaler. Det har resulterat i att många 

lärare med hjälp av en genomtänkt planering lyckats skapa såväl interna som externa 

resurser i arbetet. Enligt Berglund och Holmgren (2007) påvisar detta att planering för 

arbete med entreprenörskap framförallt handlar om att frigöra tid, och att det behövs 

även för reflektion kring utbildningens praktik och för att sätta ord på den 

kunskapsutveckling som däri sker. Sammantaget menar Holmgren och Berglund 

(2007, s. 63) att deras studie visar på att det finns såväl hinder som möjligheter 

avseende för hur skolan kan organiseras mera entreprenöriellt. Framförallt då 

organisering i form av traditionell schemaläggning med kortare arbetspass och tydlig 

ämnesuppdelning tycks brygga murar snarare än broar mellan lärare. Denna typ av 

undervisning motverkar också förutsättningarna för att eleverna ska vara kreativa, 

reflekterande och initiativtagande. För att åstadkomma ett mera entrepernöriellt 

förhållningssätt hos både lärare och elever behövs därav större flexibilitet och olika 

tillvägagångssätt i utformandet av undervisningen.  

Westlund och Westlund (2007, s. 32) menar att önskan om att införa entreprenörskap 

i skolan ibland kan medföra att det är frestande att börja med att identifiera vad som 

anses vara entreprenöriella kompetenser och sedan skapa övningar utifrån dem. Enligt 

Westlund och Westlund så kan detta vara en väg att gå, men de framhåller samtidigt 

att de entreprenöriella kompetenserna utvecklas som en följd av den pedagogiska 

formen och att det ofta är tillämpningen av de olika delarna i sin helhet som genererar 

en viss utveckling, inte en specifik aspekt av entreprenöriellt lärande. Detta gör också 

att en uttänkt övning i kreativitet med avsikt att stimulera den kreativa förmågan kan 

riskera att bli mer ett prestationstillfälle som är isolerad från vardagen i övrigt.  
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Falk-Lundqvist m.fl. (2011) menar också att rädsla för att ställa för hårda krav på 

eleverna kan utgöra hinder för ett entreprenöriellt förhållningssätt. Falk-Lundqvist 

m.fl. anser samtidigt att ett entreprenöriellt lärande kan motarbeta en dualism, där rätt 

och fel ställs mot varandra, genom att läraren i sin undervisning ställer frågor som hen 

inte själv vet svaret på, vilket stimulerar elevernas nyfikenhet och kreativitet för att 

hitta lösningar och svar. Det är för det emellertid viktigt att eventuella misslyckanden 

i arbetsprocessen betraktas som ett sätt att pröva sig fram. Det finns dock en viss risk 

att det kan medföra oreda i undervisningen och upplevas kaotiskt. Men Falk-Lundqvist 

m.fl. framhåller att det behövs ett visst kaos i ett entreprenöriellt lärande för att en 

aktivitet ska leda till en förändring.  

Aspelin (2014) anser emellertid att alltför stor fokus på att människan ska vara en 

högeffektiv entreprenör kan utgöra problem i entreprenörskapsdiskursen, eftersom en 

sådan entreprenör kan vara en destruktiv medmänniska. Aspelin framhäver även att 

det finns en risk att synen på entreprenörskap medför att läraren frångår sitt ansvar 

som pedagog. Risken är då också att pedagogen brister i att visa omsorg för elevens 

utveckling, och att det sin tur kan leda till en bristande omsorgskompetens hos eleven. 

Aspelin menar även att det behövs ett asymmetriskt förhållande mellan pedagog och 

elev för att utbilda entreprenörer som också är humanister, och att entreprenörskap 

också behöver innefatta att eleverna lär sig att bemöta varandra på ett omsorgsfullt, 

uppmärksammat och kärleksfullt sätt. På så sätt skulle entreprenörskap även kunna 

utvidgas till entre-care, enligt Aspelins koncept för hur entreprenörskap bör praktiseras 

i skolan.  

Widén (2014) påvisar också att det finns det finns brister i många projekt som idag 

startas upp i skolor för att stärka kreativitet och entreprenörsanda och att det beror på 

att det saknas ett genomreflekterat innehåll. Det kan i sin tur medföra att elevers 

entreprenöriellla potential och kompetenser inte uppmärksammas tillräckligt och att 

sådana projekt gynnar vissa elever medan det missgynnar andra. En annan risk är att 

eleverna i allt för liten omfattning får inflytande över arbetssätt och att deras röster om 

entreprenöriellt lärande inte beaktas. Det gör att synen på betydelsen av 

entreprenöriellt lärande oftast blir ett ovanifrånperspektiv. Widén framhåller därför att 

om vi ska undervisa om entreprenörskap så behöver vi också synliggöra elevers och 

studenters röster om entreprenöriellt lärande. Det behövs även för att bidra till en 

fördjupad förståelse och problematisering av fenomenet.  

Falk-Lundqvist m. fl. (2011) framhåller att det idag kan vara svårt genomföra de nya 

arbetssätten med entreprenöriell pedagogik så att de passar eleverna då elever idag 

kommer till skolan med kunskaper och förmågor som kräver nya och kreativa 

arbetssätt. Men styrdokument och andra utbildningsstrategier kan utgöra stöd för 

skolans pedagoger att utveckla undervisningen så att den upplevs som meningsfull. 

För att erhålla ett entreprenöriellt baserat lärande måste man också se till att det 

innefattar proaktiva lärandeformer, som handlar om att eleven tänker nytt, initierar och 

handlar. En förändring mot ett mer entreprenöriellt lärande, kräver även att 

pedagogerna sätter en traditionell skola i relation till en entreprenöriell, och att de 

genom självreflektion, kunskaper och förståelser ser vilka effekter ett entreprenöriellt 

förhållningssätt kan få för elevernas lärande.  

Lackéus och Sävetun (2016) framhåller dock i sin forskningsrapport att värdeskapande 

lärande kan ses som en ny arbetsform för att införa entreprenörskap i utbildningen och 

kan definieras som att låta elever lära sig genom att använda sig av sina kompetenser 

för att skapa värde för andra. I praktiken kan det handla om att eleverna producerar 
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text, bild eller video som blir till nytta för andra eller att elever hjälper andra med något 

de behöver hjälp med. I rapporten var syfte att mäta effekten av denna arbetsmetod 

påvisas den leda till att eleverna kan bli mer motiverade att lära, får en mer meningsfull 

tillvaro, starkare självförtroende och entreperenöriell passion. Det kan även resultera i 

mer självständiga och ansvarsfulla elever, fördjupat lärande samt mindre konflikter i 

klasserna. Arbetssättet har också medfört att eleverna mera äger sin lärandeprocess 

och att läraren får ta ett steg tillbaka. Det har emellertid inneburit vissa utmaningar 

som att kunna lämna över kontrollen över läroprocessen till eleverna, ökad stökighet i 

undervisningen samt att vissa ämnen kan vara svårare att tillämpa värdeskapande 

lärande i. Många aspekter av lärarrollen anses dock underlättas, exempelvis att 

eleverna drivs av egen motivation vilket gör att läraren inte behöver lägga så mycket 

tid på att motivera och planera undervisningen. Metoden metod kräver inte heller så 

mycket handledning avseende material eller arbetsmetoder. Det som behövs är att låta 

elever lära sig genom att skapa något av värde för andra, koppla arbetet till 

styrdokumenten och dela ut konkreta uppdrag till sina elever.   

Lackéus (2016) framhäver också utifrån sin avhandling om värdeskapande lärande att 

entreprenöriellt lärande innefattar att låta eleverna lära sig genom att skapa värde för 

andra. Lackéus påvisar även att denna lärandemetod har stor överenstämmelse med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, särskilt vad det gäller Vygotskys tankar om att 

individer i samhället använder sig av verktyg eller redskap, när de tänker om något 

eller agerar i omvärlden. Verktygen kan då utgöras av exempelvis språk, texter, eller 

metoder. Lackéus menar att utifrån detta skulle entreprenöriella verktyg kunna 

användas för att bygga upp ett sätt att tänka, och ge råd för hur vi ska agera socialt 

eller i en komplex miljö samt hantera praktiska erfarenheter. För ett värdeskapande 

entreprenöriellt lärande kan då verktygen enligt Lackéus vara att tänka på vad som kan 

bli effekten av ens tillgängliga resurser och på vilket sätt de kan vara värdefulla för 

andra och att hitta lämpliga mottagare att testa dessa hypoteser på för att på så sätt 

kunna se hur väl de faller ut och tas emot av tilltänkta mottagare. Dessa kan då också 

utgöra byggstenar för en ny lärandefilosofi, nämligen learning-through-creating-

value-for others.  

Alwall och Lelinge (2016) påpekar också utifrån att ha tagit del av tidigare forskning 

att hittills utgörs de mest framgångsrika metoderna inom det entreprenöriella lärandet 

av olika former av samverkan med andra, samverkan i projektform där det finns 

autentiska problem och utmaningar, riktiga mottagare och där nya möten skapas samt 

där det är begripligt varför man gör det man gör. Ett sådant värdeskapande 

entreprenöriellt arbetssätt kan enligt Alwall och Lelinge även härledas till det som 

Hattie (2012) anser är viktiga faktorer för att lyckas i skolan, såsom ökad motivation, 

täta återkopplingar på prestationer, användning av tidiga kunskaper, känsla av att ingå 

i ett positivt sammanhang, undervisning som innehåller utmaningar och 

problemlösning samt att äga sin process. Centralt är att detta även får ett värde för 

andra. Väsentligt är också elevernas upplevelser av lärarnas genuina återkoppling till 

dem för deras prestationer, ansträngningar och samarbete, då det utgör en plattform 

för fortsatt stimulans, motivation och lärande.  

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Falk-Lundqvist m-fl. (2011, s 44) anser att entreprenöriellt lärande är för 

mångfacetterat för att knytas till en specifik teoretisk skola men framhåller att vissa 

drag och en viss riktning kan spåras till flera pedagogiska teorier. De teorier som 

förefaller ligga närmast ett entreperenöriellt lärande anses dock utgöras av det 
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sociokulturella perspektivet då betoningen utgörs av det aktiva deltagandet i ett 

sammanhang, att kunna bidra och betyda något för andras lärande. Enligt Falk-

Lundqvist m.fl. (2011) går även kopplingar att göra till Deweys perspektiv angående 

att människor måste utbildas till självständiga individer för att kunna ta ansvar för sig 

själva och verka i samhället. Likaså till Piagets tankar avseende att möta barnet utifrån 

dess förutsättningar och att barnet behöver få utforska på egen hand för att nå insikt. 

Enligt Säljö (2014) anses dessa två perspektiv också tillhöra de ledande traditionerna 

i synen på lärande, det vill säga kognitivismen, och pragmatismen.  

Då ovanstående resonemang om hur dessa utgångspunkter kan sammankopplas med 

entreprenöriellt lärande även överensstämmer väl med vad tidigare forskning påvisar 

att entreprenöriell pedagogik kan innefatta och leda till, kommer jag att låta samtliga 

perspektiv utgöra ett teoretiskt ramverk i min analys av studiens resultat. Nedan följer 

en mera ingående beskrivning av dessa utgångspunkter. 

2.6.1 Piaget och kognitivismen 

Säljö (2014) framlägger att kognitivismen innefattar att se lärande som att människor 

tar in, bearbetar och kombinerar information och att det lagras i olika scheman. Denna 

tradition har därav kommit att sammankopplas med Piagets (1896-1980) syn på 

lärande och utveckling, vilket inbegrep att individens sätt att tänka och agera förändras 

genom de erfarenheter man gör. En grundtanke i Piagets teori var dock att lärande och 

undervisning måste anpassas till det stadium barnets tänkande befinner sig på. Han 

menade också och att barn tänker utifrån andra utgångspunkter än vuxna. Barn behöver 

därför få utvecklas i sin egen takt och göra erfarenheter. Enligt Säljö (2014, s. 283) 

synliggjorde detta att det pedagogiska upplägget bestod av att erbjuda arbetsformer 

som stimulerade till självstyrda aktiviteter och grupparbete där barn samarbetar och 

utvecklar kunskaper tillsammans. Då lektioner betraktades vara passiviserande, ansågs 

det också bättre att erbjuda aktiviteter där barnen själva är aktiva, ställer frågor och 

utforskar världen för att besvara dem. Dessa antaganden kom även att förmedla att 

läraren ska hålla sig i bakgrunden och var i huvudsak ett passivt stöd för individens 

aktiviteter.  

2.6.2 Dewey och Pragmatismen 

Enligt Säljö (2014) kom Deweys (1895-1952) synsätt att sammankopplas med 

pragmatismen, då en grundtes för denna lärandetradition är att kunskap är något som 

människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och 

problem de möter. Deweys synsätt innefattade också att individen behöver bli bekant 

med färdigheter som man behöver för att leva ett rikt och produktivt liv i ett 

demokratiskt samhälle. Skolans uppgift ansågs därav vara att förbereda för detta, vilket 

innebär att organisera undervisningen så att eleven kan bygga vidare på sina 

erfarenheter. Deweys poäng var att vi tänker och lär oss när vi aktivt konfronteras med 

ett problem eller något som är oklart. Hans ideal var också en pedagog som kan möta 

barns frågor och funderingar och integrera deras erfarenheter i undervisningen så att 

kunskaperna fördjupas.  

Wahlström (2016) anser också att Deweys perspektiv går att urskilja i nutida 

undervisning. Wahlström framhåller även att Dewey menade att kommunikationen 

mellan människorna i ett samhälle har inverkan på hur de tolkar och förstår varandra 

samt att det bidrar till hur människorna upplever att de ingår i ett gemensamt socialt 

sammanhang. En förutsättning för det var dock en jämbördig kommunikation, vilket 

innebär det att det finns en ömsesidig beredskap att lyssna på varandra och att kunna 
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sätta sig in i den andres perspektiv. Dewey påpekade emellertid att undervisningsmål 

också kunde utgöra ett pedagogiskt stöd men att de då måste representera en 

kontinuitet, ange en viss riktning för aktiviteten samt påverka vilka medel som är 

lämpliga att nå målet. Dewey ansåg också att erfarenheten likt undervisningen har sin 

riktning framåt mot kommande erfarenheter men framhöll att det var lärarens ansvar 

att skapa förutsättningar för eleverna att göra erfarenheter och att detta först kan ske 

när aktiviteten förenas med en reflektion. Att lära sig av erfarenheten innebär då att 

göra en koppling såväl bakåt som framåt i tiden genom att reflektera över innehåll och 

riktning för handlandet och vilka konsekvenser handlandet kan leda fram till, såväl 

önskade som oönskade (Wahlström, 2016, s. 61).  

2.6.3 Vygotskij och Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2014) har denna sociokulturella traditionen sitt ursprung i Vygotskijs 

(1896-1934) arbeten om utveckling, lärande och språk. Perspektivet handlar därav om 

hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som exempelvis 

att läsa, resonera och lösa problem. Ett grundläggande begrepp är också mediering, 

vilket avser att människor använder redskap eller verktyg när de förstår och agerar i 

sin omvärld. Redskapen kan då vara språkliga eller materiella. Men för att använda 

oss av redskapen behöver vi kommunicera och samverka med andra. Skolan ansågs 

dock utgöra en miljö där man kunde lära sig detta. Vygotskij betonade även barnets 

beroende av stöd och hjälp med att begreppsliggöra världen av den vuxne eller den 

mera kompetente kamraten. Vygotskij påvisade emellertid med sin idé om den 

närmaste proximala utvecklingszonen att när människor väl behärskar något är de 

också väldigt nära att lära sig något nytt, samt att med stöd av en mera kunnig kan 

detta också uppmärksammas och ske.  

2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar ovanstående perspektiv på att entreprenöriell pedagogik i 

skolan är ett relativt nytt arbetsområde men att pedagogiken kan sammankopplas med 

läroplansmål och utgår från flera utvecklingsteoretiska perspektiv och lärandeteorier. 

Tidigare efterforskning framhäver dock att entreprenöriell pedagogik och 

entreprenöriellt lärande framförallt ligger nära ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

men att det också kan ha inslag av både pragmatism och kognitivism. Av 

litteraturgenomgången framgår också att det finns flera sätt att förhålla sig till och 

tillämpa entreprenöriell pedagogik i skolan, men att de vanligaste byggstenarna för 

denna pedagogik är att utgå från barnens intressen och låta dem få vara med och 

planera och hålla i aktiviteter. Ett övergripande syfte är också vanligtvis att främja 

entreprenöriella kompetenser, som initiativtagande, kreativitet, och ansvarstagande 

hos eleverna. Forskning påvisar emellertid att det även tenderar att medföra en mera 

delaktig och meningsfull verksamhet där eleverna får möjlighet att utöva sina 

intressen, lära och skapa värde för andra. De har också visat sig främja elevernas 

engagemang, och innovationsförmåga. Lärare i olika skolverksamheter anser också att 

dessa effekter gjort att de fått en ökad medvetenhet om hur eleverna kan involveras 

mer i undervisningen och utgöra läranderesurser och förebilder för varandra. Trots det 

föreligger behov av mera utbildning och samverkan inom arbetsområdet, för att 

synliggöra var det entreprenöriella lärandet finns och hur flera arenor för det kan 

skapas.  
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3 SYFTE 
Studiens övergripande syfte är att belysa olika perspektiv på vad arbete med 

entreprenöriell pedagogik i fritidshemmet kan innefatta samt hur arbetet upplevs av 

lärare och elever.   

För att klarlägga syftet studeras nedanstående frågeställningar.  

 

• Vilka argument har verksamheten för att arbeta med entreprenöriell 

pedagogik? 

• Hur kan entreprenöriell pedagogik utformas i fritidshem för att främja 

entreprenöriella kompetenser hos eleverna? 

• Vad kan arbete med entreprenöriell pedagogik i fritidshem medföra för 

elevers utveckling och lärande? 

• Vilka möjligheter och hinder finns det i arbetet med entreprenöriell 

pedagogik i fritidshem? 

 

 



19 

 

4 METOD 
 

I detta kapitel kommer val av metod och genomförande att beskrivas samt hur 

undersökningen tagit hänsyn till forskningsetiska principer. 

4.1 Metodval 

För att besvara ovanstående frågeställningar och inhämta datamaterial till min 

forskning genomfördes både kvalitativa intervjuer med tre lärare i två fritidshem och 

åtta elever i ett av fritidshemmen samt observation av pågående arbete med 

entreprenöriell pedagogik i tre fritidshem. Det kom även att innefatta att studera hur 

fritidshemmen utvärderar arbetet med entreprenöriell pedagogik.  

Att jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer är för att jag strävar efter att fånga 

in de intervjuades perspektiv och upplevelser och tankar kring arbetet med 

entreprenöriell pedagogik. Enligt Dencombe (2016, s. 265) är också kvalitativa 

intervjuer fördelaktiga att använda sig av när avsikten är att utforska komplexa och 

subtila fenomen, som exempelvis åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, 

samt komplexa frågor som kräver en ingående förståelse av hur saker fungerar och är 

sammanlänkade.  

För att öka trovärdigheten av de intervjuades svar kan det även vara bra att använda 

sig av triangulering, vilket innebär att använda sig av olika informationskällor 

beträffande ämnet man har för avsikt att inhämta information om (Denscombe, 2016).  

Det är också en anledning till att jag valt att även genomföra observationer och ta del 

av utvärdering under min studie.  

Denscombe (2016) påvisar också att fördelen med att göra observationer är att får ta 

del av saker såsom de normalt inträffar, men att nackdelen är att forskaren med sin 

fysiska närvaro kanske stör eller påverkar den naturliga miljön. Jag har därav ansett 

att det kan vara bra att komplettera mina intervjuer och observationer med att få ta del 

av hur fritidshemmen arbetar med utvärdering av arbete med entreprenöriell 

pedagogik och även få ta del av tidigare utvärderingar som gjorts av elever efter att de 

fått ansvara för olika i olika aktiviteter. Min avsikt med utvärderingen var också att 

under pågående studie kunna följa upp om det är något som borde ändras eller 

utvecklas. Likaså att se om det jag fångat in gällande de deltagandes åsikter, 

upplevelser tankar och känslor under mina intervjuer och observationer är något som 

kunde urskiljas när de deltagande utvärderar och reflekterar över aktiviteten. Intervju-

, observations- och utvärderingsmaterial har efter genomförd studie analyserats utifrån 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för undersökningsområdet. 

Föresatsen har varit att slutligen kunna påvisa hur en utveckling av arbetet med 

entreprenöriell pedagogik och främjandet av entreprenöriella kompetenser kan ske. 

Malmqvist (2014) framhäver också att målsättningen med kvalitativ analys kan vara 

att identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser. Likaså att bidra 

med en mer nyanserad beskrivning av fenomenet i fråga. 

 

4.2 Urval 

Vid val av medverkande till denna studie har jag använt mig av det som Denscombe 

(2016) kallar bekvämlighetsval. Med det avses att undersökaren gör ett urval utifrån 

vad som finns att tillgå. I min undersökning har det inneburit att jag använt mig av de 
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informanter på en skola där jag tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning och som 

frivilligt velat medverka i min studie. Jag har också valt att intervjua tre lärare i 

fritidshem som jag vet har arbetat med entrepenöriell pedagogik i de berörda 

fritidshemmen och som varit tillgängliga samt välvilliga att dela med sig av 

information. Jag har dock valt lärare från två av fritidshemmen för att försöka få fler 

infallsvinklar i resultatet.  

Vid urval av elever till mina intervjuer var min tanke innan undersökningen påbörjades 

att jag skulle intervjua ett större antal elever som både ansvarat för och medverkat i 

aktiviteter avseende arbete med entreprenöriell pedagogik. Men då jag kom igång sent 

med denna undersökningsfas så valde jag att intervjua elever som tidigare hade 

ansvarat för några av ovanstående aktiviteter samt utvärderat dem efteråt. Jag valde då 

elever som jag under min pågående verksamhetsförlagda utbildning haft mycket 

kontakt med och som var tillgängliga vid genomförande av intervjuerna. Jag valde 

också att intervjua en elev som enbart medverkat i aktiviteterna tidigare. Anledningen 

till det var att denna elev självmant uttryckte en önskan om att få bli intervjuad och få 

dela med sig av sina tankar. Sammantaget kom jag därav att intervjua åtta elever. 

Inför mina observationer gjorde jag inget urval av elever utan tog kontakt med lärarna 

på fritidshemmen för att se om jag kunde få vara med och observera några aktiviteter 

som eleverna skulle ansvara för. Jag fick sedan information av lärarna när det fanns 

tillfälle till det. Det medförde att jag kom att observera tre aktiviteter där elever i 

årskurs 1 och 2 fick ansvara för fritidsgympa i anslutning till tre av fritidshemmen.  

4.3 Genomförande 

Jag har undersökt hur man arbetar med entreprenöriell pedagogik på tre 

fritidshemsavdelningar för elever från förskoleklass till årskurs 2. Undersökningen har 

genomförts på en skola i södra Sverige. För att kunna belysa olika perspektiv på vad 

arbete med entreprenöriell pedagogik i fritidshemmet kan innefatta och hur arbetet 

upplevs av lärare och elever har observationer gjorts av tre aktiviteter som elever i 

fritidshemmen fått ansvara för. Intervjuer har också utförts i fritidshemmen med tre 

lärare och åtta elever som går i årskurs 2. Undersökningen har även innefattat att ta del 

av utvärdering efter observerade aktiviteter samt tidigare dokumenterat planerings- 

och utvärderingsmaterial för arbete med entreprenöriell pedagogik inom berörda 

verksamheter.  

I mina intervjuer har jag använt mig av semistrukturerad intervjuguide. Det har 

inneburit att jag haft en lista med frågor som jag på förhand tror kan hjälpa mig att få 

svar på mina frågeställningar för min forskningsstudie men inte varit bunden till att 

helt använda mig av dessa frågor.  Jag har även kunnat välja i vilken ordning jag vill 

ställa frågorna och om jag vill omformulera dem eller följa upp dem med andra frågor 

istället under pågående intervju. Kihlström (2014, s. 49) menar också att det vid 

kvalitativ intervju är bra att använda sig av öppna frågor, vilket innebär att frågorna 

har svag struktur och att följdfrågor följer respondentens tankar och inte en i förväg 

bestämd ordning. Vid planering av intervjun måste dock intervjuaren betänka vad som 

är syftet med intervjun, det vill säga vad är det man vill få veta. Genom att beakta det 

och försöka utforma intervjufrågor efter det kan även studiens trovärdighet öka. För 

att öka tillförlitligheten i respondentens svar kan också respondenten uppmuntras att 

berätta om situationer som hen varit med om, då det ökar sannolikheten för att 

respondentens svar utgörs av respondentens egna erfarenheter, upplevelser och åsikter. 

Intervjufrågor bör dock utformas så att de preciserade frågeställningarna diskuteras, 
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eftersom avsikten med intervjun är att kunna besvara dem. Frågorna till respondenten 

bör också formuleras så att de utgår från den intervjuades erfarenheter (Kihlström, 

2014).  

Vid utformande av mina intervjufrågor har jag beaktat mina frågeställningar och vad 

tidigare forskning påvisat inom undersökningsområdet. Utifrån det har jag försökt att 

utforma frågor som både fångar in det jag vill undersöka och kan ge nya perspektiv på 

undersökningsområdet. Jag har också försökt att utforma frågorna så att informanterna 

får utgå från sina egna erfarenheter men ändå förstår vad frågorna avser. På så sätt har 

jag försökt att öka både tillförlitligheten och trovärdigheten i insamlat intervjumaterial. 

Vid intervjuer med lärare har jag låtit dem få se frågorna innan och under intervjun. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna om syftet med studien, och 

att intervjuerna kommer att spelas in med röstinpelning på mobiltelefon. 

Informanterna upplystes då om att detta gjordes under förutsättning att informanterna 

samtyckte till det.  

Vid intervjuer med eleverna användes ingen röstinspelning då jag hade för avsikt att 

inte använda mig av så många och omfattande frågor. Anledningen var också att inte 

hämma eleverna att uttrycka sig. Jag informerade dock även eleverna om att deras 

medverkan var frivillig och att det innebar att eleverna hade rätt att avstå eller avbryta 

sin medverkan i intervjun. Under intervjun hade jag ett papper med tilltänkta frågor 

med mig men valde under intervjun att mera samtala om vad eleverna gjort under 

aktiviteterna och hur de upplevt det. Min avsikt med det var att underlätta samtal om 

det som frågorna berörde och för att lättare få svar på det jag haft för avsikt att 

undersöka.  

Vid mina observationer har jag varit med vid några aktiviteter när lärarna haft för 

avsikt att tillämpa entreprenöriell pedagogik. Det har då inneburit att några elever från 

årskurs 1 eller 2 i tre av fritidshemmen fått hålla i fritidsgympa för andra elever. Under 

dessa observationer har dokumentering skett i form av löpande protokoll, vilket 

innebär att kort skriva ner det man ser (Dimenäs, 2014). Vid några tillfällen under 

mina observationer har jag dock även tillämpat ett mera strukturerat tillvägagångssätt. 

Enligt Dimenäs (2014) innebär det att man på förväg bestämt vad man ska observera, 

och att man kort skriver när just detta händer. Avsikten med det har också varit att 

lättare få svar på mina frågeställningar samt att vara öppen för olika perspektiv på det 

jag vill undersöka och för sådant som går emot min egen förförståelse men som kan 

leda till nya infallsvinklar. Dimenäs menar också att det kan vara bra att inledningsvis 

börjar med att föra löpande protokoll för att se om det är något speciellt som visar sig 

under aktiviteterna och som kan tas fasta på och som man bör inrikta sig mera på att 

observera vid följande observationer. Dimenäs (2014, s. 46) påvisar även att 

dokumenterade observationer kan vara bra som utgångspunkt för förändringsarbete 

och att grunden för det kan blir mer fast om man under utvärdering av arbetet kan gå 

tillbaka och verkligen ser hur det såg ut tidigare.  

Efter mina observationer av aktiviteter som eleverna ansvarat för har jag även 

observerat hur lärarna utvärderar aktiviteterna med eleverna. Jag har då valt att lyssna 

på det som sagts och att iaktta hur de olika aktörerna agerar när de samtalar. Jag har 

då också varit observant på känslomässiga reaktioner och kroppsspråk. Vid dessa 

tillfällen har jag valt att dokumentera det jag sett i efterhand. Min avsikt med det har 

varit att kunna vara mer koncentrerad och följa med i hela konversationen samt att inte 

riskera hämma de olika aktörer att uttrycka sig i samtalet.  
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Innan jag påbörjade min studie så hade jag även för avsikt att genomföra en egen 

utvärdering med eleverna men då det var svårt att få tid för detta och då jag redan fått 

ta del av flera utvärderingar valde jag att avstå att göra någon egen utvärdering. En 

bidragande anledning var också att jag upplevde att mina intervjuer kom att även 

innefatta ett inslag av utvärdering då diskussion fördes kring tidigare aktiviteter. 

I min undersökning har jag också fått ta del av tidigare dokumenterade planerings- och 

utvärderingsmallar som elever fyllt i anslutning till aktiviteter som de fått ansvara för. 

Det har då genomlästs och sammanställts skriftligt för att sedan kunna utgöra underlag 

till studiens resultat- och analysdel.  

4.4 Databearbetning 

Intervjuer som genomförts med lärare har i efterhand avlyssnats noga och 

transkriberats ordagrant. Intervjuer med elever har också renskrivits och 

sammanställts. Observationsanteckningar och skriftlig dokumentation av tidigare 

planerade aktiviteter och efterföljande utvärderingar har också lästs om och 

renskrivits. Vid bearbetning av det sammanställda materialet har studiens 

frågeställningar och tidigare forskning använts som stöd för att kategorisera materialet 

i teman. Arbetet med det har också utgjorts av att söka efter återkommande svar, 

företeelser och mönster i det insamlade materialet samt se vad som avviker. Malmqvist 

(2014) framhåller också att det är det vid databearbetning är av vikt att fånga upp det 

som både talar för och emot det som ska belysas i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar.  

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning så finns det fyra huvudkrav som man som forskare 

måste ta hänsyn till för att säkerställa att individer som berörs av forskningen inte 

utsätts för otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, utsätts för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. De fyra kraven utgörs av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Hermerén (2011) påvisar även att det är av stor vikt att forskaren så långt som möjligt 

är öppen med vad den har för avsikt med sin forskning och att det även bidrar till att 

forskaren för sig själv lättare kan klargöra sina motiv och forskarroll och det ansvar 

som det för med sig, särskilt med avseende på ovanstående krav.  

I min studie har dessa ovanstående etiska riktlinjer beaktats, då jag innan den påbörjats 

inhämtat samtycke från både elever och vårdnadshavare samt informerat samtliga 

berörda parter om mitt syfte med studien. Elever och lärare har också upplysts om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan även om de samtyckt till det innan. Insamlat 

material har förvarats så att obehöriga inte kan få tillgång till det och kommer bara att 

användas i forskningsändamål. Uppgifter om de deltagande i materialet har 

avrapporterats så att det förvårar för utomstående att se vilka som har medverkat i 

studien. Under pågående studie har jag också varit vaksam på att min studie inte 

utsätter de deltagande för obehag. Under studiens gång har jag även varit öppen med 

när jag är observatör eller utför intervjuer i verksamheten. Avsikten med det har varit 

att eleverna inte efteråt ska känna att de varit med på något de inte vill vara med om. 

Hermerén (2011) anser också att idealet är att den som forskningen gäller ska vara 

informerad om att hon är föremål för forskning. 



23 

 

4.6 Metoddiskussion 

Mitt val av ovanstående metoder och genomförande under min undersökning gör att 

jag i efterhand tycker att det varit fördelaktigt att använda mig av både intervjuer och 

observationer samt använda mig av både lärare och elever som respondenter. För 

genom det anser jag att jag fått ta del mer av respondenternas upplevelser utifrån olika 

perspektiv än vad jag kunnat göra om jag bara använt mig av intervjuer eller enkäter. 

Det har också gjort att jag fått en större förståelse för det som uttrycks under intervjuer. 

Genom att ta del av tidigare planerings- och utvärderingsmaterial har jag också kunnat 

följa upp om det som eleverna upplevt och skett under tidigare aktiviteter även är något 

som kunde urskiljas under mina observationer och intervjuer.  På så sätt tror jag att jag 

kan öka både tillförlitlighet och trovärdighet i resultatet även om min undersökning 

bygger på ett ringa antal observationer och intervjuer.  Min avsikt med studien har 

dock varit att mera belysa olika perspektiv och upplevelser än att kunna generalisera 

resultatet i någon vidare omfattning. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
För att göra materialet mer lättläst kommer resultat och analys att varvas under 

nedanstående teman.  

5.1 Argument för vad entreprenöriell pedagogik i fritidshem 
kan innefatta 

För att klargöra vilka argument fritidshemsverksamheten har för sitt arbete med 

entreprenöriell pedagogik tillfrågades lärarna inledningsvis om hur de kom sig att de 

börjat arbeta med pedagogiken.  

Vi fick ju en ny rektor förra terminen, och han ville ju börja bedriva lite mer entreprenöriell 

pedagogik, och just på fritids, för det hade de ju gjort på hans förra skola. Och då kom de och 

föreläste för oss, om hur dom jobbade med det. (Lärare 1) 

Men egentligen som jag ser så har man egentligen arbetat mycket med entreprenöriell 

pedagogik innan också. Men jag tänker att nu har man fått ett bättre ord på begreppet, att alltså 

man arbetat med att låta barnen ta ansvar och leda de andra barnen innan också. (Lärare 3) 

Ovanstående visar på att lärarna fått till sig av andra lärare som arbetat med 

pedagogiken hur arbetet med det bör bedrivas men att lärarna ändå kan ha arbetat på 

liknande sätt tidigare. Lärarna fick därav definiera vad entreprenöriell pedagogik 

innefattar. 

Det handlar mycket om att man får ett ansvar att göra någonting eller att förmedla kunskap…de 

ska hålla i någonting och de ska lära någon någonting (Lärare 3) 

Vi sammanställde ju, så som de kom och föreläste om det för oss…de hade ju först en hålla i 

en kurs-kurs och hur man lärde sig i hur man höll i en kurs, och sedan fick de hålla i kurser. 

Men vi kände att det inte riktigt passade oss. Så vi arbetade om det, så att vi förklarade för 

barnen att så här ligger det till: Ni kan hålla i olika aktiviteter, ni kan komma på egna 

aktiviteter, ni kan hålla i fritidsgympan. Vi hoppas att det ska göra att de ska kunna byta 

perspektiv och att de kan växa som individer. Och så handlar det lite om egenuppfostran, när 

de hamnar i ledarrollen får de ett större ansvar för gruppen (Lärare 1) 

Då lärarna verkar ha utformat en egen strategi för arbetet väcktes en undran om de har 

någon uttalad målsättning och om det kan sammankopplas med läroplan. 

Jo arbetet skulle ju vara övergripande. Så vi satt personal från fyra fritidshem. Vi planerade till 

exempel att barnen skulle hålla i aktiviteter, och att man inte skulle vara nej-sägare utan ta tag 

i barnens idéer…det handlar väl mest om att vara en delaktig verksamhet... Det finns ju 

jättemånga punkter i just fritidsdelen om att de ska kunna påverka sin egen fritid….inte att det 

går att hitta just ordet entreprenöriell pedagogik, men det går ju att tolka till det. (Lärare 1) 

Mycket handlar ju om att se barnets egna utveckling. Att barnen själva ta mer ansvar för vad 

de gör, och att de blir mer tryggare i sig själva. Det är sådant som lyfts fram mer, allt byggs 

mer från dem själva. Sedan kan det ju höja fritidshemmet …För nu är kanske till exempel 

ridning någonting som några är mycket intresserade av, men för stort att hålla på med på fritids, 

men då kanske de på det här sättet istället kanske kan få berätta för alla andra barn om hästar. 

Och då kan man få ut allas intressen.  (Lärare 3) 

Eftersom vi börjat med det nu precis, så i några styrdokument tror jag inte att det står något 

om det. Det är mer att de ska ta för sig, de kan ju komma med egna idéer. (Lärare 2) 

Lärarnas beskrivningar antyder att arbetssättet är något nytt fenomen men samtidigt 

något som man redan haft i åtanke, och är något som läroplanen föreskriver även om 

det inte benämns som entreprenöriell pedagogik. Att de arbetssätt och färdigheter som 

eftersträvas i entreprenöriell pedagogik och varit en del av skolans verksamhet under 

flera decennier är också något som Leffler (2013) framhåller. Westlund och Westlund 

(2007) påpekar också att entreprenörskap i skolan handlar om olika arbetsformer för 

att stimulera kompetenser, samtidigt som olika kunskaper utvecklas hos eleverna, samt 

att de är direkt hänförbara till de mål som finns att sträva mot i läroplaner.  
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Att entreprenöriella kompetenser kan främjas på olika sätt i verksamheten är också 

något som lärarna ser till viss del. Lärarnas svar visar ändå på att de ibland har svårt 

att se att det de gör när de inte uttalat arbetar med pedagogiken också kan utgöra 

entreprenöriella inslag. Alwall och Lelinge (2016) framhäver dock att det vid 

införande av arbete med entreprenöriell pedagogik kan finnas en viss osäkerhet hos 

lärarna kring vad begreppet ska fyllas med. Ackesjö m.fl. (2017) framhåller emellertid 

att arbete med entreprenöriell pedagogik även kräver ett förhållningssätt hos 

personalen som innefattar att kunna fånga in elevernas röster och se vad som är möjligt 

att genomföra i stunden. Att detta förhållningssätt ändå finns hos lärarna framkom 

också vid diskussion om huruvida eleverna vet att de har möjlighet att komma med 

förslag. 

Ja eller så tar vi det i luften och så, när någon säger att jag skulle så gärna vilja göra det här. 

Bra, skriv en lapp, håll i det så blir det superbra. Men just nu är vi fast i den fasen då de vill 

hålla i aktiviteter som de andra höll i innan. Så vi får introducera det lite till. De är ju så nytt 

nu, så vi får jobba in det, helt enkelt. (Lärare 1) 

Detta uttalande visar även på en medvetenhet om hur nuvarande arbete skulle kunna 

omfatta andra aktiviteter och att det kan behövas andra tillvägagångssätt för att kunna 

stimulera flera kompetenser hos eleverna. Det överensstämmer också väl med Falk-

Lundqvists m.fl. (2014) betonande om att entreprenöriell pedagogik handlar om att 

kunna iscensätta lärmiljöer och processer som formar och påverkar människan i en 

viss riktning. Paralleller går här även göra till Deweys perspektiv på undervisning 

avseende att erfarenheten likt undervisningen har sin riktning framåt mot kommande 

erfarenheter men att det är lärarens ansvar att skapa förutsättningar för eleverna att 

göra erfarenheter. (Wahlström, 2016, s. 61).  

För att ytterligare klargöra vad entreprenöriell pedagogik kan innefatta fick lärarna ge 

exempel på hur de tycker att man kan få med sig eleverna i arbetet. 

Jag tycker det är viktigt att man bygger det utifrån barnens intressen. Och att dom ska hålla i 

någonting, är det bra om de har intresset för det också. Så de är viktigt att de är frivilligt, att de 

vill göra det. För det gör att de brinner mer för det de ska göra. (Lärare 3)  

När vi började med det, det har ju varit olika, oftast har ju jag varit på gympan ju. Så då har 

jag, innan går jag ju dit tidigare och förbereder och plocka fram osv. Då har jag oftast pratat 

med dem vad de ska tänka på och hur de ska göra. (Lärare 2) 

Lärarna påvisar att det är av vikt att utgå från elevernas intressen då det bidrar både 

till motivation och underlättar för eleverna att hålla i aktiviteterna. Samtidigt framhålls 

vikten av att läraren finns till hands och förbereder eleverna. Betydelsen av att låta 

eleverna både får vara med och påverka, och tränas i att ta ansvar är också något som 

Ackesjö m.fl. (2017) framhåller. De menar också att det är viktigt att läraren läser av 

elevernas intentioner för att sedan stötta dem om man vill fokusera på barns 

entreprenöriella lärande. Westlund och Westlund (2007) anser emellertid att det vid 

etablerandet av entreprenörskap kan vara fördelaktigt att utgå från det som barnen 

tycker om, då det kan öka arbetsglädjen i det man gör. Sammantaget visar det på att 

arbete med entreprenöriell pedagogik även innefattar ett inslag av både kognitivism, 

och ett sociokulturellt perspektiv, då dessa synsätt handlar om att utgå från barnets 

perspektiv och erfarenheter samt att barnet behöver få utforska tillsammans med andra 

och få vägledning av mera kunniga för att erhålla nya erfarenheter och färdigheter 

(Säljö 2014).  
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5.2 Främjande och synliggörande av entreprenöriella 
kompetenser 

Då lärarnas svar ovan visar på att det kan finnas olika argument för vad pedagogiken 

kan innefatta så kom diskussionen även in på hur lärarna tycker att de kan se att 

eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser.  

Jag tycker att det gör mycket att man arbetar med fritidsgympan, för då får jag vara med och 

studera hur de gör det. Alltså vilka som ser ansvaret för att hålla i aktiviteten, eller hellre vill 

vara med i aktiviteten. Det är ganska lätt att se vad man behöver jobba med. Och det är ganska 

bra att det samtalet som vi har efter varje gång, då vi pratar om att det här kanske man kan 

tänka på. Tills nästa gång så rullar det vidare, så kanske de är ännu mer förberedda. (Lärare 3) 

Jo men det handlar väl mycket om att de ska förstå vad det är för förmågor som de använder 

när de håller i saker. ..att de ska öva ledarskap. Och de andra barnen ska öva deltagande, 

respekt, lyssna. Ja men speciellt, när man ser till de som håller i aktiviteterna själva uttrycker 

i början: att shit de lyssnar inte! Så nu får man ju upp ögonen lite för dem, att nu kanske ni 

förstår, att det är bra att man lyssnar.  (Lärare 1) 

Då uttalanden antyder att eleverna får goda möjligheter att utveckla entreprenöriella 

kompetenser väcktes en undran om det även påvisas för eleverna.  

Vi gör det en del... Och det gör att vi håller ett kort samtal med dem som hållit i det efteråt. 

Sedan kanske man skulle behöva ha ett kontinuerligt samtal med dem som hållit också. För nu 

är det fem grupper som har hållt. Och då kanske man kan plocka de fem grupperna. Och då 

kan man prata om, att det här har ni pratat om, och det här har ni tagit med er. Eller att man 

försöker få fram några guldkorn under lektionen som de håller i det. Och efter får de höra det, 

och lite innan förbereda dem. (Lärare 3) 

Lärarnas svar ovan tyder på en medvetenhet om att det krävs en viss reflektion efter 

och innan aktiviteter för att en medvetenhet om vad eleverna lär sig i aktiviteterna ska 

ske. Det överensstämmer också väl med Falk-Lundqvist m.fl. (2014) tankar om att det 

entreprenöriella lärandet kräver att pedagogen provar olika lösningar för att bidra till 

elevers kunskapsutveckling. Detta synsätt stämmer också väl överens med Deweys 

tankar om att lära sig av erfarenheten innebär då att göra en koppling såväl bakåt som 

framåt i tiden genom att reflektera över innehåll och riktning för handlandet och vilka 

konsekvenser handlandet kan leda fram till (Wahlström, 2016, s. 61).  

I lärarnas agerande och sätt att diskutera med eleverna går det också att urskilja ett 

sociokulturellt och värdeskapande förhållningssätt. För enligt Lackéus (2016) kan ett 

tillämpande av entreprenöriellt lärande innebära att eleverna behöver få till sig vissa 

entreprenöriella verktyg som att se effekten av olika agerande och hur de under 

aktiviteten kan skapa ett lärande och värde för de medverkande. I ovanstående påvisas 

detta genom att läraren i diskussion försöker hjälpa eleverna att tankemässigt förstå 

vad de kan lära sig av olika erfarenheter samt ge exempel på vad som kan utgöra 

positiva konsekvenser. Av lärarnas reflektioner går det dock även att urskilja att de vill 

att eleverna ska få utforska sig fram i aktiviteterna för att själva göra erfarenheter av 

olika sorters agerande. Detta synsätt överensstämmer också väl med Piagets 

resonemang om individens sätt att tänka och agera förändras genom de erfarenheter 

man gör (Säljö, 2014). 

Då lärarnas tidigare uttalanden påvisar att arbetet med att låta eleverna ansvara för 

aktiviteter till viss del kan ha lett till att eleverna blivit bättre på att ta ansvar och visa 

respekt väcktes även en nyfikenhet på om lärarna märkt att arbetet medfört större 

initiativtagande, kreativitet, och självtillit. 

Man kan se att de vågar lite mer. De vågar skapa mer på sitt sätt. De som hållt hittills, är relativt 

starka i sig själva, eftersom de valt att hålla i aktiviteterna. Så de har ju höjt sig själva. De som 

varit i skymundan har väl inte höjts så mycket än. De kanske behöver pushas lite mer. för att 

de ska få fram sitt sätt också. (Lärare 3) 
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Vi försöker nu öva på det att få dem att komma på idéer som man kan göra. För just nu är de 

fast i den fasen att de höll ju i bio, och det är skitroligt och då vill vi hålla i bio nästa gång. Så 

vi tänker det här att tänka utanför lådan, den kreativiteten, försöker vi manar upp nu. Så därför 

ibland pausar vi och introducerar in en ny lek. .. så försöker vi pytsa in lite grejer. (Lärare 1) 

Av detta framgår att elevernas självtillit och kreativitet fått utrymme att utvecklas i 

aktiviteterna men att de haft en tendens att leda till att det är de mer starka och framåt 

eleverna som vill hålla i aktiviteterna eller att de vill hålla i ungefär samma saker. Det 

har gjort att lärarna ser ett behov av att utveckla elevernas förmåga av att komma på 

nya idéer. Då lärarens uttalande visar på att det ändock är mycket fokus på elevernas 

initiativförmåga i aktiviteterna, uppstod en undran om inte eleverna kan tycka att det 

är jobbigt att få ta ansvar och planera för aktiviteter.  

Egentligen så är det ju inget måste eftersom de själva har valt det. Och då har de valt att få en 

viss press på sig.. Så de är väldigt nöjda hittills så vitt jag vet. (Lärare 3) 

Men vi påpekade att de här är inget ni måste göra, utan vill ni så vill ni. ..men vi har ganska 

påhittiga barn, så det här passar dem. (Lärare 1) 

Lärarnas svar här antyder att om eleverna själva får bestämma var de vill göra så 

medför det att de inte tycker att det är så jobbigt. Liknande resonemang framhävs även 

i Lackéus och Sävetun (2016) studie, då de konstaterar att om undervisningsinnehållet 

utgår från elevernas intressen så drivs eleverna mer av egen motivation. 

Att utgå från elevernas intressen kan leda till ökad motivation och främja 

entreprenöriella kompetenser var också något som framkom under mina intervjuer 

med elever som fått ansvara för några aktiviteter. 

Vi valde och testade några aktiviteter som vi tyckte är roliga….det har varit roligt att ansvara 

(Elev 1 och 2) 

Det har varit roligt att få vara med och bestämma. Jag vill hålla igen. (Elev 4) 

Några elever framhöll dock att de fått hjälp av lärare med att planera hur de skulle 

genomföra aktiviteten. De ansvariga eleverna tyckte dock att det var bra att göra 

planering innan och att aktiviteterna går bättre då. Några elever hade emellertid lite 

svårt att komma ihåg hur deras aktiviteter fungerat. Dessa elever tyckte ändå att de 

ville hålla i aktiviteter igen. Någon elev ville gärna få genomföra en biovisning och 

började under intervjun snabbt komma med förslag på genomförande.  

Jag tror bio vore bra, kanske att jag ska fråga .. om vi ska hålla i det. Det är nog bra med 

biobiljetter och jag tror jag ska välja ”Dumma mej” (Elev 7) 

Då ovanstående påvisar på att eleverna tycker att det är mer roligt än pressande att 

ansvara för aktiviteter så tillfrågades även lärarna vid intervjuer med dem om hur de 

tror att de andra eleverna som är med i aktiviteten upplever det. 

De är väldigt engagerade. Men barnen har hittills valt aktiviteter som är väldigt populära. Så 

intresset för varje aktivitet har varit väldigt stort. Så det har fungerat väldigt bra. (Lärare 1) 

De försöker ibland leva ut mer, bara för att det är två elever som håller i det. Men det där med 

respekt, det beror på vilka som håller i det, och hur mycket de går in för det. (Lärare 2) 

Lärarnas svar visar på att aktiviteterna även uppskattats av de medverkande och att det 

kan bero på att eleverna som planerat aktiviteterna valt aktiviteter som de tro är 

populära. Trots det kan de medverkande eleverna ändå ha svårt att visa respekt och att 

det kan bero på aktivitetsledarnas förmåga att agera som ledare. Detta påvisar även att 

aktiviteterna har inslag av både värdeskapande lärande och demokratisk undervisning, 

då utfallet av aktiviteterna också är beroende av en jämbördig kommunikation, vilket 

innebär det att det finns en ömsesidig beredskap att lyssna på varandra och att kunna 

sätta sig in i den andres perspektiv (Wahlström, 2016).   
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Att aktiviteterna ändå verkar utgöra ett positivt inslag och inspiration för de 

medverkande framkom också då jag intervjuade en elev som deltagit i aktiviteterna.  

Jag skulle vilja få hålla i BordsKing. Jag tror jag kan lära andra det, jag är bra på det. Och 

ibland är det tråkigt ute på skolgården när någon bara bestämmer över andra. (Elev 8) 

5.3 Pedagogikens betydelse för elevernas lärande och 
utveckling 

Då ovanstående tyder på att vad eleverna lär sig inte är något som direkt tas upp till 

diskussion med eleverna ombads lärarna beskriva vad de tycker att arbetet med 

entreprenöriellt medfört för lärande hos eleverna.  

Man ser ingen jättestor skillnad eftersom de är så många barn på fritids. På de som hållt i 

aktiviteten kan man se en viss skillnad i hur de tar ansvar när de gör saker. Men de som är med 

i aktiviteten får ju också inblick i hur det kan vara när man håller i en lektion. För de som hållt 

i en lektion nu, förstår ju att det är ganska jobbigt, om man springer runt och stökar på en 

lektion. ..och då tänker de ett steg extra där. (Lärare 3) 

De lär sig ledarskap och att vara tydliga mot varandra. Positivitet, att säga att de gör bra saker 

istället för att klaga på varandra. Och att de barnen som är med när de andra leder det, att de 

kan säga att det här var ju jättebra och roligt, det här vill vi gärna göra om. ..Och att de får 

känna sig lite stora. Och att de får känna in, att nu ska ni lyssna på oss.  (Lärare 2) 

Lärarna påvisar här att det kan vara svårt att se om eleverna erhållit en utveckling vad 

det gäller entreprenöriella kompetenser men framhåller samtidigt att eleverna i 

aktiviteterna få rika möjligheter att förvärva kompetenser som att ta ansvar och visa 

ledarskap, samt visa positivitet, omtanke och respekt för varandra. Lärarna framhåller 

också att det kan ske genom att eleverna själva få erfara hur det är när man inte får 

respekt och vad man behöver göra för att få andra att lyssna och visa omtanke.  

Vid min genomläsning av tidigare dokumenterade utvärderingar som eleverna gjort 

efter aktiviteterna framgick också att eleverna tyckt att de varit jobbigt när de 

medverkande inte visat respekt. I en av utvärderingarna gick det dock att utläsa att det 

medfört flera insikter som kan medföra ett lärande för framtiden. 

 

 

 

Att aktiviteterna utgjort en värdefull erfarenhet framkom även när jag intervjuade 

några av de elever som ansvarat för aktiviteter samt utvärderat dem. 

I början var det massa ljud och de lyssnade inte, men då höjde vi rösten (Elev 4 och 5) 

Först lyssnade ingen, men då sa vi till: lyssna! ..och då fungerade det (Elev 1 och 2) 

Elevernas kunde också vid intervjuerna tydligt påvisa vad de tyckte att de hade lärt 

sig.  

Vi har lärt oss att man ska vara sjyst, visa respekt och lyssna (Elev 1) 

Blivit bättre på att säga till, respekt och att ha bra och tydliga regler (Elev 4 och 5) 
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Att förklara bättre (Elev 6) 

Ovanstående visar på att eleverna genom att reflektera över vad de gjort under 

aktiviteterna och vad det medfört också även efter ganska lång tid efteråt kan se vad 

de lärt sig. Det påvisar också att entreprenöriell pedagogik och utvärdering kan 

medföra långsiktiga effekter för elevernas utveckling. Lackéus och Sävetun (2015) 

framhåller också utifrån sin studie om entreprenöriella miljöer, att låta eleverna få äga 

lärprocessen, få tillfälle att misslyckas och få erövra kunskaper, samt få uttrycka 

känslor över det kan leda till en fördjupad inlärning av kunskaper och förmågor.  

Att eleverna får tillfälle att både pröva sig fram, och reflektera är av vikt för deras 

entreprenöriella lärande var också något som framkom under de aktiviteter som jag 

observerade.  

Eleverna börjar med att informera om reglerna och ber de andra att sätta sig på röda linjen. 

..Eleverna förklarar hur aktiviteten ska gå till men låter de andra komma med synpunkter. När 

spelet kommer igång blir det lite tjafs om regler men de andra lyssnar när ledarna förklarar. 

De andra visar mycket engagemang men pratar rakt ut och högljutt. Ledarna har bra koll men 

diskuterar upplägg med fritidsläraren som ger feedback. Läraren går in och föreslår annat 

upplägg när denne tycker att det behövs. (Fältanteckningar, 2018.03.14). 

Ovanstående noteringar gjordes under min första observation som ägde rum i ett 

fritidshem som sedan början på terminen låtit hålla i fritidsgympa. Av anteckningarna 

går att utläsa att de elever som höll i aktiviteten ansåg att det var viktigt att börja med 

att informera om spelregler. Fritidshemläraren som var med lät också eleverna till stor 

del få bestämma hur de skulle leda aktiviteten men gav eleverna tips när läraren 

bedömde att det behövdes. Liknande agerande observerades också vid fritidsgympa 

för elever i två av de andra fritidshemmen. En märkbar skillnad var emellertid att 

eleverna i det fritidshem som nyligen börjat tillämpa pedagogiken inte hade tänkt 

igenom lika mycket hur de skulle agera som ledare samt ganska snabbt övergår till att 

vara medspelare istället. Läraren går då in och agerar som domare. 

De inleder med att informera om spelregler.….Då den andra leken ska inledas pratar de 

deltagande dock lite högljutt .Några barn stökar omkring. Fritidshemsläraren intar en 

avvaktande hållning, En av ledarna försöker sedan höja rösten för att få de andra att lyssna, 

när detta inte fungerar går ledaren fram till ena laget och visar även tydligt med kroppsspråk 

var de andra barnen ska vara. Läraren ger ledarna tips om att två av ledarna ska informera det 

ena laget medan de andra ledarna informera det andra laget. (Fältanteckning 2018.03.27). 

När eleverna sedan börjar ..får de köra fritt ett tag. De som varit ledare för aktiviteten börjar 

agera som deltagare. Läraren erbjuder efter ett tag att vara domare. Läraren föreslår efter ett 

tag att några ska byta lag då det är ojämna lag. De ansvariga har mot slutet glömt bort sin 

ledarroll och läraren får nu säga till: vad ni bråkar! . de ansvariga börjar skälla på de deltagande 

som de tycker spelar dåligt. Mot slutet får domaren uppmärksamma de ansvariga på hur 

aktiviteten ska avslutas. Ledarna blir arga och besvikna när de ej tycker att spelet går bra. 

Läraren får hjälpa till med att runda av matchen. (Fältanteckningar 2018-04-25) 

Av dessa fältanteckningar framgår det tydligt att lärarna har för avsikt att låta eleverna 

prova sig fram och att försöka lära sig av sina erfarenheter. Lärarnas agerande visar 

dock på att det även är av vikt att kunna gå in och vägleda och stötta eleverna i denna 

utveckling, samt att även praktiskt visa för eleverna vad som kan utgöra bra 

erfarenheter och ledarskap. Detta agerande stämmer också väl överens med Aspelin 

(2014) resonemang om det i ett entreprenöriellt lärande behövs ett asymmetriskt 

förhållande mellan pedagog och elev annars finns risken att läraren brister i sitt ansvar 

för att visa omsorg för elevens ut veckling. Entreprenörskap i skolan behöver också 

innefatta att elever lär sig att bemöta varandra på ett omsorgsfullt och uppmärksammat 

sätt annars finns risken att utveckla ansvarstagande och respektfulla individer får 

motsatt effekt. 
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Att det är av vikt att vägleda eleverna i deras utveckling och entreprenöriella lärande 

var också något som lärarna uppvisade vid observation av efterföljande utvärdering av 

ovanstående aktiviteter.   

Läraren frågar sedan eleverna om de skulle ha gjort på ett annat sätt om de fått göra om 

aktiviteten. De ansvariga eleverna tror då inte det och är lite nedslagna och besvikna över att 

det inte blev en bra match. Läraren ger då tips på hur de kunde fått till en bättre match ... 

Eleverna börjar då skratta och verkar själva inse vad de kunnat göra på ett annat sätt. 

Utvärderingen avslutas med en bra stämning. (Fältanteckningar 2018-04-25) 

Sammantaget visar intervjuer med lärare och elever, observationer av aktiviteter och 

utvärderingar att entreprenöriell pedagogik kan medföra både positiva och negativa 

känsloupplevelser och varierande effekter hos eleverna. Detta överensstämmer också 

med Dahlbecks (2014) resonerande om det kan vara svårt att i nuläget säkerställa 

effekter av ett entreprenöriellt lärande hos eleverna. Dalbeck framhåller emellertid att 

kortsiktiga mål med entreprenöriellt lärande kan uppnås om eleverna får möjlighet att 

lära, träna och repetera samtidigt som de utvecklar förmågor som kan sammankopplas 

med entreprenöriellt tänkande och handlande. Lelinge (2014) anser dock att även ett 

långsiktiga effekter kan uppnås i arbete med entreprenöriell pedagogik men att det är 

då av är av vikt att aktiviteterna upplevs som lustfyllda och att eleverna uppmuntras 

till att framföra sina åsikter. Lackéus och Sävetuns (2015) studie visar också på att det 

är av vikt att eleverna både får utrymme att misslyckas och få feedback, och att det i 

sin tur kan medföra både ökad motivation, fördjupad inlärning och att eleverna tar ett 

steg framåt i sin ledarroll.   

5.4 Pedagogens roll och förhållningssätt 

Då lärarnas reflektioner över arbetet med entreprenöriell pedagogik visar på att arbetet 

medfört mestadels positiva effekter för eleverna så ombads lärarna betänka vad arbetet 

medfört för dem.  

Det har varit roligt för man lär sig ju själv i stunden. Det är kul att se hur de roddar med det 

och hur jag själv skulle rodda med det. Men jag tycker alltid det är intressant att vara med och 

backa. Jag tänker mer att man är som ett bollplank, .. de kommer ju med frågor. Istället för att 

berätta svaret direkt så har det blivit mer att man för en diskussion med dem. (Lärare 1) 

Man vill ju ofta själv lägga sig i. Det har varit ganska bra träning att försöka låta dem lösa 

saker när de ska hålla i saker, innan jag går in och försöka styra. (Lärare 2) 

Man ser saker på annat sätt när man få rollen mer som observatör. Och då ser man saker som 

att det här kanske jag borde tänka på, alltså man lär sig ganska mycket själv också. Det är 

ganska lärorikt at se deras vinkel till det också. Och vad dom tycker gick jättedåligt kanske jag 

tycker gick bra eller tvärtom. .. man får ett annat perspektiv på saker. Man lär sig tänka ett steg 

till ännu mer. Och det är väldigt nyttigt. (Lärare 3) 

Lärarnas svar visar att deras tillämpning av pedagogiken gjort att de mera fått fungera 

som en observatör eller bollplank i aktiviteten. Det har gjort att de fått ett nytt 

perspektiv på saker. Här går även att urskilja att lärarnas perspektiv kan skilja sig åt 

fast de utgår från samma pedagogik.  

Jag tror fast vi har samma utbildning, att människor är nog väldigt olika…även om jag tänker 

att så här är det att arbeta med entreprenöriell pedagogik innebär det inte att det andra tänker 

precis likadant. Dom kanske tänker att de fått med sig något annat med barnen och hur de 

jobbar med det. Och alla kanske inte gör det med fritidsgympan, andra kanske jobbar med att 

ha en målarkurs just nu. Och då kanske vi kan dra nytta av det. (Lärare 3) 

Lärarens begrundanden antyder att lärarna även kan ha behov av att ta del av varandras 

perspektiv angående hur de kan gå tillväga i arbetet. Enligt Falk-Lundqvist m.fl. (2014, 

s. 42) så innebär det entreprenöriella lärandet också att pedagogen öppnar sinnet för 

andra sätt att bedriva undervisning och provar olika lösningar. Då detta påvisar att det 

kan behövas olika tillvägagångssätt i arbetet, så ombads lärarna betänka vad de anser 
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att det behövs för förutsättningar för att kunna arbeta med entreprenöriell pedagogik i 

fritidshem. 

Det behövs engagemang från oss som jobbar, det behövs en bra introduktion för barnen, så att 

de förstår vad det går ut på, det krävs barn som vågar, det krävs barn som vågar misslyckas, 

det krävs av oss att vi inte är nej-sägare, att våga testa, det är väl det som är basen. (Lärare 1) 

Tid och plats att utföra arbetet hade ju hjälpt ännu mer… man kanske skulle kunna haft mer 

bollar i luften. Man kunde haft fritidsgympa varje vecka samtidigt som någon håller kurs om 

hästar eller att åka rullskridskor. Så att man kan involvera mer barn (Lärare 3) 

Ja först handlar det om att man har personal så att de är någon som är med och kollar upp det. 

Det är ju lokaler också. Utomhus skulle det gå att göra ganska mycket .. kanske att vi nu skulle 

kunna arbeta med grupper bestående av barn från olika fritids och att man plocka någon vuxen 

som ansvarar för det. Men vi måste hålla oss här omkring .. Sen vill man också ha lite mer 

kunskap om det ..man vill ha tips och idéer från andra.som har startat upp det tidigare. Och hur 

de har gått vidare. Annars kanske man lätt kör fast i det här (Lärare 2) 

Lärarnas beaktande av vilka förutsättningar som behövs för arbetet visar på att de trots 

bristande förutsättningar som lokaler och tid ändock har ett stort engagemang för att 

utvecklas i sin yrkesroll och tillämpning av entreprenöriell pedagogik. Det gör att 

lärarna också kan se att andra förutsättningar är av vikt för arbetet så som mer kunskap 

och att få ta del av andras erfarenheter samt att se alternativa tillvägagångssätt och 

våga testa dem. Lärarnas svar tyder dock på att det är av vikt att veta vad som utgör 

basen för arbetet. Att målsättningar är av vikt när man arbetar med entreprenöriell 

pedagogik är också något som Elo (2015) framhäver. Han menar dock att det är av lika 

stor vikt att de uppfattas som angelägna och att lärarnas fokusering på det är beroende 

av deras pedagogisk grundsyn. Leffler (2013) framhåller också att förekomsten av 

entrepreprenöriella lärare kräver att lärare verkligen är engagerade i sitt eget lärande 

och då måste elevers lärande vara i fokus. Hermansson (2016) framlägger även i sin 

forskningsrapport att lärarnas möjligheter att samverka och utbyta tankar med lärare 

från andra skolor i arbete med entreprenöriell pedagogik både kan öka lärarens och 

elevernas motivation till undervisning samt att eleverna görs mer delaktiga.  

5.5 Möjligheter och begränsningar  

Då ovanstående visar på att arbete med entreprenöriell arbete kräver vissa 

förutsättningar men att allt kanske inte går att förverkliga i nuläget så väcktes en 

diskussion om något är mera svårt i arbetet med entreprenöriell pedagogik? 

Ja när de vill sticka iväg på saker som är utanför skolan, det är ju lite svårt att lösa. Vi får ju 

prata med barnen om vad som är realistiskt att göra. Vi får då prata med dem om vad som finns 

att göra häromkring. Man kan ju gå en liten bit upp till multiplan till exempel. (Lärare 2) 

Men det är det här att vi ofta hör att de ofta önskar vad de vill göra och att vi hittills inte sagt 

nej till någonting men vissa saker är ju nu svårt att genomföra. ..Sedan kanske vi inte kan åka 

till ett lekland, men vi säger ju inte nej, när de önskar det..då får man ju försöka lösa det på ett 

annat sätt.….Vi har också funderat på projekt som Legotown och tyckt att verkar jätteroligt 

men vi har ingenstans att förvara saker i. Det lokalmässiga förstör lite. Eller så får vi försöka 

komma på något som är liktänkande, men där sitter vi fast än så länge. (Lärare 1) 

Av lärarnas reflektioner framgår att bristande resurser och orealistiska önskemål är det 

som utgör stora svårigheter i arbetet. Lärarna påvisar att det också kan vara svårt att se 

alternativa vägar i arbetet men kan ändå uppge flera exempel på hur de skulle kunna 

kringgå eventuella svårigheter. Dessa reflektioner stämmer också väl överens med 

Holmgrens och Berglunds (2007) påpekande om att det vid organisering och arbete 

med entreprenöriell pedagogik går att urskilja både hinder och möjligheter. Holmgren 

och Berglund framhåller också att arbetet med entreprenörskap i skolan kräver 

flexibilitet angående fastlåsta scheman, lokaler, och tillvägagångssätt. Då lärarna ändå 
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kan se alternativa tillvägagångssätt i arbetet tillfrågades de slutligen om vad de tror 

behövs för att vidareutveckla arbetet med pedagogiken. 

Just nu får vi försöka arbeta på samma spår, så vi jobbar in det, och sedan får vi försöka 

utveckla. När det mera blivit en fast punkt, för det är så nytt än så länge. Sen är det bra att man 

håller sig uppdaterad kring och läser om entreprenöriell pedagogik och kollar vad andra 

verksamheter runt i landet arbetar med och att man testar. (Lärare 1) 

Ja att ge eleverna lite mer tips på andra saker som de kan göra. Och hålla lite mer i saker 

utomhus nu när det börjar bli bättre väder. . Och kanske mera förklara vad entreprenöriellt är, 

för barnen. Så de är lite mer med på banan om vad det handlar om. (Lärare 2) 

Kanske använda mer av naturområdet,  Där skulle man kunna arbeta med många olika saker,. 

och på så sätt kan man ta med sig entreprenöriell pedagogik till en annan plats..Mer utvärdering 

kanske. För att se det ännu mer och utveckla det ännu mer. Jag hoppas även att vi får mer 

utbildning om det. (Lärare 3) 

Då lärarnas svar här även visar på att de själva kan se flera utvecklingsmöjligheter 

inom verksamheten men också önskar mera vägledning, utbildning och utvärdering 

för att se hur arbetet kan utvecklas ytterligare kom avslutande intervjufrågor även in 

på hur utvärdering och mera samverkan skulle kunna medföra en utveckling av arbetet. 

Jag har en tanke om att vi ska sätta oss ner på ett fritidsmöte och fråga varandra hur de har 

arbetat kring det och är det något som vi behöver tänka på eller har ni några idéer. Hur har det 

funkat, ska vi fortsätta att arbeta med det? Kan man utveckla det? (Lärare 1) 

Jag tror att det hade gett fler perspektiv på uppgiften. Då hade vi sett fler saker och kunnat 

jobba med fler saker. …Vi har mest jobbat med att vi haft diskussioner med eleverna i 

efterhand. (Lärare 3) 

Sammantaget visar lärarnas reflektioner på att det finns ett behov av både utveckling, 

samt mera utvärdering och samverkan i arbetet. Lärarnas svar påvisar ändå att de är 

öppna för förändring och nya perspektiv samt ser till att utvärdera arbetet med eleverna 

regelbundet. På så sätt ser lärarna ändå till att tillvarata elevernas intressen och 

synpunkter samt ser vad som är möjligt att göra i stunden, vilket Ackesjö m.fl (2017) 

menar är en förutsättning som krävs för att arbeta med entreprenöriell pedagogik. 

Alwall och Lelinge (2016) framhäver dock att när det kan finnas en viss osäkerhet hos 

lärarna kring vad begreppet entreprenöriellt lärande egentligen ska fyllas med så 

behöver olika skolverksamheter tydliggöra var det entreprenöriella lärandet finns. De 

behöver också samplanera mer så att inte alltför mycket sker med de närmaste 

kollegorna. Annars finns risken för att vissa anses bättre vetandes och att andra inte 

anses bry sig. Detta påpekande visar också tydligt på att det kan finnas ett behov av 

både mera samverkan och utvärdering i de fritidshem som berörts av denna studie. 

Särskilt då lärarna själva påvisar att de önskar få ta del mer av tidigare kunskaper, 

erfarenheter och nya perspektiv inom ämnet. Leffler (2013) framhäver dessutom att 

medarbetarskap mellan lärare och möjligheter att få lära sig av andra lärares 

entreprenöiella förmågor både kan synliggöra olika perspektiv samt nya arenor för 

enreprenöriellt lärande.  

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat på att de tre fritidshemmen har en 

gemensam grundtanke med sitt arbete med entreprenöriell pedagogik, och att det är att 

låta eleverna hålla i aktiviteter som bygger på deras intresse och att det ska leda till att 

de lär andra elever någonting. Lärarna har ingen fast målsättning för sitt arbete men 

anser att det kan sammankopplas med läroplansmål som exempelvis att de ska vara en 

delaktig verksamhet där eleverna får vara med och påverka innehållet. Lärarnas sätt 

att arbeta visar också på att det har inslag av ett sociokulturellt perspektiv och ett 

värdeskapande lärande då det vill att eleverna ska lära av varandra. Då arbetssättet 
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även bygger på att låta eleverna får prova sig fram för att erhålla kompetenser som att 

ta ansvar och visa respekt går det även att urskilja inslag av både kognitivism och 

pragmatism. Enligt lärarna har också deras tillämpning av pedagogiken medfört att 

eleverna i aktiviteterna kan lära sig ta ansvar, ta initiativ samt att visa omtanke för 

varandra. Resultatet påvisar även att eleverna upplever att de har lärt sig att visa 

respekt, lyssna och att ha tydliga regler samt att det varit roligt för dem att få vara med 

och planera och förklara saker. Det har också inspirerat andra elever till att vilja hålla 

i aktiviteter. Av resultatet framgår emellertid ingen märkbar skillnad vad de gäller 

utvecklande av entreprenöriella kompetenser hos eleverna, men att eleverna nu vågar 

göra lite mera saker. Av resultat går även att utläsa att lärarna mera agerar som ett 

bollplank för eleverna i aktiviteterna och att det gjort att de fått nya perspektiv och ser 

att eleverna har förmåga att lösa många saker på egen hand. Sammantaget visar dock 

studien på att arbetet är i behov av utveckling då eleverna nu mest vill hålla i liknande 

aktiviteter samt för att arbetet försvåras av brist på lokaler, och tid. Det visar också på 

att mer kunskap om arbetsområdet, samverkan och utvärdering skulle kunna medföra 

en utveckling av arbetet.  
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6 DISKUSSION 

Då mitt övergripande syfte med denna studie innefattat att belysa olika perspektiv på 

vilken betydelse entreprenöriellt arbete har för elevernas utveckling och lärande var 

också min avsikt att inledningsvis försöka klargöra om de fritidshem som berörts av 

denna undersökning har en uttalad tanke och målsättning med sitt arbete. En 

bidragande anledning till detta intresse är också att denna pedagogik av många ses om 

något nytt och ringa efterforskat, trots att det i läroplanen (Skolverket, 2017) tydligt 

framgår att utbildningen i skolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

Studiens resultat påvisar dock att de berörda fritidshemmen för denna studie har en 

övergripande grundtanke med sitt arbete med pedagogiken, nämligen att det ska 

utgöras av att eleverna få hålla i aktiviteter för att lära andra eleverna någonting samt 

att det kan leda till att eleverna utvecklar förmåga till att ta initiativ och ta ansvar samt 

visa respekt och omtanke om andra. På så sätt visar studien att lärarnas intentioner 

svarar delvis upp mot läroplanens mål avseende att skolan ska främja entreprenörskap. 

Av intervjuer med lärare framgår däremot att de inte har en uttalad målsättning med 

sitt arbete men att de kan se att det de gör i arbetet med entreprenöriell pedagogik kan 

sammankopplas med mycket som läroplanen föreskriver, så som att de ska utgå från 

elevernas intressen och att de ska få vara med och påverka innehållet i verksamheten.  

Intervjuer med lärarna visar också att de kan ha svårt att definiera vad entreprenöriellt 

arbete innefattar. Resultatet påvisar emellertid att lärarna i arbetet tillämpar liknande 

arbetsmetoder och att avsikten med det är att låta eleverna få försöka lära sig på egen 

hand och lära sig av det och att läraren utgör mera ett stöd och bollplank för dem. 

Avsikten med detta är också att eleven kan erövra entrepenöriella kompetenser genom 

att lära andra någonting. Det påvisar att lärarna i sitt arbete också tillämpar ett stort 

inslag av sociokulturellt perspektiv men att det även innefattar drag av både 

kognitivism och pragmatism. I arbetssättet går även att urskilja ett stort inslag av 

värdeskapande arbete då eleverna med hjälp av entrepenöriella verktyg får möjlighet 

att skapa värde för andra och även för sig själva. Att lärarna tillämpar sådan metodik 

är dock inget som de direkt uttalar. I lärarnas beskrivningar och utövande av 

pedagogiken framkommer emellertid att ett värdeskapande arbete både utgör ett mål 

och ett medel i arbetet.  

Intervjuer med lärare och elever tyder också på att eleverna i arbetet också utvecklar 

färdigheter som att ta ansvar och lära sig hur de ska få de andra deltagarna att förstå 

regler, visa respekt och lyssna. Elevernas utsagor visar också på att de tyckte det varit 

roligt att få var med och planera och ansvara för aktiviteter. Det har också visat sig 

inspirera andra barn till att också vilja hålla i aktiviteter och medföra att lärarna numera 

ser till att tillvarata barnens initiativ samt att barnen vågar göra lite mera saker. Trots 

det kan ingen märkbar skillnad urskiljas i verksamheten vad det gäller en utveckling 

av entreprenöriella kompetenser. Studiens resultat visar också på att en utveckling av 

arbetet föreligger då eleverna nu mestadels vill hålla i liknande saker, vilket resulterar 

i att lärarna emellanåt får pausa sitt arbete med pedagogiken. Av detta framgår att det 

kan finnas ett behov av att förtydliga för berörda parter i verksamheten vad 

verksamheten har för argument för att arbeta med pedagogiken och att se att det även 

kan innefatta alternativa tillvägagångssätt. Det överensstämmer också väl med Falk-

Lundqvists m.fl. (2014) betonande om att entreprenöriell pedagogik handlar om att 

kunna iscensätta lärmiljöer och processer som formar och påverkar människan i en 

viss riktning.  
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Studiens resultat påvisar dock på att lärarna kan se alternativa tillvägagångssätt och 

funderat på att upp större projekt men att brist på lokaler, tid och 

samverkansmöjligheter gör att det är svårt att realisera i nuläget. Även här påvisas att 

det föreligger ett behov av utveckling och ökad samverkan i arbetet. Ovanstående visar 

också att lärarna kan behöva ta del mer av andras verksamheters erfarenheter av arbete 

med entrepenörskap inom skola och fritidshem. Det är också något som lärarna själva 

ser ett behov av. Av tidigare forskning framgår också att det vid implementering av 

entreprenöriell pedagogik är viktigt att både samverka inom arbetsområdet och att 

synliggöra var det entreprenöriella lärandet finns samt hur flera arenor för det kan 

skapas (Alwall och Lelinge, 2016). Falk-Lundqvist m.fl. (2011) hävdar också att en 

förändring mot ett mer entreprenöriellt lärande, kräver att pedagogerna genom 

självreflektion, kunskaper och förståelser ser vilka effekter ett entreprenöriellt 

förhållningssätt kan få för elevernas lärande.  

Sammantaget påvisar ovanstående att lärarna har goda argument för sitt arbete med 

pedagogiken och att det även medför rika möjligheter för eleverna att utveckla 

entrepenöriella kompetenser och andra färdigheter som eleverna kan ha nytta av både 

i nuläget och i framtiden. Av studien framgår dock att ökad kunskap inom området 

skulle kunna medföra en större utveckling av arbetet samt skapa mer värde för både 

verksamheten och eleverna. Tidigare forskning påvisar också att ett värdeskapande 

lärande kan vara värdefullt att använda sig av och att det kan underlätta både planering 

av arbetet och spara tid då elevernas vilja att använda sig av sina intressen för att skapa 

värde för andra gör att de drivs mera av egen motivation (Lackéus och Sävetun, 2016). 

Lackéus och Sävetun (2016) anser också att en sådan arbetsmetod inte kräver så 

mycket handledning. Det som behövs är att låta elever lära sig genom att skapa värde 

för andra, dela ut konkreta uppdrag till eleverna samt koppla arbetet till 

styrdokumenten. Då studiens resultat också framhåller att lärarna arbetar efter denna 

lärandeteori till stor del visar ändå på att lärarna är på god väg i sitt arbete med 

pedagogiken. Men som likt Dewey påpekar behöver också undervisningsmål utgöra 

en kontinuitet, ange en viss riktning för aktiviteten samt påverka vilka medel som är 

lämpliga att nå målet (Wahlström, 2016).  

Widén (2014) framhäver dessutom att brist på ett genomreflekterat innehåll kan 

medföra att elevers entreprenöriellla potential och kompetenser inte uppmärksammas 

tillräckligt samt att meningen med ett entreprenöriellt lärande blir ett 

ovanifrånperspektiv. Då lärarna som deltagit i denna studie också ser ett behov av att 

introducera eleverna mer i arbetet visar på att ett värdeskapande arbete även vore 

tillämpligt i detta avseende. För på så sätt skulle lärarna mera kunna synliggöra för 

eleverna vad de har för entreprenöriella kompetenser och potential och hur de kan 

användas för att skapa värde för andra. Det skulle även utgöra rika tillfällen att 

diskutera med eleverna vad arbetet med pedagogiken kan innefatta. Då både Alwall 

och Lelinge (2016) och Leffler (2013) också framhåller att medarbetarskap mellan 

lärare och elever kan bidra till att flera elever engageras i arbetet och att nya arenor 

kan skapas i arbetet visar också på att ett stort inslag av medarbetskap är av vikt i 

arbete med entreprenöriell pedagogik. Sammanfattningsvis visar detta på att både ett 

ökat inslag av värdeskapande arbete och medarbetarskap mellan lärare och elever samt 

mellan lärare även skulle kunna bidra till en utveckling av det arbete med 

entreprenöriell pedagogik som de fritidshem som berörts av denna studie påbörjat.  
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6.1 Nya forskningsfrågor 

Då min studie utgörs av ett ringa antal kvalitativa intervjuer med lärare och elever så 

är mitt resultat svårt att generalisera. Det vore därför intressant om denna studie kunde 

efterföljas av andra liknande studier för att se om de hinder och möjligheter som 

förekommer i denna studie också är något som förkommer i andra verksamheter. Då 

min studie har genomförts i fritidshem som nyligen börjat arbeta med entreprenöeill 

pedagogik hade det också varit intressant att se vad en liknande studie hade resulterat 

i om den bedrivits i fritidshem som arbetat med entreprenöriell pedagogik en längre 

tid. En sådan studie skulle också kunna utgöra ett värdefullt stöd för de verksamheter 

som är i implementeringsstadiet.   
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Intervjufrågor elever om entreprenöriell pedagogik 

1. Vad tycker du om att göra på fritidshemmet? Varför tror du att du tycker om att göra 

det? 

2. Hur kan ni barn komma med förslag på vad ni vill göra på fritidshemmet? Vad kan det 

vara för förslag? Om du fick komma med förslag, vad skulle det vara? 

3. Vad tycker du om att ni barn kan få vara med och planera och ansvara för aktiviteter 

på fritidshemmet? Har du fått vara med och planera någon aktivitet och i så fall vad? 

4. Hur går planering av sådana aktiviteter till? 

5. Kan du ge exempel på vad ni fått göra när du eller andra barn fått ansvara för någon 

aktivitet på fritidshemmet?  

6. Varför tror du att barnen på fritidshemmet får vara med och planera och ansvara för 

aktiviteter?  

7. Vad har varit bra och mindre bra vid dessa aktiviteter? 

8. Har du lärt dig något nytt och i så fall vad genom att vara med och planera och ansvara 

för aktiviteter i fritidshemmet?  

9. Skulle du vilja få vara med och planera och ansvara för aktiviteter i fortsättningen på 

fritidshemmet? Vad skulle det skulle det kunna vara för aktiviteter? 

10. Finns det något annat som du skulle vilja få lära dig eller göra på fritidshemmet? 
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Intervjufrågor till lärare i fritidshem om entreprenöriell pedagogik (EP) 

 

• Hur kommer det sig att ni börjat arbeta med entreprenöriell pedagogik?  

• Hur definierar ni entreprenöriell pedagogik? 

• Hur går det till när ni arbetar med pedagogiken? Hur involverar ni barnen i arbetet? 

Vad är er roll i arbetet?  

• Har ni någon målsättning för ert arbete? Hur förhåller sig arbetet i förhållande till 

verksamhetens uppdrag?  

• Vad anser ni att entreprenöriella kompetenser utgörs av? 

• Hur tror ni att entreprenöriella kompetenser och entreprenöriellt lärande kan främjas, 

och hur arbetar ni med det?  

• Hur ser ni t. ex. att kreativitet, delaktighet, intitiativförmåga, självtillit och 

samarbetsförmåga främjas hos eleverna när ni arbetar med EP? Hur ser ni att dessa 

kompetenser utvecklas i övrigt i fritidshemmet? 

• Vad har EP medfört för er fritidsverksamhet? Vilka skillnader ser ni avseende vad ni 

arbetar med nu jämfört med tidigare i fritidshemmet?  

• Hur tror ni eleverna uppfattar arbetet med EP? Vad har arbetet medfört för dem?  

• Vad har arbetet medfört för din yrkesroll som pedagog? 

• Vilka förutsättningar behövs för att arbeta med EP i fritidshemmet? 

• Finns det några svårigheter att arbeta med EP i ert fritidshem?  

• Hur utvärderar och dokumenterar ni arbetet med EP? 

• Vad anser ni att ni behöver och kan utveckla i arbetet med entreprenöriell pedagogik? 

• Har ni haft samarbete med andra verksamheter inom eller utanför skolan, i ert arbete 

med EP? Vad tror ni att sådant samarbete skulle kunna medföra? 
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Till vårdnadshavare för barn på Ymers fritidshem. 

Jag heter Åsa Johansson och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem på Linnéuniversitetet. Jag har under hösten 2017 haft verksamhetsförlagd 

utbildning i ert barns fritidshem och återkommer under våren 2018. Under vecka 9-14 kommer 

jag att skriva ett examensarbete om entreprenöriell pedagogik. Mitt syfte är att undersöka hur 

arbete med entreprenöriell pedagogik upplevs av pedagoger och barn i fritidshem. Med 

entreprenöriell pedagogik avses att eleverna får vara med och planera och genomföra aktiviteter 

utifrån deras intresse, för att utveckla elevernas initiativ, kreativitet, ansvarstagande och 

delaktighet. 

För att kunna genomföra mitt examensarbete behöver jag observera några aktiviteter när lärarna 

i fritidshemmet arbetar med entreprenöriell pedagogik samt göra några intervjuer och 

utvärdering med barn som deltagit i sådana aktiviteter. Jag har då tänkt göra ljudupptagningar 

vid samtal med barnen och ta några fotobilder under aktiviteterna, för att underlätta 

dokumentation av mitt arbete. I mitt arbete kommer jag ta hänsyn till forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Detta innebär att det i min sammanställning och presentation av mitt 

examensarbete inte kommer framgå någon information om på vilken skola jag utfört mitt arbete 

eller några namn på barnen, eller bilder med barnens ansikte. Jag kommer under mitt arbete att 

se till att upplysa samtliga barn om att deras deltagande i mitt forskningsprojekt är frivilligt och 

att deras deltagande kan avslutas när som helst. För att genomföra samtal med era barn och 

ljudupptagningar behöver jag ert samtycke. Jag är därför tacksam om ni fyller i talongen nedan 

och lämnar den till personalen på fritidshemmet så snart som möjligt. Har ni några frågor så får 

ni gärna höra av er till mig eller personalen på fritidshemmet. 

 

Åsa Johansson, aj22ik@student.lnu.se 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vårdnadshavares samtycke 

Sätt ett kryss framför något av alternativen 

------- Jag samtycker till att mitt barn deltar i ljudinspelade samtal för examensarbete om 

entreprenöriell pedagogik 

 

------- Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i ljudinspelade samtal för examensarbete om 

entreprenöriell pedagogik. 

 

Datum_____________ 

 

Barnets namn:_________________________________________  

 

Vårdnadshavarens namnteckning__________________________ 

  

 

http://www.vr.se/

