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Abstrakt 
The entrepreneurial learning at school-age educare. 

A qualitative study of how teachers in school age educare work with entrepreneurial- 

learning, focusing on social skills. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare på fritidshemmet arbetar didaktiskt med 

entreprenöriellt lärandet, med fokus på de sociala förmågorna. I studien deltog fyra 

legitimerade lärare på fritidshem. Studiens resultat visar att lärarnas tolkning och 

kunskap av begreppet entreprenörskap/entreprenöriellt lärande är skiftande. Det 

resulterar i skillnader i lärarna planering och arbetssätt av undervisningen i det 

entreprenöriella lärandet på fritidshemmet. 

 

Exempelvis arbetar ett fritidshem aktivt med det entreprenöriella lärande med bas i ett 

års hjul. Genom det arbetssättet kopplas entreprenören och det entreprenöriella lärandet 

samman. Den praktiska aspekten och lärarens kompetens är viktigt för att eleverna ska 

få förståelse för det entreprenöriella lärandet och utveckla de sociala förmågorna. 

Studien visar att den didaktisk planerings utgångspunkt är att eleverna ska få 

möjligheter att öva på de entreprenöriella förmågorna. Däremot visade resultatet att 

lärarna kan uppleva en viss problematik angående gruppkonstellationer och de sociala 

förmågorna hos vissa elever.  

 

Nyckelord 
Entreprenöriellt lärande, didaktik, sociala förmågor. 
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1 Inledning  
År 2009 beslutade regeringen att entreprenöriellt lärande ska vara en obligatorisk del av 

den svenska utbildningen. Skolverket fick då i uppdrag att sammanställa kunskap och 

erfarenheter som finns av det entreprenöriella lärandet i skolorna. Regeringens avsikt 

var att stärka elevens personliga utveckling och på längre sikt generera företagsamma 

medborgare och öka tillväxten i samhället (Skolverket 2010). Det är dock så att en del 

kritiska röster höjts om det entreprenöriella lärandet under åren. 

 

Följande står i tidskriften Skolporten # 1, 2019 där Carina Holmgren har studerat det 

entreprenöriella lärandet i skolan och summera sina intryck. 
 

                Jag startade mitt avhandlingsarbete med en positiv syn på EL [entreprenöriella   

                lärandet] som ett sätt att skapa motiverade elever. Men under arbetets gång blev mina  

                glasögon allt mer kritiska särskilt då jag började inse att EL innebar att andra värden 

                 och lärarideal tonades ned. 

                                                                              (Holmgren 2019, Sid 14). 

 

Holmgren problematiserar det entreprenöriella lärandet i sin doktorsavhandling. Hon 

menar att synen på att det entreprenöriella idealet ses som en mänsklig norm och att alla 

elever förväntas uppnå de entreprenöriella förmågorna som tillexempel kreativitet, att ta 

eget ansvar, pröva egna idéer och vara ”social” oavsett elevers olika förutsättningar. 

Historiskt har skolan formats efter samhällets rådande politiska läge och 

arbetsmarknadens behov. Behovet har resulterat i dagens skolverksamhet, där det 

entreprenöriella lärandet ska löpa som en röd tråd genom utbildningen. Leffler (2006) 

förklarar att skolan är skyldig att anpassa sig efter samhällets behov. Skolan ska fostra 

och forma elever till kreativa, solidariska, initiativrika och ansvarstagande medborgare, 

vilket ska ske genom det entreprenöriellt lärande (Leffler 2006). Det framgår även 

tydligt i Lgr 11 (Skolverket 2019) att skolan och fritidshemmet ska arbeta med det 

entreprenöriella lärandet och dess förmågor. I Lgr 11 (Skolverket 2019) går följande 

text att läsa: 

 
        En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

        elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och 

        lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

        att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 

        eleverna utveckla ett förhållningssätt som främja entreprenörskap.                                                                                                       

                                                                                                   (Skolverket 2019, s. 9).    

 

Ackesjö, Berggren, Dahl, Ellborg, Friman, & Koskenkorva (2017) skriver att de 

entreprenöriella lärandet är grupp- och upplevelsebaserat. Eleven ska utveckla förmågor 

som att ta ansvar, initiativtagande, omsätta idéer till handling, upptäcka och vara 

nyfiken, känna självtillit och finna mod att ta risker. De ska även öva på att vara 

kreativa, kunna fatta beslut, kommunicera och samarbete, tillvarata möjligheter och 

förändringar Både skolan och fritidshemmet ska samspela med samhället och dess 

omgivning, där eleverna ska få kunskap om samhällsstrukturen och dess funktioner 

(Ackesjö et. al. 2017). 

 

Enligt forskare är lärares kompetens och intresse en avgörande faktor för elevers 

förståelse av det entreprenöriella lärandet. Det är lärarens uppgift att aktivt arbeta med 

den sociala aspekten, för att skapa ett arbetsklimat där elever finner trygghet och 

gemenskap. Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver hur elever kan uppleva att de sätts i 

svåra situationer, då förväntningarna är att ta eget ansvar och initiativ till sitt lärande 

och framförallt att hantera och förstå sociala koder. 
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 Det skulle kunna sägas att lärande i entreprenadskap innebär även ett lärande hur du 

bör vara och bete sig i sociala sammanhang. Eleven ska vilja samarbeta och vara med 

andra. Men ser verkligheten ut så? Hur arbetar läraren didaktiskt med det 

entreprenöriella lärandets sociala förmågor på fritidshemmet? Vilka svårigheter ser de? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar didaktiskt med det 

entreprenöriella lärandet på fritidshemmet med specifikt fokus på elevernas sociala 

förmågor. 

För studien kommer jag att använda mig av följande frågeställningar:  

1. Hur definiera lärare för fritidshem begreppet entreprenöriellt 

lärande/entreprenörskap? 

2. Hur arbetar lärarna didaktiskt och metodiskt med elevers sociala förmågor i det 

entreprenöriella lärandet i fritidshemmet? 

3. Vilka fördelar och svårigheter upplever fritidslärare med implementeringen av 

entreprenöriellt lärande i verksamheten? 
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2 Tidigare forskning  
Det här kapitlet redovisar tidigare forskning relaterat till studiens forskningsfrågor och 

syfte. Den tidigare forskningen kommer att beskrivas under följande underrubriker; 

Entreprenöriellt lärande, internationell forskning, fördelar och svårigheter med det 

entreprenöriella lärandet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Entreprenöriellt lärande 

I studien Pedagogiska identiteter, fostran till entreprenörskap studerar Karlsson (2017) 

hur entreprenadskap och det entreprenöriella lärandet kan impliceras i skolans 

undervisning. Det kan ske genom att gymnasieelever bedriver ett UF-företag i syfte att 

få erfarenheter i hur företag startas, drivs och avvecklas. I studien skedde implicerandet 

av det entreprenöriella lärandet genom praktiska erfarenheter och samarbeten med 

lokala företag. Studien har som syfte att få kunskap om elevers erfarenheter av de 

entreprenöriella förmågorna. Studien startade år 2002 och innefattade därför inte 

kunskapskravet om det entreprenöriella lärandet som tillkom vid tillsättningen av den 

nya läroplanen Lgr 11. Eftersom studien genomfördes fram till år 2015 förklarar 

Karlsson att tillsättningen av Lgr 11 ledde till att studien fick en annan utformning. 

Studien var uppdelad i fem fallstudier som genomfördes på grundskolor och 

gymnasieskolor i Östergötlands län. Datainsamlingen för studien skedde genom 

formella samtal, fokusgrupper, enkäter och observationer med elever, lärare och 

samhällsaktörer. Resultatet av studien visade att elevers förståelse ökar för det 

entreprenöriella lärandet genom praktisk erfarenhet och eleverna ser positivt på 

samarbetet med de lokala företagen. Däremot visade studien att endast en mindre del av 

eleverna kan tänka sig en framtid som egenföretagare eftersom eleverna uppfattade 

svårigheter med att skapa och leda ett företag. Karlsson synliggör även i sitt resultat att 

det entreprenöriella lärandet och entreprenörskap kan ha en fostrande faktor i skolan. 

Det visades i studien genom att elevernas personliga utveckling av förmågor 

intensifierades genom samarbetet med samhället. Det arbete studien genomförde blev 

entreprenörskap en naturlig del för eleverna då begreppet gjordes förståeligt (Karlsson 

2017).  

 

En annan studie där eleverna får utveckla entreprenöriella förmågor genom praktiska 

erfarenheter är studien John Dewey and Entrepreneurship in School-A Swedish Case av 

Lindsters Norberg (2016a). Studien har sin utgångspunkt i John Dewey pedagogiska 

teori. Teorin är baserad på att elever lär genom sina intressen, där de praktiskt får pröva 

och experimentera. Studiens frågeställning är om kunskapen glöms bort i processen. 

Eleven ska fostras till demokratiska medborgare som besitter de entreprenöriella 

förmågorna. Studien utfördes mellan år 2012–2015, på 25 grund- och gymnasieskolor i 

Sverige. I studien ingick sammanlagt 260 elever och ett antal utvalda lärare som alla 

fick delta i semistrukturerade intervjuer. Dessa analyserades sedan i datasystemet 

NVivo. Resultatet av forskningen visade att eleverna finner att de har förståelse för det 

entreprenöriella arbetssättet och att de är positivt inställda till att arbeta gruppvis. De 

fann att de fick ta initiativ och ansvar och att de har lärt sig att kompromissa. Resultatet 

visade även att eleverna får insikt om de entreprenöriella förmågornas betydelse genom 

arbetet med UF-företag. Genom UF-företagen får eleverna praktiska och teoretiska 

kunskaper kring hur företagande kan ske. Lindster Norberg visade även i sitt resultat 

hur lärarens ämneskompetenser är en avgörande faktor för elevernas förståelse för det 

entreprenöriella lärandets syfte. I resultatet framkom det även att lärarna upplever att det 

entreprenöriella lärandet bör finnas som ett stöd i elevernas kunskapsinhämtning, 

eftersom eleverna förväntas arbeta självständigt i det entreprenöriella lärandets 
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processer. Forskaren kopplar samman det entreprenöriella arbetssättet med Deweys 

teori, där eleven lär genom att pröva och ompröva för att nå ett resultat. (Lindster 

Norberg 2016a). 

 

I studien Företagsamma elever - Diskurser kring entreprenörskap och företagande i 

skolan (Leffler 2006) undersöks det hur entreprenöriellt lärandet kan implementeras i 

skolans undervisning och hur det kommer i utryck. Forskaren ser det som en kamp som 

sker mellan samhällets iver att skapa företagsamma elever och skolans uppdrag att 

utveckla förmågor. Därför ville hon med sin studie få kunskap om lärarnas syn på 

skolmiljön, rutiner, schema, läromedel, organisationen, lärarnas arbetslag, förvecklingar 

och samtal. Syftet för studien var även att få kunskap om entreprenörskap och 

företagsamhet, med fokuserade på elevernas delaktighet, samarbete, ansvarstagande och 

arbetssätt. Studien utfördes i 4 grundskolor med 68 elever i årskurs 4–6, 12 lärare och 3 

rektorer. I genomförandet utgick forskaren från ett genusperspektiv och därför 

intervjuades och observerades lika många flickor som pojkar. Observationen skedde 

genom ett passivt deltagande vilket innebar att Leffler studerade eleverna på avstånd 

och deltog endast stundtals. I studiens resultat kan inga märkbara skillnader mellan 

pojkar och flickor i förhållande till det entreprenöriella lärandet noteras. Däremot kan 

resultatet visa att det demokratiska förhållningssättet skiljer sig beroende på elevernas 

åldrar. Det märktes då elevernas kunskap ökade med åldern där de dessutom blev med 

verbala när de blev äldre. Leken betraktades som ett pedagogiskt verktyg, där lärarna 

arbetade didaktiskt för att stimulera eleverna i sitt lärande. De entreprenöriella 

förmågorna nämns inte i studien, utan benämns som företagsamma förmågor. Forskaren 

tolkar att det entreprenöriella lärandet har fokus på företagande och inte på förmågor 

som ska uppnås. Utifrån det ses lärandet som ett undersökande arbetssätt där eleverna 

lär genom praktisk erfarenhet (Leffler 2006).   

 

I studien Måste det här vara som en väckelserörelse? En studie om (det som kallas) 

entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån i Basil Bernsteins begreppsapparat, 

Diehl (2017), undersöks hur det entreprenöriella lärandet komplexitet kan fastställas 

med hjälp av Basil Bernsteins begreppsapparat. Problematiken som kan uppstå när 

elever ska utveckla de entreprenöriella förmågorna är uppdelningen som kan ske mellan 

kunskap och kompetens. Med det menar Diehls att ämneskunskapen kan hämmas när ett 

för stort fokus läggs på de entreprenöriella. Studie är en del av ett 

skolutvecklingsprogram som pågick år 2013–2015 på 25 svenska skolor över hela 

landet. Studien utfördes på 2 skolor i årskurs 6–9, med sammanlagt 450 elever. För att 

undersöka skillnader valdes skolor med varierande socioekonomiska förutsättningar. 

Insamlandet av det empiriska materialet skedde med intervjuer av lärare och elever, 

strukturerade observationer och fältstudier. Studien resulterade i två delar vilket beror 

på att undervisningsmetoderna var olika på de två skolorna. I skolan som var placerad i 

ett socioekonomiskt utsatt område bedrevs en traditionell undervisning med en 

auktoritär lärare. Det begränsade elevernas delaktighet i undervisningen och lärandet i 

de entreprenöriella förmågorna. I skolan med andra förutsättningar var det 

entreprenöriella lärandet en naturlig del av lärarnas undervisning. Men eleverna 

upplevde att lärarnas gav otydliga instruktioner. Utav det skapades det svårigheter för 

elevers förståelse och måluppfyllelse vilket kan hämmar elevernas initiativförmåga. Ett 

arbetssätt där eleverna arbetar socialt gruppvis och tänker självständigt och 

problemlösande är en grundförutsättning i det entreprenöriella lärandet (Diehl 2017). 
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2.2 Internationell forskning 

I en finländsk studie vid namn Du kan om du vill – Lärares tankar om fostran till 

företagsamhet, undersöker Backström Widjeskog (2008) hur läraren arbeta didaktiskt 

och stödjer elever i sin förståelse och utveckling i det entreprenöriella lärandet. Studien 

undersöker dessutom hur läraren ser på fostran till företagsamhet, samt det livslånga 

lärandet och hur det kan implementeras i skolan. Studien genomfördes genom intervjuer 

med 30 lärare som arbetar i grundläggande lärarutbildningar. I resultatet betonar lärarna 

att elevernas förståelse för begreppet och dess syfte. Det sker genom att undervisningen 

är sker enligt det entreprenöriella lärandet. Resultatet visar även att lärarna tolkar 

företagsamhet och entreprenörskap som en aspekt kring vilket de kan arbeta med 

lärandet, förhållningsätt och ändringar av uppfattningar. Det framkommer även att 

lärarna uppfattar det entreprenöriella lärandet där eleverna ska utveckla sociala och 

personliga förmågor, till skillnad mot en företagsamhet med ett ekonomiskt perspektiv. 

(Backström Widjeskog 2008). 

 

2.3 Fördelar och svårigheter med det entreprenöriella lärandet 

I studien Entrepreneurial learning and school improvement: a Swedish case av Leffler 

och Näsström (2014), problematiseras hur entreprenören har skiftat från att ägna sig åt 

företagande till att ägna sig åt det entreprenöriella lärandet. I studien problematiserar 

forskarna tolkningar av begreppets påverkan på elevers studieresultat och lärarens syn 

på lärandet. De fann att konflikter i lärarens syn på huruvida de entreprenöriella 

förmågorna lärs in eller om förmågorna är en medfödd begåvning. Forskarna 

ifrågasätter därför huruvida det entreprenöriella lärandet avser inlärning av förmågor 

eller om det handlar om ett visst beteende som ska uppnås. Studien startade år 2013 och 

pågick under tre år på 20 högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Insamlandet av data 

genomfördes med enkäter där 26 rektorer, 207 lärare och 630 elever deltog. I resultatet 

kan forskarna visa att det finns en positiv inställning, av både lärare och elever, 

beträffande samarbete med de lokala företagen. De lärare som deltog i studien tog del 

av aktuell forskning och litteratur angående det entreprenöriella lärandet. I resultatet 

konstaterar Leffler och Näsström att lärarnas kompetens, kunskap och intressen inom 

det entreprenöriella lärandet är avgörande för elevers nivå av lärande inom de 

entreprenöriella förmågorna. Måluppfyllelsen var högre hos eleverna när läraren hade 

baserat sin undervisning på elevernas personliga intressen. Däremot skriver Leffler och 

Näsström att en problematik kan uppstå då lärarens förhållningssätt är att de 

entreprenöriella förmågorna ses som beteenden som ska uppnås. Det resulterar i att 

eleverna inte ges samma förutsättningar (Leffler & Näsström 2014).  

 

En annan studie där fördelar och svårigheter med det entreprenöriella lärandet studeras 

är studien Hur ska du bli när du blir stor? Det är en  studie gjord av Lindster Norberg 

(2016b) i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus. Studiens syfte 

är att synliggöra hur läraren förhåller sig till den ökade kompetens hos läraren som 

krävs inom det entreprenöriella lärandet. Studiens syfte är även att belysa hur läraren 

förhåller sig till brytningen som kan uppstå mellan den traditionella undervisningen och 

det entreprenöriella lärandet. Studien genomfördes under tre år på skolor som var 

delaktiga i skolutvecklingsprogrammet Ifous. Tjugosju skolor och tretton skolhuvudmän 

deltog i denna studie. Studien genomfördes även på andra skolor vilket resulterade i att 

ytterligare 3 skolor, 14 lärare och 90 elever involverades i studien. Materialet för 

studien samlades in genom observationer, intervjuer med elever i 26 fokusgrupper och 

enskilda intervjuer med lärare. Forskarna identifierade tre typer av läraridentiteter. Den 

ena kategorien gav de namnet den ”självsäkra läraren”; en lärare som var positiv till 
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framtiden och säker i sin roll inom det entreprenöriella lärandet. Den andra kategorin 

benämndes ”den frustrerande läraren”, där läraren ansåg sig vara styr och begränsad 

från övre aktörer. Lärarens intention var att ge eleven den bästa undervisningen. Men 

frustration ledde till motsatt effekt. Den sista kategorin gavs namnet ”den stressade 

läraren” och representerade  lärare som var osäkra kring begreppet entreprenöriella 

lärandets. Lärare i den här gruppen beskrev en känsla av ensamhet som uppkom ur 

okunskapen om ämnet (Lindster Norberg 2016b). 

  

I Anderssons (2017) studie Möten där vi blir sedda. En studie om elevers engagemang i 

skolan undersöks det hur eleverna förväntas uppnå de entreprenöriella förmågorna. I 

studien belyser forskaren  hur lärarens bemötande med elever kan påverka elevernas 

engagemang för skolarbetet. Det beskrivs hur eleverna upplever en känsla av vanmakt 

och meningslöshet på grund av att kraven känns över mäktiga för dem. Studien 

genomfördes mellan år 2012–2015 på 25 skolor i Sverige och sammanlagt var 1298 

gymnasieelever involverades. Insamlingen av data skedde genom enskilda intervjuer 

och gruppintervjuer, enkätundersökningar och skriftliga reflektioner. Resultatet påvisar 

att eleverna upplever att de saknar inflytande över sin utbildning. De får inte framföra 

sin åsikt i den grad de önskar och eleverna upplever att läraren inte lyssnar. I resultatet 

förklarar även eleverna att de få gånger som de ges inflytande känns som en bonus och 

inget som leder till att eleverna får påverka sitt lärande. Däremot konstateras det i 

resultatet, likt tidigare nämnda studier, att lärarens kompetens har en avgörande faktor 

för att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla de entreprenöriella förmågorna 

(Andersson 2017). 

 

2.4 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen riktat mot det entreprenöriella lärandet i grundskolan kan jag 

konstatera att det finns en forskningslucka eftersom ingen forskning berörde 

fritidshemsverksamheten. Däremot finns det mer omfattande material, inom det valda 

området, riktat mot grundskolan och gymnasiet. Jag kan även notera att forskning riktat 

mot hur lärare arbetar didaktiskt med det entreprenöriella lärandet saknas. Däremot 

finns det forskning kring lärarens kompetenser och hur elever upplever det 

entreprenöriella lärandet. I Lindster Norbergs (2016a) studie visades det att eleverna 

ansågs vara väl pålästa och intresserade vilket motsägs i Lindster Norbergs (2016b), 

Leffler och Näsströms (2014) och Lefflers (2016) studier. I dessa studier visar resultaten 

istället att eleverna finner det svårt att förstå syftet med det entreprenöriella lärandet 

samt att eleverna har bristande kompetens och intresse för ämnet då läraren inte finns 

som stöd i lärprocessen. Om jag ser elevernas uppfattningar ur ett lärarperspektiv undrar 

jag hur elevers synpunkter, där de upplever att läraren saknar kunskap angående det 

entreprenöriellt lärandet, uppkommer. Beror elevernas okunskap av begreppet på att 

läraren inte har förmågan att bedriva en didaktisk undervisning korrekt?   

Styrdokumenten redogör för att undervisningen ska ha en grund i det entreprenöriella 

lärandet. Men lärarnas okunskap och osäkerhet, som en del av de nämnda studierna 

nämner, kan bero på att begreppet är relativt nytt i skolsammanhang samt att det är 

tolkningsbart. Leffler och Näsström (2014) förklarar att begreppet är svårtolkat och att 

det finns föreställningar om att de entreprenöriella förmågorna är medfödda beteende 

som inte går att lära in. Tolkningsdilemmat redogör även Bäckström Widjeskog (2008) 

för och redogör i sin studies resultat att lärarens förståelse för begreppet är avgörande 

för att kunna omvärdera och öka förståelsen för ämnet hos eleverna.  

Fritidshemmets verksamhet ska ge eleverna en meningsfull fritid genom att vara 

anpassad till elevernas intresse och behov. Det ska ske genom ett samarbete mellan 

skolan och fritidshemmet, där eleverna ska ges alternativa lärsituationer. 
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Lärsituationerna kan ske genom praktiska erfarenheter som kan tillkomma genom lek 

och möte med samhället. Forskningen visar att den praktiska betydelsen av det 

entreprenöriella lärandet ger eleverna förståelse för begreppets syfte. Leffler (2006) 

beskriver i sin studie att elever lär genom lek där de experimenterar och prövar. 

Forskaren beskriver även hur läraren didaktiskt kan planera lekrelaterade aktiviteter som 

ökar elevernas förståelse för de entreprenöriella förmågorna (Leffler 2006). Men 

avsaknad av kunskap av det entreprenöriella lärandet kan resultera i att fritidshemmets 

verksamhet brister i att beröra de entreprenöriella förmågorna i den pedagogiska 

planeringen. 

Karlssons (2017) och Leffler och Näsströms (2014) forskningar påvisar i resultaten att 

skolsamarbete som sker med företag och samhället ökar elevernas praktiska erfarenheter 

och förståelse för det entreprenöriella lärandet. Forskningens praktiska betydelse 

kopplar Lister Norberg (2016) i sin studie samman med John Deweys teori. Teorin 

utgår från att elever lär genom egna intressen och att praktiskt pröva och ompröva. 

Aspekten att elever lär genom egna intressen och att läraren har kännedom om alla 

elevers behov visar Andersson (2017) i sin studie. Kunskap om elevers behov och 

personligheter är viktigt för att kunna inkludera alla elever i verksamheten. Andersson 

(2017) benämner även i sin studie att lärarens bemötande och inställning ger positiv 

inverkan på elevers inlärning. 

 

Den tidigare forskningen kan kopplas till min studies syfte då forskarna skriver om att 

lärarens kompetens är avgörande för hur elever förstår det entreprenöriella lärandet. Där 

blir lärarnas didaktiska arbete en aspekt på elevernas förståelse för ämnet. I den tidigare 

forskningen nämns även leken som en del av det entreprenöriella lärandet och kan 

därför kopplas till studien syfte eftersom leken är en stor del av lärandet på 

fritidshemmet och lärarens didaktiska verktyg. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för den teori jag baserat min studie på. 

Studien om det entreprenöriella lärandet kopplas med John Deweys teori och 

pragmatismen. I kapitlet kommer det även ges en definition av begreppet 

entreprenöriellt lärande för att ge förståelse för dess innebörd. Slutligen kommer de 

didaktiska frågorna beröras eftersom jag i min studie vill undersöka hur läraren på 

fritidshemmet didaktiskt arbetar med det entreprenöriella lärandet. 

 

3.1 Entreprenöriellt lärande och pragmatismen 

Det entreprenöriella lärandet grundas delvis i John Deweys teori som utvecklades under 

progressivismens tid i början av 1900-talet. Pragmatismen innefattar en kunskapssyn 

som har haft ett historiskt inflytande över det svenska skolväsendet. Dewey hävdar att 

kunskap uppstår i relation till sitt syfte och användbarhet (Allwood & Erikson 2018). 

Det innebär att elever lär genom sitt intresse och genom att experimentera och praktiskt 

utföra kunskapen. Den synen på lärande kan påstås ha utvecklats till det som i dagens 

samhälle kallas det entreprenöriella lärandet (Allwood & Erikson 2018). Hartman 

(2017) skriver att Dewey ansåg att teoretisk och praktisk kunskap bör samspela och 

bilda en helhet. Han menar att inlärning inte endast ske genom praktisk erfarenhet, utan 

ske genom interaktion mellan utförandet och reflektionen. Vidare ansåg Dewey att 

samtal där alla kan framför sin åsikt, så kallade deliberativa samtal, och den 

demokratiska gemenskapen är det som skapar fungerande samhällen och påverkar dess 

invånare positivt (Hartman 2017). Pragmatismens fokus på lärandet som inquiry kan 

även ses om en ytterligare koppling till  det entreprenöriella lärande. Både inom inquiry-

baserat och det entreprenöriella lärande är själva startpunkten i lärandet ett problem som 

eleven ska lösa genom att undersöka och prova (Säljö 2014). Inom pragmatismen lyftes 

vikten av att knyta samman elevers lärande till det samhället. Den kopplingen är även 

tydligt inom det entreprenöriella lärande där utbildningen blir ett redskap för att forma 

framtida demokratiska medborgare (Lindster Norberg 2016a). 

 

3.2 Definition av entreprenöriellt lärande 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet sker det enligt Rohlin (2012) en 

omorganisation av skolan. Det resulterade i att individens förmågor och sociala 

kompetenser hamnade i fokus. År 2009 beslöt regeringen att tillsätta en utredning för 

införandet av entreprenörskap i skolan. Det livslånga lärandet skulle bli en del av den 

svenska undervisningen. 

 

Falk- Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) förklarar att det blev även 

starten för införandet av begreppet entreprenöriella lärandet. Ibland används emellertid 

begreppet entreprenör för att beskriva samma sak. 

 

Entreprenör betyder enligt Nationalencyklopedin (2009) följande: 

  
              Företagsam person som starta nya företag och går in i nya projekt. Även person 

                 eller företag som genomför en entreprenad som kan benämnas entreprenör. 

                                                                       (Nationalencyklopedin 2009, sid 99). 

 

Tanken med införandet av entreprenadskap i skolan är att eleverna ska utveckla de 

entreprenöriella kompetenserna. Skolverket (2010) beskriver att eleverna ska utvecklas i 

att se möjligheter, ta initiativ och utveckla idéer som sedan är användbara i samhället. I 

skolsammanhang skiftar entreprenörskap till det entreprenöriella lärandet, där eleverna 
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ska utveckla förmågor. De entreprenöriella förmågorna förklaras i att eleven i sin 

lärprocess ska resonera och tänka som en entreprenör (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler 

& Svedberg 2011). Läraren ska även stödja eleven i sin utveckling av de 

entreprenöriella förmågorna, som problemlösning, kreativitet, samarbetsförmåga, 

ansvar, självtillit och att kunna se möjligheter och utveckla idéer. Syftet med det 

entreprenöriella lärandet är även att elever ska fostras till demokratiska, självtänkande, 

problemlösande individer som besitter de sociala kompetenserna samarbete och 

kommunikation. Det livslånga lärandet ska resultera i medborgare som blir en tillgång 

för samhället (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler & Svedberg 2011). Ackesjö et. al. 

(2017) förklarar att fokus har flyttats från att starta och driva företag till det 

entreprenöriella lärandet och dess förmågor. Lärarens roll blir då att finnas tillgänglig 

för att bistå och stötta eleven i sin kreativa process. I den kreativa processen utmanas 

eleven att prova och försöka finna lösningar på problem (Ackesjö et. al. 2017). Eleven 

uppmuntras till att lära sig växla mellan ett divergent och konvergent tänkande. 

Divergent tänkande är att eleven när lösningen saknas på ett problem själv ska finna en 

lösning. Konvergent tänkande är när lösningar finns och eleven väljer den lösning som 

passar syftet bäst (Ackesjö et. al. 2017). 

 

3.3  Fritidshemmets didaktik 
Didaktik kommer från grekiskans, didaskein och betyder att undervisa. Den didaktiska 
metoden har använts som pedagogisk bas i den svenska skolan under en lång tid (Lundgren 
2014). Fritidshemmet fick ett eget kapitel i Lgr 11, 2017 där verksamhetens syfte och centrala 
innehåll beskrivs. Undervisningen i Fritidshemmet är en målstyrd verksamhet, ledd av lärare, 
där elevernas intresse och behov är en central del av den didaktiska planeringen ( Skolverket 
2019) 

 

Didaktik kan beskrivas, med hjälp av den didaktiska triangeln, som ett möte mellan 

elev, lärare och undervisningens innehåll och syfte (Lindström & Pennlert 2013). 

Ämneskompetens syftar till den kunskap som läraren har i sitt undervisande ämne, som 

i detta fall är lärandet som tar plats i fritidshemmet. I fritidshemmets blir både 

läroplanen och elevens intresse och behov del av vad  undervisningen på fritidshemmet 

ska innehålla. Lärare på fritidshem har kunskap om hur det är att lära, veta, och förstå 

något. Undervisning i både skolan och fritidshemmet  är planerade utifrån den 

didaktiskt triangelns frågor Vad? Hur? och Varför?   

 

Vad? syftar till vad eleven ska lära sig. Med andra ord innefattar den här 

frågan vilket innehåll undervisningen ska beröra. Planering ska sedan ske i 

enlighet med skolans styrdokument och de uppsatta kunskapsmålen. 

Hur? klargör hur eleven ska lära sig undervisningsinnehållet.  

Varför? motiverar varför eleven ska lära sig undervisningsinnehållet. 

Inom den här frågan ska eleverna ges förståelse för undervisningens syfte 

och innebörd (Lindström & Pennlert 2013). 

 

Dessutom ingår det i Fritidshemmet uppdrag att komplettera skolan samt att erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid.  

 

Elevernas fria val av aktiviteter resulterar i att fritidshemmet undervisning skiljer sig 

mot skolans undervisning, angående Vad? frågan i den didaktiska triangeln. 

Hansen Orwehag (2017) förklarar att fritidshemmets verksamhet ska planeras utifrån 

läroplanen men även utifrån elevers efterfråga, intressen och önskemål. Det resulterar i 

att Vad? frågan får en annan innebörd på fritidshemmet. Lindström och Pennlert (2013) 
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skriver att lärarens didaktiska kompetens innebär att ha förmågan att reflektera över och 

föra diskussioner med elever och kollegor om undervisningsinnehållets syfte. Den 

planerade undervisningen ska utgå från elevens förutsättningar och behov (Lindström & 

Pennlert 2013).  
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4 Metod 
I det här kapitlet kommer de metoder som har använts för studien att förklaras. Kapitlet 

kommer även beröra studien urval av deltagare, etiska övervägande, genomförandet av 

studien och avslutas med en metoddiskussion. 

 

4.1 Datainsamling/ Intervju 

Studiens syfte är att undersöka hur lärarna didaktiskt arbeta på fritidshemmet med det 

entreprenöriella lärandet och specifikt mot den sociala aspekten. Därför har jag har valt 

att använda mig av en kvalitativ forskningsansats som kan innebära att insamlandet av 

data sker genom intervjuer och observationer, som dokumenteras och transkriberas 

(Denscombe 2017). För den här studien har jag valt att använda mig av enskilda 

intervjuer. Denscombe (2017) beskriver att det finns både fördelar och nackdelar med 

den enskilda intervjun. Fördelarna är att den enskilda intervjun är lättare att arrangera 

och den enskildes åsikter framkommer. Nackdelen är att det kan bli en ensidig syn på 

ämnet då gruppdiskussionen saknas (Denscombe (2017).  

För att intervjumaterialet ska resultera i ett valid resultat bör intervjufrågorna vara 

välgenomtänkta och relevanta till forskningssyftet (Kvale & Brinkman 2009). Intervjun 

bör vara anpassas till den deltagande personen, där eventuella följdfrågor kan vara 

nödvändiga för att förtydliga. Slutligen är det en fördel om den inledande frågan är 

allmänt kopplat till ämnet vilket ger intervjupersonen tillfälle att beskriva sin syn på 

forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann 2009). Jag valde därför intervju som min metod 

för att få fram lärarnas personliga och professionella åsikter om entreprenöriellt lärande. 

 

4.2 Urval och deltagare 

Jag valde att använda mig av ett bekvämlighetsurval genom att kontakta fyra 

legitimerade lärare på fritidshem. Intervjupersonerna är lärare som jag har haft kontakt 

med tidigare. Stukát (2011) beskriver att valet av intervjupersoner i en mindre studie 

bör vara väl valda representanter för gruppen. Personerna ska vara motiverande för 

intervjun för att studiens syfte ska kunna uppnås och ger ett analyserbart material 

(Stukát 2011). Två av lärarna i studien arbetar på en skola med ca 400 elever som ligger 

i en större stad i södra Sverige. Båda arbetar på en avdelning som har cirka 80 elever i 

årkurs 4–6.  Jag har intervjuat en kvinna på 45 år och en man på 50 år som båda har 

arbetat 17 år på avdelningen. I resultatet kommer de att benämnas som ”Malin, 45 år” 

och ”Olle, 50 år” i enlighet till Konfidentialitetskravet som kommer att förklaras under 

följande underrubrik. Det andra fritidshemmet tillhör en skola som ligger i en mindre 

stad i sydöstra Sverige bestående av cirka 300 elever i årskurs F-9. Där har jag 

intervjuat två lärare i fritidshem som arbetar på två olika avdelningar. Den ena läraren är 

en nyanställd kvinna på 33 år och arbetar på en avdelning med cirka 40 inskrivna elever 

i årskurs 1. Jag kommer nämna henne som 

 ”Pia, 33 år”. Den andra läraren är en kvinna på 29 år som har arbetat cirka 3 år på en 

avdelning med omkring 50 inskrivna elever i årskurs 2. Hon kommer att benämnas som 

”Kajsa, 29år”. 

 

4.3 Forskningsetiska övervägande 

Vid insamlandet av materialet har jag förhållit mig till det forskningsetiska principerna 

som benämns i Vetenskapsrådet (2017). De forskningsetiska principerna behandlar de 

fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att forskaren ska informera 

intervjupersonerna om studies syfte och hur deras medverka kommer att synas i studien. 

Vidare skriver de att informationsbrev ska sändas ut med information om studiens syfte 

och en presentation om forskaren. Brevet ska även innehålla en beskrivning om hur 

undersökningen kommer genomföras. Det ska även informeras om att intervjun är 

frivillig och att intervjupersonen har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2017).  

 

Innan genomförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna ta del av ett 

informationsbrev där ovanstående information stod förklarat. Jag informerade även att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun om de önskade. 

Samtyckeskravet skriver Vetenskapsrådet (2017) betyder att intervjupersonen 

godkänner att intervjun kan genomföras. Med andra ord förklarar de att deltagaren har 

rätt att själv bestämma villkor angående om den vill avbryta sin medverkan i studien. 

Jag informerade intervjupersonerna muntligt innan genomförandet, gällande medverkan 

och självbestämmande rätten. De erbjöds även att senare få läsa igenom 

transkriberingen. 

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att forskaren tydliggör för 

de deltagande intervjupersonerna att de ges anonymitet i studien. Det innebär att 

deltagarnas namn, skola och dess geografiska placering anonymiseras och inte kan 

härledas. Vidare skriver de att forskaren har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2017). Jag 

informerade att det som sägs inte kommer att föras vidare kopplat till person och plats 

och att jag har tystnadsplikt. Det fanns även som information i brevet till 

intervjupersonerna. 

 

Nyttjandekravet betyder att information om att allt insamlat material endast kommer att 

används i forskningssyfte och kommer att förstöras efter studiens genomförande. Det 

ska även finnas en tydlighet i att studien kommer att publiceras i Divaportalen 

(Vetenskapsrådet 2017). Jag informerade deltagarna muntligt om nyttjandekravet men 

även skriftligt i informationsbrevet. 

 

4.4 Genomförande 

Intervjun genomfördes med grund i de tre forskningsfrågorna: 

 1. Hur definiera lärare för fritidshem begreppet entreprenöriellt 

lärande/entreprenörskap? 

2. Hur arbetar lärarna innehållsligt och metodiskt med elevers sociala förmågor i det 

entreprenöriella lärandet i fritidshemmet? 

3. Vilka fördelar och svårigheter upplever fritidslärare med implementeringen av 

entreprenöriellt lärande i verksamheten? 

 

Varje huvuddel har ett antal utvecklande underfrågor för att ge en djupare förståelse av 

intervjupersonens uppfattning (se bilaga B).  

 

Jag tog kontakt med fyra lärare på två fritidshemmet genom sms och besök. De fick ta 

del av ett missivbrev (bilaga A) där information om vem jag är, studiens syfte och de 

forskningsetiska principerna stod. När de tackat ja till att medverka bestämdes tid och 

plats för intervjuerna. Innan intervjun genomfördes gav lärarna sitt samtycke till att jag 

spelade in intervjun. Intervjuerna tog ca 20 minuter att genomföra. Efteråt 

transkriberade jag det inspelade materialet ordagrant. Jag anonymiserade lärarna med 

kodnamn för att empirin inte ska kunna härledas till intervjupersonerna. Det insamlande 
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materialet sammanställdes och kategoriserades systematiskt, för att få kännedom av 

eventuella gemensamma nämnare och olikheter. I min analys av materialet kommer jag 

förhålla mig till Denscombes (2017) analysmodell. Först katalogiseras materialet, sedan 

kategoriseras materialet efter begrepp och teman med utgångspunkt i det teoretiska 

ramverket. I det tredje steget genomförs en jämförelse och analys. Det slutliga steget i 

analysmodellen berör studiens validitet och tillförlitlighet (Denscombe 2017). 

Denscombes analysmodell innehåller även ett steg där tabeller och diagram skapas. Jag 

bortsåg från det, då jag inte fann det relevant när jag genomförde kvalitativa intervjuer. 

 

4.5 Metoddiskussion  

Med anledning av att jag endast intervjuade fyra lärare på fritidshem i studien, ger det 

en svag generaliserbarhet. Jag upplevde att det var svårt att få lärare att ställa upp på 

intervjuer vilket resulterade i antalet intervjupersoner. Däremot finner jag det empiriska 

materialet innehållsrikt och analyserbart mot studiens forskningsfråga och syftet. Mitt 

val av den kvalitativa intervjun finner jag relevant eftersom personliga intervjuer enligt 

Denscombe (2017) ger svar som synliggör den enskilde individens åsikter. Det 

Denscombe skriver kan jag relatera till eftersom jag i genomförandet av intervjuerna har 

erfarit att de personliga intervjuerna gav utvecklade svar. Intervjuerna medförde även 

många diskussioner som även dem ledde till spontat utvecklade frågor och svar. 
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5 Resultat och analys  
Det empiriska materialet från intervjuerna har kategoriserats i tre delar som kommer att 

redovisas i det här kapitlet i samband med resultatet. De tre kategorierna utgår från 

empirin och studiens forskningsfrågor. Resultatet kommer att redogöras i tre 

underrubriker som står för empirins tre kategorier. Under första kategorin kommer 

innefatta begreppet entreprenöriellt lärande/entreprenörskap. Här kommer även 

elevdemokratin att belysas. Under andra underrubriken kommer det redogöras för hur 

lärarna arbetar med det entreprenöriella lärandets förmågor med fokus på de sociala 

förmågorna. Under sista underrubriken kommer det redovisas om lärarna upplever 

några svårigheter med implementeringen av det entreprenöriella lärandet på 

fritidshemmet.    

 

5.1 Begreppet entreprenöriellt lärande/entreprenörskap och 
elevdemokrati 

Tolkningen av begreppet entreprenöriella lärandet/entreprenörskap, noteras det att 

lärarna anser att det innebär att arbeta med de förmågor som anses leda till 

entreprenörskap. De ser det entreprenöriella lärandet som en process som går från en ide 

till färdig produkt. Där processen ska resulterar i självgående och självständiga 

individer. För Malin och Olle är begreppet entreprenörskap likställt med ett slags 

företagande – från idé till genomförande, där eleven få ta eget ansvar för processen och 

prövar sig fram till lösningar. 

 
                  När jag tänker på entreprenör eller entreprenörskap, de är ju som jag sa, de är att  

                  och du ska omsätta dina idéer och försöka göra något av det och kanske lyckats 

                  och kanske inte. Så tänker jag. 

                                                             (Malin, 45 år). 

 

                 Jag lägger det på eleverna de får utvecklar och genomföra. Vi har pratat lite grann,  

                 där vi tyckt ibland när vi körde de här legobygget får eleverna verkligen blomma ut.  

                 De får jobba framåt, vi är bara där och hjälper lite. Vi vill att de ska komma med egna  

                 idéer och genomförande. Och då vi ska finnas med och hjälpa de lite så. Men jag kan 

                 tycka att de att där skulle vi kunna göra mycket mer. 

                                                            (Olle, 50 år) 

 

 

Cajsa tolkar begreppet entreprenörskap på liknande vis som Malin men gör skillnad på  

begreppet entreprenör och entreprenöriellt lärande. Cajsa kopplar samman 

entreprenörskap och ekonomiska aspekter, men kopplar inte till lärande.  

  
                     Entreprenörskap är mer för mig, när du har som en affärsverksamhet. Det ska  

                     liksom gå runt och ska liksom löna sig att ha det. Det kan man säga så här har 

                     man något, kanske man lärt sig och vill lära sig mer det kanske är så man få se det.  

                                                           (Kajsa, 29 år). 

  
  

I det entreprenöriella lärandet ingår även elevdemokrati. Det kan ske genom deliberativa 

samtal och demokratiska möten. Lärarna anser att de lyssnade på eleverna och deras 

åsikter. De förklarade att det inte alltid är praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart 

att genomföra alla förslag. Elevdemokrati sker varierande på fritidshemmen, antingen 

genom planerade regelbundna fritidsråd eller oplanerade stormöten som hålls vid behov.  
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                         Ja, vi försöker ju i iallafall en gång i månaden ha ett fritidsråd. Där möjligheten  

                         finns för eleven att lyfta speciella saker. Antingen sådant de vill utveckla på  

                         fritidshemmet, eller sådant de vill ha och sådant de tycker är ett problem. 

                         Vi har ju också valmöjligheter, vilken aktivitet vi ska göra tillexempel. 

                         I b- hallen i idrotten, eller om vi har en aktivitet på fritids den veckan. 

                         Då får de ändå välja, om de vill göra eller inte. Sen försöker vi givetvis lyfta, 

                         eller framhäva sådant alla vill göra, vi vill ju erbjuda. De är väldigt 

                         delaktiga i att bestämma vad vi gör med deras fritids tid.  

                                                                 (Pia, 33 år). 

 

                         Vi har regelbundna fritidsråd, där eleverna ofta önskar vad de vill 

                         ska hända och vad de tycker är bra och vad som de tycker kan bli bättre i  

                         verksamheten. Samt då det planera nya scheman, nått sådant, det är från det 

                          vi utgår, vad de visat intresse för, vad är de vill ska hända. 

                                                                (Kajsa, 29 år). 

 

 

Pia och Karin ser fördelen med de regelbundna fritidsråden, där elever får möjlighet att 

framföra sina åsikter om verksamheten. De uppfattar att alla elever är delaktiga. 

Olle förklarar att fritidsråden sker när behov finns, det sker genom spontana oplanerade 

möten. Den nackdel Olle upplever med de spontana mötena är att de elever som inte är 

närvarande har inte möjlighet att framföra sina åsikter.  

 
                           När det är någonting viktigt vi måste informera, ja då tar vi ett stormöte. 

                           Då vet jag att alla inte där ändå, för de ska gå hem och det är kompisar, så är det. 

                                                                   (Olle, 50 år) 

 
 
5.1.1 Analys av begrepps tolkning och elevdemokrati 

Lärarnas tolkning av begreppet entreprenör/ entreprenöriellt lärande, är beroende på hur 

lärarna arbetar med lärandet i fritidshemmets verksamhet. I ett av fritidshemmen är 

verksamheten är baserat på ett års hjul med fokus på det entreprenöriella lärandet 

Fritidshemmet är inspirerat av den verksamhet som finns beskrivet i Ackesjö et.al 

(2017). Lärarna kopplar samman entreprenören och det entreprenöriella lärandet och 

dess förmågor. Här implementeras det entreprenöriella lärandet naturligt i 

undervisningen. I de andra fritidshemmen upplever lärarna en osäkerhet gentemot 

begreppet. De arbetade med att eleverna ska öva på förmågor, men ser inte sambandet 

med det entreprenöriella lärandet.  

Att det kan uppstå konflikter angående begreppet skriver Lindster Norberg (2016b) om i 

sin forskning. Hon förklarar att dilemman kan uppstå i tolkningen av begreppet. Det kan 

leda till att lärarna inte vet hur de ska förhålla sig till entreprenören/entreprenöriella 

lärandet och att de finner en osäkerhet i detta. 

 

Elevdemokratin på fritidshemmen bedrivs på två olika sätt. Det ske antingen genom 

planerade möten där eleverna får tid för förberedelse om vad de vill diskutera. Ett 

planerat möte medför att alla elever som vill kan närvarande. På det andra fritidshemmet 

sker spontana stormöten, när ärenden och problem behöver ventileras. Det oplanerade 

mötet resulterar i att endast de elever som är på plats har möjlighet att framföra sina 

åsikter. Vilket medför att elever inte få kännedom om den demokratiska processen och 

inte känner sig delaktiga i de deliberativa samtalen. Hartman (2017) skriver att Dewey 

ansåg att det som skapar en demokrati är de deliberativa samtalen. Det resulterar i en 

gemenskap och i slutänden ett fungerande samhälle Forskning visar att det 

demokratiska lärandet sker i relation med samhället och medborgarna.  
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Lindster Norberg (2016a) förklarar vidare at utbildningen har en avgörande roll i att 

skapa demokratiska medborgare som förstår den demokratiska processen. 

 

5.2 Hur arbetar lärarna innehållsligt och metodisk på fritidshemmets 
med förmågor, med fokus på den sociala aspekten 

Intervjupersonerna i studien upplevde generellt att det kollegiala samarbetet gav en 

trygghet och styrka. De tar ett gemensamt ansvar över verksamheten innehåll och att 

alla elevers behov blir tillgodosedd. Undervisningen på fritidshemmen består av både 

önskemål från eleverna och styrda aktiviteter. Lärarna menade att styrda aktiviteterna 

bör förekomma för att uppmana eleverna att prova något nytt och genom det träna på de 

sociala aspekterna av de entreprenöriella förmågorna. 

All undervisning på fritidshemmen har en pedagogisk planering med grund i de 

didaktiska frågorna. Däremot sker den löpande planeringen olika, antingen veckovis 

eller årsvis. Fritidshemmet med veckovisa aktiviteter har utedag, skapande och fysisk 

aktivitet som återkommande teman. Här sker ett tematiskt samarbete mellan 

fritidshemmet och skolan.  

 
                       Och vi ska också arbete lite med att göra bondgårdsdjur och bondgårdssamhälle. 

                               Eftersom skolan också jobbar med detta, så försöker vi väva samman det. 

                                                                  (Pia, 33 år).  

 

För Pia är samarbetet med skolan viktig, hon planerar fritidshemmets verksamhet i 

samråd med skolan för att eleverna ska få en samlad skoldag.    

Planeringen skiljer sig på de olika fritidshemmen. Där Malin beskriver att den 

pedagogiska planeringen sker årsvis med återkommande teman. Aktiviteterna är 

kopplade till det entreprenöriella lärandet, där det bland annat förekommer byggande av 

en legostad. Här  får eleverna kunskap genom lek, om hur ett samhälle är uppbyggt;  

både demokratiskt och ekonomiskt. Lärarna anser att en långsiktig planering är en 

fördel både för de själva och för eleverna. De vet vad som kommer att hända, vilket 

lärarna poängtera kan underlätta både planeringsmässigt och praktiskt. 
 

                    Vi har ju vårt års hjul, sen är det liksom att vi har vårt tema. Eller vi har vårt års hjul 

                    och sen följer vi den. Vi titta på gruppen såklart, sen är det under själva processen  

                    kommer vi på massa idéer vad vi kan göra. Hur vi kan ändra, vad passar, vad gruppen 

                    behöver. Ja det är ju vi utgår från det stora årshjulet, sen händer saker på vägen. 

                                                             (Malin, 45 år) 

 

Gemensamt är lärarnas positiva syn på den fria leken och den praktiska 

implementeringen i lärandet. De upplever att eleverna lär genom att praktiskt utföra och 

genom lek utveckla de entreprenöriella förmågorna. Lärarna uppmuntrar eleverna i 

utvecklingen av förmågorna. Det sker genom att de erbjuder elever hjälpmedel som 

leder leken framåt. 

 
                    Den använder ju många gånger i sina lekar, kan man tycka.  De satte ut en bunke med 

                    vatten och såpa igår. Sedan blev de bilmekaniker och biltvätt i hela gänget, då fick de 

                     ju igång samarbetet. 

                                                                   (Pia, 33 år).  
 

Genom den spontana leken, utvecklar eleverna de sociala förmågorna. De måste 

samarbeta för att leken ska fortgå, förklara Pia. Karin uppmärksamma aspekten som kan 

uppstå när elever inte vill vara en del av leken eller den planerade verksamheten. 

Eleverna väljer enskilda aktiviteter eller söker vila istället för aktivitet. 
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                     Man försöker ju få in det i allt man gör, men sen är det att på fritids vill man ju 

                    att det ska komma med elevernas egen lust att göra något. Har de inte lust 

                    så är det svårt att få fram lusten och tvinga in de i det. Då är det snarare ett sätt att 

                     vrida så det kommer i deras intresse. 

                                                                              (Kajsa, 29 år) 

 

 

Lärarna arbetar aktivt med ett värdegrundsarbete, för att skapa en god lärandemiljö på 

fritidshemmet. Det ske genom samarbetslekar, enskilda samtal, samt att anpassa 

aktiviteter, gruppstorlekar och miljön efter elevers behov. Många av värdegrunds 

aspekter är även de förmågor som ingår i det entreprenöriella lärandet.                    

Det framkom att lärarna stundtals upplever en problematik med de sociala 

gruppkonstellationerna. De har noterat brister i elevers förmåga att samarbeta, 

kommunicera och förstå de sociala koderna. Lärarnas egna reflektioner är att de bör inse 

att de gruppkonstellationer de skapar inte alltid fungerar och att sänka sin förväntning 

på att alla elevernas förstår det sociala samspelet.  

 
                        Alla elever klara inte av att vara i grupp, eller elever där man är max två  

                        om man ens klara av att vara med någon annan. Och sedan en del elever där det 

                        kvittar om det är 40 elever de klara av mycket alla fall. Det är ju någonting som 

                        liksom att anpassa ställen där man bara kan vara en eller två på fritids. 

                                                                 (Kajsa, 29 år) 

 

Kajsa har noterat skillnaden mellan elever och den sociala förmågan att ingå i en grupp 

konstellation. Olle förklarar att vissa elever behöver stöd angående inträde i en grupp. 

  
                        Ja, de kommer och ber, de kanske har någon som är med. Vill komma med i 

                        aktiviteten Om man är lite försiktig lite där. Man måste försöka vara mer  

                        uppsökande och mer personligt med de på ett sätt då. 

                                                                         (Olle, 50 år) 
 

Inom det entreprenöriella lärandet ska eleverna öva på att kommunicera. För de elever 

där kommunikativa problem uppstår på grund av språket, ser lärarna fördelar med att 

använda visuella hjälpmedel. Det ger även fördelar till de elever som har behov av 

struktur och information om vad som kommer att ske under dagen. Förberedelsen gör 

att eleverna mer okomplicerat tillgodoser sig undervisningen och ingår i det sociala 

samspelet. Det kan även finnas behov av visuella hjälpmedel för alla inför större teman. 

Informationstavlor med både text och en visuell beskrivning tillverkas för att ge 

eleverna möjlighet att informera sig succesivt. Pia förklarar att den språkliga aspekten 

kan medföra problem. Eleverna kan känna ett utanförskap, när de inte kan kommunicera 

och göra sig förstådda. Hon upplever att de visuella stöden kan hjälpa eleverna. Olle 

beskriver att de placerar ut visuell information för att tydliggöra för eleverna om 

kommande aktiviteter. 

 
                        Jag kan tänka mig språket ställer till ganska mycket för en del. Många vill 

                            vara med och se visuellt vad är det som händer innan de känner sig trygga 

                            och andra tror jag bara har svårt att, just det här våga vara med, våga knyta ann,  

                            våga delta i aktiviteter. En del känner sig rädda att misslyckats. Känner allt som ett  

                             misslyckande i vad de än gör. 

                                                                                    (Pia, 33 år). 
                          Då får man lyfta upp det lite upp. Då sätter vi upp lite lappar här och där för att    

                           informera om det då.  

                                                                                     (Olle, 50 år) 
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Elever ska öva på är att samarbeta och att kunna kommunicera. Där de ska de även vara 

en god förebild för varandra och öva på förmågan att leda en grupp. Lärarna förklarade 

att de har en medvetenhet om att alla elever inte är ämnade för ledarrollen. Men att vara 

en bra ledare innefattar även aspekten av att vara en bra kompis och förebild. Olle 

förklarar att det är viktigt att ha förmågan att vara en bra ledare och förebild.  

 
                     …det är superviktigt, vara en bra ledare. Vara en bra förebild. 

                                                                                      (Olle, 50 år) 

 
5.2.1 Analys av lärarnas arbetssätt 

Fritidshemmen där lärarna i den här studien arbetar har en didaktisk planerad 

verksamhet, där elevernas åsikter beaktas och en planerad undervisning förekommer. 

Det förekommer samarbete med skolan för att ge eleverna alternativa lärsituationer.  

Lärarna beskriver att de försöker anpassa lärandet efter elevernas förmågor. En lärare 

som stöttar och leder eleven i sin lärprocess fodrar didaktisk kompetens, där 

undervisningen är baserat på elevens förutsättningar (Lindström & Pennlert 2013). I det 

entreprenöriella lärandet är det lärarens uppgift att stötta eleven i lärprocessen av de 

sociala förmågorna (Ackesjö et.al. 2017). Intervjupersonerna ser leken och det praktiska 

utförandet som en del av elevernas kunskapsinhämtning, där de ska ges möjlighet att 

öva på de entreprenöriella förmågorna. Lärarna redogör att genom erbjuda eleverna 

verktyg i leken, kan det resultera i att det skapas nya sociala gruppkonstruktioner, där de 

övar på samarbete och kommunikation. Den praktiskt utförandet kan kopplas till John 

Deweys teori där han anser att lärandet uppstår genom intresse och praktiskt 

genomförande (Allwood & Erikson 2018). Att den praktiska aspekten har en positiv 

inverkan visar Karlssons (2017), Lefflers (2006) och Lister Norbergs (2016a) 

forskningar. De menar att eleverna får en förståelse för det entreprenöriella lärandets 

syfte, när praktik och teori sätts samman. För att underlätta för eleverna använder 

lärarna visuella hjälpmedel, de arbetar även aktivt med ett värdegrundsarbete. De ser det 

som en långsiktig process för att eleven ska få ökad förståelse och kunna fungerar i ett 

socialt sammanhang.  Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver den sociala utvecklingen 

som en process som sker genom kommunikation, samspel och med interaktion med 

omgivningen. Alla lärarna påpekar att de är medvetna om att inte alla har förmågan att 

förstå de sociala koderna och uppnå förmågor, vilket kan leda till frustration för 

eleverna. Andersson (2017) forskning visar att elever kan känna en frustration, 

gentemot de entreprenöriella förmågorna när de krav det förväntas uppnå känns för 

svåra för att kunna uppnå. 

 

5.3 Fritidshemslärarens upplevelser av svårigheter och möjligheter 
med det entreprenöriella lärande 

Intervjupersonerna upplever generellt att det entreprenöriella lärandet är ett givande 

arbetssätt som stärker och utvecklar eleverna. De anser att sedan införandet av det 

entreprenöriella lärandet, har verksamheten på fritidshemmet utvecklats. Men det kan 

noteras att de är medvetna om att verksamheten kan utvecklas och bli bättre. Den 

utvecklingen som lärarna märkt hos elevernas är en ökad kunskap om samhällets 

uppbyggnad och de demokratiska värderingarna. Intervjupersonerna ser det 

entreprenöriella lärandet som ett livslångtlärande som eleverna ska har nytta av hela 

livet.  De anser att elevernas utveckling i de sociala förmågorna, samarbete och 

kommunikation har fördjupats. Intervjupersonerna upplever även att den 

kommunikativa förmågan medför att eleverna har utvecklat ett mer demokratiskt 

arbetssätt, då de kan diskutera och finna lösningar tillsammans. På det fritidshem där 
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verksamheten är baserat på ett års hjul har lärarna noterat att det har blivit ett koncept 

som de yngre eleverna ser fram emot. 

                 
                   Det är så roligt, det är ju ingen som behöver lära ut, om du förstå vad jag menar?   

                   Det är de själva där hela processen då tänker jag legocity, själva processen från 

                   början till slut. Det är en process där de lär sig hela tiden något nytt. Vi bara hjälper 

                   de att förstå detta här handlar mycket om samhälle, inte uppbyggd men hur det fungera 

                   men det är liksom demokrati. Ja, det är allt från demokrati, till att prova på egna idéer att            

                  omsätta idéer. 

                                                                            (Malin,45 år) 

 

                 Den sociala kompetenser, hur man pratat med varandra och hur man uppför sig. 

                    Hur man organisera, samarbeta och samverka. 

                                                                             (Olle, 55 år) 

Det Malin och Olle upplever är att det entreprenöriella lärandet utvecklar elevernas 

förmåga att tänka själva och vara kreativa. De erfar att eleverna träna och utvecklas i de 

sociala förmågorna. 

                                             

Begreppet entreprenör/entreprenöriellt är dock tolkningsbart enligt intervjupersonerna. 

Det kan medföra en osäkerhet vad det entreprenöriella lärandet innebär för 

verksamheten. De svårigheter intervjupersonerna erfar med det entreprenöriella lärandet 

innebär ett relativt nytt sätt att arbeta. 

 
                    Det är ju lite så, är resten av verksamheten intresserad av entreprenöriellt lärarande 

                      eller har vi för mål, det kan vara en sådan där måluppfyllelse, vi har ju lokala mål som 

                      vi som vi ska följa. Som man tillsammans tagit fram, där man inte varit van att lyfta   

                      entreprenöriellt lärande i det som begrepp, jag tror fortfarande att vi inte är vana vid  

                      begreppet. 

                                                                             (Pia, 33 år).                              

 

Pia har noterat att vissa elever har svårigheter med att förstå syftet med exempelvis 

sammarbetsövningar eller skapande i undervisningen. De behöver upprepning för att 

känna sig trygga i aktiviteten.  

                  
                     Köra leken, eller skapandet flera gånger så de kanske har möjlighet, kanske  

                         inte första gången, men andra eller tredje gången kunna vara med. 

                                                                              (Pia, 33 år)                 

 

Intervjupersonerna nämner att de arbetsmetoder som gärna används inom det 

entreprenöriella lärandet kan innebära svårigheter för elever som har svårt med sociala 

relationer. Verksamheten måste anpassas efter dessa elever för att ge de det stöd och 

hjälp i lärandet för att kunna vara med i verksamheten på sina egna förutsättningar. 

Ibland kan elever då ges stöd genom visuella hjälpmedel. De nyanlända elever som har 

inte behärskar det svenska språket ges inte samma möjlighet att utveckla de sociala 

förmågorna enligt intervjupersonerna. Det resulterar i att eleverna inte har möjlighet att 

delta i de spontana samtalen och lärsituationerna som resterande elever. 

 
                  Ja, man prata, de sitter och pyssla och spela ett spel eller man bara är ute. 

                     Det blir att man pratar om precis vad som helst, det är den sociala aspekten. 

                     Pratar man på ett sådant sätt så nästan alla kan vara med, så blir det liksom att alla 

                     är med. Sen är det så här språkbarriärer, Det finns ju nyanlända elever och elever 

                     som inte är lika utvecklade i språket. Där är det ju svårigheter. 

                                                     (Kajsa, 29 år) 
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5.3.1 Analysmöjligheter och svårigheter 

Intervjupersonerna nämner att de upplever både fördelar och nackdelar med det 

entreprenöriella lärandet. Det fritidshemmet som upplever mest fördelar, har en 

verksamhet som aktivt arbetar med det entreprenöriella lärandet. Här har lärarna arbetat 

länge med konceptet och är säkra i sin roll. De fokuserar på att stötta eleverna i sin 

lärande process och finnas till hjälp om så behövs. Ackesjö et. al. (2017) förklara att 

lärarens roll i det entreprenöriella lärandet är att bistå eleverna och leda de i sin 

utveckling av de entreprenöriella förmågorna. Det överensstämmer med Skolverkets 

(2010) förklaring om vad det entreprenöriella lärandet innebär, att fostra självgående, 

problemlösande blivande samhällsmedborgare. Lindsters Norberg (2016b) forskning 

visar att lärarens inställning och kunskap är en faktor för att det entreprenöriella lärandet 

ska fungera i verksamheten. Hon visar att de lärare som lyckats bäst är de lärare som är 

positivt inställd och säkra i det entreprenöriella lärandet. Lindster Norbergs forskning 

redogör även för de lärare som finner svårigheter och är osäkra angående begreppet 

innebörd. Osäkerheten och svårigheter med det entreprenöriella lärandet upplevde några 

av intervjupersonerna, vilket ibland berodde på att lärandet är relativt nytt. Den 

erfarenheten är inte förvånade eftersom det entreprenöriella lärandet infördes 2011 i 

samband med Lgr 11. Skolverket (2010a) förklarar att entreprenadskap ska införas i 

skolan där elever ska utveckla förmågor.  
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6 Diskussion 
I kapitlet redogör jag för om jag funnit svar på min forskningsfråga, hur lärare i 

fritidshem arbetar didaktiskt med det entreprenöriella lärandet och dess förmågor, med 

fokus på de sociala förmågorna. Jag kommer att diskutera metodvalet i min studie, där 

jag kommer att redogöra för nackdelar och fördelar jag funnit. Kapitlet innehåller även 

en teoridiskussion. Jämförelse kommer att ske om den tidigare forskning och teori 

stämmer med det resultat jag fann i min studie. Slutligen kommer jag ge förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet. 

 

6.1 Val av metod 

Studien genomfördes genom kvalitativa interjuver. Jag valde den metoden för att jag 

upplevde att det är ett enkelt sätt att få information angående en persons åsikt om en 

specifik fråga. Innan jag genomförande intervjuerna in informerade jag mig genom att 

läsa Denscombe (2017) där han förklara hur en skicklig forskare bör genomföra en 

intervju för att nå det bästa resultatet. Det jag noterade är att jag är ovan vid 

intervjusituationen, vilket resulterade i att jag följde mitt intervjumanus strikt och kan 

nu i efterhand reflekterat över att jag kunde ställt fler följdfrågor, det hade troligtvis 

givit mig mer nyanserade svar. Tyvärr var det svårt att få personer att ställa upp för 

intervjuer, de angav tidsbrist som orsak. Jag motiverade intervjupersonerna med att 

intervjuerna tog ca 20 min. 

Om tid funnits hade studien tjänat på deltagande observationer på fritidshemmet. Där 

jag under en längre tid kunnat fokuserat på hur lärarna praktiskt arbetar med det 

entreprenöriella Studiens syfte var att undersöka hur lärarna arbetade med det 

entreprenöriella lärandet. Forskningsfrågan är didaktiskt, då jag är intresserad av Hur?  

lärarna planera undervisningen på fritidshemmet lärandet. En anledning till denna 

önskan är den osäkerhet jag upplevde hos vissa av intervjupersonerna angående det 

entreprenöriella lärandet. Det skulle vara intressant att undersöka om de arbetade med 

lärandet omedvetet. Endast intervjuer kan ge en ensidig bild på forskningsfrågan, 

genom observationer skulle vara intressant att även se om lärarnas uppfattning även är 

den verkliga. 

 

6.2 Teori diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärarna arbetade med det entreprenöriella lärandet. 

Forskningsfrågan är delvis en didaktisk fråga då jag är intresserad av hur lärarna 

planerar undervisningen på fritidshemmet. Jag valde även att använda  Deweys teori, 

pragmatismen som del av mitt  teoretiska ramverk. Jag baseras det valet på att jag finner 

likheter med det entreprenöriella lärandet och teorin. Likheterna är elever ska lära 

genom intresse och finna lösningar. Det kan ske genom problemlösning, kreativitet och 

kommunikation. Även den demokratiska aspekten är gemensamt för både pragmatismen 

och det entreprenöriella lärandet. 

 
6.2.1 Didaktik 

De fritidshem som ingår i studien använder sig av  en didaktisk planerad undervisning 

baserad på Lgr 11. Verksamheten är anpassad efter eleverna behov och de 

entreprenöriella förmågorna eleverna behöver träna på. Det jag uppfattat är att det 

entreprenöriella lärandet kräver ett engagemang och ett förtydligande av konceptet. De 

lärare som inte arbetade aktivt med det entreprenöriellt lärande, fann en osäkerhet i vad 

begreppet innebar. Det dilemmat som kan uppstå i brytningen mellan det 

entreprenöriella lärandet och den traditionella undervisningen beskriver Lindster 

Norberg (2016b) i sin forskning. Svårigheter som upplevs är att begreppet är svår tolkat 
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och genom detta blir det svårt att helt veta vad lärandet innebär. Kan tolkningen av 

begreppet påverka hur det didaktiska arbetet planeras och sedan genomförs på 

fritidshemmen? Alla de intervjuade lärarna var förtrogna i vad de entreprenöriella 

förmågornas innebar. Skolverket säger att lärarna ska arbeta med förmågorna, det 

resulterar i att de gör det. Frågeställning uppkom då jag noterade skillnader på de olika 

fritidshemmens arbetssätt med det entreprenöriella lärandet. Det resulterade i att 

intervjupersonernas svar på frågorna skilde sig åt. Det empiriska materialet fick två 

utgångspunkter som gjorde att jag fick två olika svar på samma fråga. Ett av 

fritidshemmet i studien arbetar aktivt med det entreprenöriella lärandet. Det planerar sin 

undervisning med hjälp av ett års hjul likt de Ackesjö et.al. (2017) beskriver, där 

aktiviteterna kräver samarbete, problemlösning och egna initiativ och är av praktisk art. 

 
6.2.2 Det entreprenöriella lärandet och pragmatismen 

John Deweys teori baseras på att eleven ska lära genom att vara aktiv i sitt lärande där 

det egna intresset är i fokus. Demokrati är därmed centralt inom  pragmatismen 

(Allwood & Erikson 2018). Fritidshemmet som aktivt arbetar med lärandet i 

verksamheten, har ett naturligt arbetssätt som kopplar entreprenören, samhällsstruktur 

och demokrati samman. Arbetssättet kopplas därmed även till pragmatiken där elever 

lär genom att praktiskt lärande. Forskning visar att den praktiska aspekten är viktig för 

att eleverna ska få en förståelse för det entreprenöriella lärandet. Karlssons (2017) 

beskriver att när ett samarbete sker med företagande och eleverna får de en praktisk 

koppling hur samhället och företagande är uppbyggd. I min studie fann jag att eleverna 

praktiskt fick erfara hur ett samhälle och dess struktur var uppbyggt. Det skedde genom 

att eleverna byggde en stad i lego: Legocity. 

 

6.3 Sammanfattning 

Har min studie givit mig svar på mina forskningsfrågor? Jag finner att genom att 

jämföra empirin, kopplat till den tidigare forskning och teorin ges svar på 

forskningsfrågorna. Baserat på resultatet i min studie kan jag till viss del hålla med. 

Holmgrens citat i inledning, där hon summera sina intryck. Hon problematisera det 

entreprenöriella lärandet, där hon anser att det entreprenöriella lärandet riskerar att 

förminska andra lärarideal och att värden förminskas (Holmgren 2019). Det krävs 

kunniga och engagerade lärare som arbetar aktivt med det entreprenöriella lärandet för 

att det ska fungera. De ska ha förmågan att se alla elever och kunna anpassa 

verksamheten för att tillgodose alla behov. 

 
6.3.1  Hur definiera lärare för fritidshem begreppet entreprenöriellt 
lärande/entreprenörskap? 
Jag noterar en skillnad på definitionen av begreppen på de olika fritidshemmen. Det 
fritidshem som aktivt arbetar med det entreprenöriella lärandet tolkar lärarna begreppen 
kopplat till entreprenören. Eleverna får kunskap hur samhället fungerar, demokratiskt 
och strukturmässigt genom ett praktiskt arbetssätt. Det sker genom samarbete och 
kommunikation mellan eleverna. Det jag uppfattar är att lärarna är trygga med 
begreppet och dess betydelse. Det resulterar i att de har en didaktisk planering med bas i 
det entreprenöriella lärandet. 
 
Den skillnad jag noterat är att lärare på fritidshemmet där det entreprenöriella lärandet 
är inget vedertaget begrepp upplever en osäkerhet gentemot begreppen. De har kunskap 
om vad förmågorna innebär och de arbetade aktivt med dem. Men de kopplar inte 
samman de med det entreprenöriella lärandet. Att begreppet är tolkningsbart visar 
Leffler och Näsström (2014) och Bäckström Widjeskog (2008) studier.  
Den frågan jag ställer mig är om skillnaden i förståelsen för begreppen, har påverkan för 
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elevernas likvärdiga utbildning? Hämmar det  iver i att utbilda demokratiska 
medborgare de elever som har svårt att uppnå förmågorna? Det problematiserar Diehl 
(2017) i sin studie, där hon ifrågasätter om elever med ämneskunskaper glöms bort.  

 
6.3.2  Hur arbetar lärarna didaktiskt och metodiskt med elevers sociala förmågor i 
det entreprenöriella lärandet i fritidshemmet? 
 

I det entreprenöriella lärandet är lärarens roll att agera som ett bollplank för elevernas 

idéer. Det innebär inte att verksamheten på fritidshemmet inte ska vara ska didaktisk 

planerad. Den ska vara anpassad efter alla elevers intresse och behov De eleverna som 

behövde stöd med de sociala aspekterna ska ges stöd och anpassning för att kunna delta 

i aktiviteterna. Lärarna i studien har en medvetenhet om att alla elever inte har förmågan 

att naturligt ingå i en social gemenskap utan kan finna det svårt att passa in. Andersson 

(2017) studie beskriver att vissa elever kan känna vanmakt över de förmågor de 

förväntas uppnå och de behöver stöttning i sitt lärande. Att använda visuella hjälpmedel 

för att beskriva aktiviteter kan ge eleverna ökad förståelse och trygghet. Jag uppfattar att 

lärarna arbetar mycket med att eleverna ska känna gemenskap och trygghet på 

fritidshemmet. Det tror jag resulterar i att eleverna vågar och utvecklas i de sociala 

förmågorna. 

 
6.3.3  Vilka fördelar och svårigheter upplever fritidslärare med implementeringen 
av entreprenöriellt lärande i verksamheten?  
 

Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan. Jag uppfattar att fritidshemmet med 

sina arbetsmetoder har möjlighet att implementera det entreprenöriella lärandet i 

verksamheten. Orsaken är att fritidshemmets undervisning inte är ämnesbunden. Den 

kan anpassas efter elevernas önskemål och behov, vilket jag tror kan göra det naturliga 

för att elever att öva på de sociala förmågorna. På fritidshemmet finns även utrymme att 

lära genom lek och praktiskt genomförande. Ett praktiskt genomförande kan ge eleverna 

en ökad förståelse (Allwood & Erikson 2018). De svårigheter som noterades är att 

begreppet är tolkningsbar, där det finns en osäkerhet vad det entreprenöriella lärandet 

innebär vilket Lindster-Norbergs (2016b) forskning påvisar. 

 

 

6.4 Fortsatt forskning 

De entreprenöriella lärandet och  utvecklandet av sociala förmågor är en del av  både 

skolans och fritidshemmets uppdrag. Baserat på vad jag kom fram till i min studie så 

anser jag att fortsätt forskning i ämnet är viktigt för utvecklande av 

fritidshemsverksamheten. Efter vad jag fann i min mindre studie anser jag  att det finns 

värde i att förslagsvis utforska följande frågor:  

 

Ges alla elever samma förutsättningar i det entreprenöriella lärandet? 

Vad händer med de elever som har svårigheter med de sociala förmågorna?  

Glöms de ämneskunniga och tysta eleverna bort?  

 

De fritidshem som ingick i min studie, skilde sig angående hur de arbetade med det 

entreprenöriella lärandet i verksamheten. Har det betydelse för lärandet? Kan det 

noteras någon skillnad hos eleverna angående utvecklingen av de olika förmågorna 

beroende på fritidshemmets didaktiska planering mot det entreprenöriella lärandet? 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  

Hej! 

 

Jag är en student som går sista terminen på Linnéuniversitet, där jag läser till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. Just nu arbeta jag med mitt examensarbete 

som handlar om det entreprenöriella lärandet på fritidshemmet. Jag är specifikt är 

intresserad hur lärarna arbetar didaktiskt med de entreprenöriella förmågorna med fokus 

på den sociala aspekten.  

 

För att får mer kunskap om detta ämne behöver jag genomföra intervjuer med lärare på 

fritidshem. För att få en djupare förståelse om hur lärarnas arbetar didaktiskt med det 

entreprenöriella lärandet i fritidshemmet. 

 

Jag följer de vetenskapsrådets etniska principer under besöket och intervjuerna. 

Informationskravet, där vi ger tydlig information om studiens syfte, att all deltagande är 

frivilligt och har rätt att avbryta när de vill.  

 

Samtyckeskravet, där deltagarna ger samtycke om deltagande och ger sitt godkännande. 

Ni har rätt att avbryta er medverkan i studien när ni önskar. 

 

Konfidentialitetskravet, där vi garantera deltagarnas anonymitet och att allt material 

kommer att förstöras när studien är färdig. Jag har även tystnadsplikt, som innebär att 

jag inte kommer att säga vad som sagts. 

 

Nyttjandekravet, Allt insamlat material kommer endast att användas till studien, inget 

annat. 

Studien kommer att publiceras på Diva. 

 

Med vänliga hälsningar 

Nina Andersson 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor till fritidshemslärare. 

 

1. Hur definiera ni begreppet entreprenöriellt lärande/ entreprenörskap? Vad lägger du i 

begreppet?    

2. Begreppet entreprenöriellt lärande innefattar även elevdemokrati - hur stort inflytande 

ges eleverna i verksamhetens planering/genomförande? 

3. Hur planerar ni verksamheten, generellt mot det entreprenöriella lärandet? Ge 

exempel på såväl innehåll och undervisningsmetoder? 

 4. Hur arbetar ni specifikt med de entreprenöriella förmågorna, kreativitet, 

kommunikation och samarbete?   

5.  Upplever du några svårigheter att undervisa i entreprenöriellt lärande, det vill säga 

gällande alla elevers möjlighet till lärande?  

6. Vilka arbetsmetoder finner ni fungerar/icke fungerar, gällande elevers sociala 

förmågor? 

7. Ges något särskilt stöd till elever med mindre utvecklade sociala förmågor?  

8. Vilka fördelar ser du som lärare med det entreprenöriella lärandet? 

 9. Vilka svårigheter upplever du med det entreprenöriella lärandet (lärarperspektiv, 

elevperspektiv, organisationsperspektiv) ? 

 10. Hur upplever ni att eleverna och verksamheten har utvecklats genom ert arbete med 

de entreprenöriella lärandet? 

11. Hur arbetar ni didaktiskt med den sociala aspekten? Möjligheter och svårigheter. 

 


