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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger uppfattar entreprenöriellt lärande i grundskola 

och fritidshem.  Anledningen till att vi valt att forska kring pedagogers uppfattningar och erfarenheter 

om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, som också är vårt syfte med studien, är att vi läst i 

styrdokument att det är viktigt att arbeta med entreprenöriella förmågor i skolan men inte erfarit hur ett 

sådant arbete kan se ut eller märkt av att andra skolor arbetar med det. Med hjälp av en kvalitativ 

metod och en fenomenologisk ansats har vi därför samlat in datainformation om pedagogers 

erfarenheter och upplevelser kring entreprenöriellt lärande i skola och fritidshem. Vi genomförde 

parintervjuer för att värdera den sociala interaktionen vi märkte under en pilotintervju, samt att 

pedagogerna skulle kunna hjälpas åt med att berätta om deras upplevelser och erfarenheter kring 

entreprenöriellt lärande. Resultatet visar på att pedagogerna delar samma uppfattningar om vad 

begreppet innebär, nämligen att det är svårdefinierat samt att det handlar om andra förmågor och 

kompetenser än vad de vanliga skolämnena kräver, även fast arbetet ser olika ut på olika skolor och 

fritidshem. Samtliga pedagoger tycker även att detta är viktigt att arbeta med trots att det finns många 

saker runtomkring som påverkar arbetet med entreprenöriellt lärande, som till exempel tidsbrist, brist 

på kunskap om begreppet samt att många utav de skolor som pedagogerna arbetar på har bestämt att 

pedagogerna ska gå olika fortbildningar för att utveckla verksamheten på olika sätt. Något som vi har 

kommit fram till under studiens gång är att skolans roll inte endast är att utveckla elevernas kunskaper 

inom de olika ämnena, utan skolan har även i uppgift att förbereda eleverna inför livet efter skolan 

som ansvarsfulla medborgare, att lära för livet. 
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Förord 

Att arbeta med entreprenörskap är något som styrdokument anser att pedagoger ska göra. Men under 

vår utbildning till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem under vår verksamhetsförlagda 

utbildning samt under de teoretiska kurserna har detta ämne sällan tagits upp. Detta fick oss att vilja 

undersöka området mer för att få reda på vad det faktiskt innebar och hur man kan arbeta med det 

eftersom det är något som tillhör vår yrkesprofession.  

 

Tack till de pedagoger som ställde upp på att delge sina upplevelser och erfarenheter kring 

entreprenöriellt lärande och för att de ville delta i vår studie. Även de skolor som inte kunde delta i 

studien under denna period men som ändå visade intresse. Vi vill även tacka de personer som har 

hjälpt oss att komma i kontakt med olika skolor så att vi fick tag på några informanter.  

Vi vill tacka våra familjer och kamrater som stöttat och hjälpt oss under denna period. Tack till våra 

studentkamrater Björn Kallander, Gabriel Cardenas Salas, Minna Borg och Johan Anrin för att de 

deltog i pilotintervjun. Tack till Björn Kallander för förstärkningen med interkodar reliabiliten.  

 

Vi gill ge ett stort tack till vår handledare Lucas Gottzén för allt det stöd, all hjälp och vägledning som 

vi har fått kring vår studie. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under studiens gång har vi haft ett stort samarbete med varandra. Vi har under hela arbetet haft 

kontakt med varandra och hjälpts åt att fylla i de olika arbetsområdena muntligt även om det är en av 

oss som har skrivit om det. Vi har också läst igenom varandras delar och fyllt på eller ändrat i texten 

om det har behövts. Men för att förtydliga vilka delar vi har delat upp mellan oss så har vi skrivit 

inledningen tillsammans och så även tidigare forskning. Men där delade vi upp artiklarna så att vi läste 

ungefär hälften var för att vara så effektiva som möjligt. Vi skrev ihop all tidigare forskning 

tillsammans. Syfte och frågeställningar var också något som vi skrev ihop. Under intervjusituationerna 

valde vi att en utav oss intervjuade och den andra personen antecknade och ställde andra frågor under 

alla intervjuer. Vi behöll samma uppgifter under varje intervjusituation. I början av transkriberingarna 

hjälptes vi åt, då vi delade upp transkriberingarna mellan oss. Sedan fortsatte en av oss med 

transkribering och den andra skrev om vårt teoretiska perspektiv och metoddelen. Sedan skrev vi båda 

på urval och avgränsningar samt undersökningspersoner. Sedan skrev en av oss om databearbetning 

och analysmetod medan den andra skrev om genomförandet på grund av tidsbrist. I resultatdelen 

gjorde vi så att båda läste igenom alla intervjutranskriberingar och letade efter teman och nyckelord på 

varsitt håll. Sedan delade vi upp de teman vi kommit fram till och skrev om på varsitt håll för att det 

skulle bli så effektivt som möjligt. Analysen, diskussionen och slutsatsen skrev vi tillsammans. 

Vi anser att båda har bidragit lika mycket till studien 
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Inledning 

Idag är det inte bara att ta emot kunskap som förmedlas av läraren genom undervisning, utan elevernas 

möjligheter att inhämta fakta och kunskap går utanför klassrummet, ute i samhället, ut i världen. De 

snabba samhällsförändringarnas inverkan på människors liv inom alla områden – på samhällets 

institutioner, organisationer, kultur, arbete och fritid – anses leda till ett ökat behov av att vara 

entreprenöriell i sitt liv, där igenom behöver skolan utbilda elever att passa in i samhället som de ska 

verka och leva i efter sin utbildning. Alla dessa förändringar påverkar synen på hur och vad eleverna 

ska lära sig (Otterberg, 2011; Skolverket, 2015). Eftersom samhället förändras och utvecklas, både 

lokalt och globalt, får entreprenörskap en allt större betydelse och har nu blivit ett uppdrag för 

pedagoger som är verksamma inom utbildningsväsendet (Skolverket, 2005), och alla dessa 

förändringar påverkar synen på hur och vad eleverna ska lära sig. Därför kan man ställa sig frågor som 

till exempel: Varför är det så aktuellt just nu? Hur kommer det sig att entreprenörskap förs fram som 

en angelägenhet för skola och utbildning? (Skolverket, 2015). Regeringen tillkännagav och gjorde en 

tydlig markering redan under omarbetningen av den läroplan som råder just nu, att entreprenörskap är 

något som ska finnas med i utbildningen (Näringsdepartementet och utbildningsdepartementet 2009). 

Näringsdepartementet och utbildningsdepartementet (2009) definierar entreprenörskap som ett 

förhållningssätt; där förmågan att tänka nytt, lösa problem, ta ansvar, planera sitt arbete och samarbeta 

är bland annat några utav de egenskaper som elever på olika nivåer behöver utveckla, för det behövs i 

skolan för att eleverna ska klara sina studier och framförallt bli framgångsrika i vuxenlivet och menar 

att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom elevens utbildning, det talar också för vad skolan 

måste inrätta sig efter (Otterberg, 2011; Närings- och utbildningsdepartementet 2009). Elever behöver 

vara entreprenörer, eftersom samhället förändras globalt och lokalt och individer måste bära ett större 

ansvar för både sitt lärande och försörjning. Informationstekniken påverkar alla individer och gör det 

även möjligt att inhämta fakta långt utanför klassrummet (Otterberg, 2011). Närings- och 

utbildningsdepartementet (2009) anser att utbildning som inspirerar till entreprenörskap kan resultera i 

att fler unga människor startar och bedriver företag och menar att fler företag som bygger på nya idéer 

är viktigt att öka sysselsättningen, förstärka utvecklingskraften och stärka Sveriges konkurrenskraft i 

en alltmer globaliserad värld och i vidare mening menar Skolverket (2011) att skolan därigenom ska 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap för att stimulera 

entreprenöriella kompetenser. Dessa kompetenser är vad de kallar för entreprenöriellt lärande. 

Samtidigt är det något oklart vad entreprenöriellt lärande innebär. Det tycks inte finnas en gemensam 

definition av begreppet, utan det framstår snarare som mångtydigt och öppet för en rad olika 

tolkningar. Dessutom är det oklart på vilket sätt entreprenöriellt lärande ska användas i skolans 

praktik. Är entreprenörskap i skolverksamheten regeringens sätt att utbilda goda samhällsmedborgare? 

Ska röda tråden följa med i varje ämne? Ska entreprenörskap återkoppla till allt eleverna gör? Hur 

arbetar lärarna med det? Vad är det som menas med entreprenöriellt lärande? Enligt nuvarande 

läroplan (Skolverket, 2011) står det att arbeta med entreprenörskap är något som tillhör lärarnas 

uppdrag, vilket innebär att både skolan- och fritidshemmets verksamheter ska arbeta med detta. Det är 

därför av vikt att undersöka hur pedagoger relaterar till entreprenöriellt lärande i skola och fritidshem. 

Denna uppsats undersöker detta genom intervjuer med 15 lärare som har olika erfarenhet av att arbeta 

med entreprenöriellt lärande.  

Uppsatsen är upplagd så att vi först tar oss igenom olika forskares syn på entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskap i skolan. Sedan kommer vårt syfte och våra frågeställningar som vi vill utforska under 

studien. Efter det beskriver vi det teoretiska perspektivet som vi har valt att utgå ifrån och går sedan 
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vidare in i den metod vi har valt. Sedan har vi beskrivit hur vi har genomfört och tänkt kring vår 

empiri insamling. Detta går vidare in i hur vi arbetat kring tillförlitlighetsaspekten i vår studie. Till sist 

har vi analyserat vår empiri och kopplat ihop det med tidigare forskning samt gjort en slutsats kring 

vad vi har upptäckt under studiens gång men även vad det kan behövas utforska mer kring 

Tidigare forskning 

I denna del så presenterar vi tidigare forskning och sammanfattar forskares syn på entreprenöriellt 

lärande. Som det står i inledningen är begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

mångtydiga, därför har vi valt att vara öppna med begreppen. Vi har sökt i databaser LIBRIS, DiVa, 

ERIC, Google schoolar, med flera, så har vi fått en bred ingång med tanke på att forskningen inte är 

ense med begreppen. Vi har valt att ge en kort förklaring på några olika definitioner av 

entreprenörskap med fokus på hur det används i olika skolverksamheter, men också vad det kan tänkas 

innebära inom den ekonomiska och företagande enheten, för att vi ska få en inblick i begreppets 

mångtydighet.    

 

Begreppet ”entreprenörskap” anses vara mångtydigt, vilket gör att det blir ganska problematiskt och 

svårt att definiera, vilket har gjort att många skolor och pedagoger bildat sin egen uppfattning om vad 

begreppet innebär och har därför olika sätt att arbeta kring det (Leffler, 2006). Insulander, Ehrlin och 

Sandberg (2015) talar också om pedagogers skilda uppfattningar av begreppet och påpekar att många 

skolor i Sverige har börjat anammat begreppet mer och mer under de senaste åren trots allt, där varje 

skola justerat begreppet så att det passar in i skolans villkor och syfte. Eftersom det inte finns någon 

tydlig definition av begreppet, då forskare har olika definitioner och benämningar av det, har skolorna 

svårt att förstå vad som menas med begreppet i läroplanen, vilket även gör det svårt för dem att sätta 

upp ett mål med vad de vill med entreprenörskapet och vad som förväntas av dem. Detta i sin tur 

gör att det finns svårigheter att fastställa vad det egentligen innebär att vara entreprenör och även 

vikten av entreprenörens roll som är relevant i skolsammanhang (Leffler, 2006). Det engagemang som 

tidigare har lagts ned på att med olika försök att definiera entreprenöriella begrepp har missgynnat 

tidigare forskning då det entreprenöriella forskningsfältet håller på att befästas utan att forskare är 

överens om definitionerna (Otterberg, 2011).  

 

Yemini, Addi-Raccah och Katarivas (2015) påpekar att det är en viss skillnad på arbetssätt inom 

entreprenörskap beroende på om man talar om att arbeta i företag eller hur man arbetar med det i 

skolan. I den företagsamma världen anses man vara en god entreprenör om man kan arbeta enskilt för 

att utveckla en idé eller innovation och göra en förändring, detta kallas för den snäva vinkeln av 

entreprenörskap. Medan man i skolan fokuserar på den bredare synvinkeln som innebär att man har ett 

fokus på den sociala delen av entreprenörskap (Yemini m.fl., 2015; Dahlstedt & Hertzberg, 2011). Ur 

denna synvinkel blir vägen till målet och hur man tar sig dit är viktigare än målet i sig. Det blir 

processinriktat istället för kunskaps- och målinriktat. Arbetet i den breda synvinkeln sker ofta i 

projektform där fokus ligger på elevernas inlärningsprocesser eller genom att integrera 

entreprenörskap i sin undervisning (Leffler & Svedberg, 2003). Oftast ter sig arbetet inom den breda 

synvinkeln i grupper av olika storlekar och att fokusen med arbetet ska vara att arbeta kring de olika 

kompetenserna som till exempel kreativitet, självständighet och lekfullhet men även samarbete och 

problemlösningsförmåga genom att kombinera praktiska övningar med en mer direkt undervisande 
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verksamhet (Dahlstedt & Hertzberg, 2011). Det innebär också att man låter eleverna tillverka och 

åstadkomma saker som de aldrig har gjort eller kunnat göra tidigare (enligt Selman, i Yemini mfl., 

2015). Hörnqvist och Leffler (2014) anser att arbetet kring entreprenörskap i skolan innebär att man 

utvecklar förmågan att upptäcka sina egna idéer och viljan att utveckla dessa. Även förmågan att 

kunna lösa problem samt att våga ta initiativ är något som är utmärkande för arbetet med 

entreprenörskap (Hörnqvist & Leffler, 2014). Även Otterberg (2011) talar om förmågan att upptäcka 

sina idéer och omvandla dessa till praktiskt handling och påpekar även att entreprenörskap handlar om 

hur eleven arbetar för att hitta möjligheter för att kunna utföra dessa praktiska handlingar genom att 

arbeta enskilt eller i grupp. Tidigare forskning visar även att man måste våga ta risker samt kunna 

planera och genomföra olika projekt för att kunna sätta sina idéer i praktisk handling (Fernald i 

Yemini m.fl., 2015). 

Något som Leffler och Svedberg (2003) påpekar är entreprenöriellt förhållningssätt är att pedagogerna 

har ett samspel med varandra, men även pedagog-elev och elev-elev, samt att pedagogerna låter 

eleverna ha mer inflytande och delaktighet kring olika läromedel samt i planerande och genomförande 

av sin undervisning. Man kan beskriva det som att ändra inlärningsprocesser från “lära om” till “lära 

sig att vara”, vilket tydliggör en indikering i en individs identitetsskapande. Att ha ett entreprenöriellt 

förhållningssätt kan också innebära att man arbetar med de förmågor som man behöver ha för att vara 

en god samhällsmedborgare och medmänniska (Geboers, Geijsel, Admiraal & ten Dam, 2015). 

Författarna menar att man även behöver ha förmågor såsom till exempel ansvar, respekt för samhället 

och sina medmänniskor samt självsäkerhet för att kunna delta i samhället (Geboers m.fl., 2015). 

Forskare påpekar enligt Yemini m.fl. (2015) att skolor ska förhålla sig statliga normer och den politik 

som råder i samhället, vilket gör att det blir ett större tryck på att skolorna ska prestera bra. Samtidigt 

som skolan påverkas av samhällets decentraliseringsprocess ska skolorna tillåtas att vara mer 

självständiga och få större frihet att utforma sin verksamhet så det passar in till sitt syfte. Eftersom 

skolans undervisning styrs mycket utifrån olika kunskapskrav, menar Dahlstedt och Hertzberg (2011), 

att det behövs en tydlig koppling mellan det entreprenöriella förmågorna och kunskapskraven, vilket 

författarna inte anser att det står tydligt framskrivet i läroplanen. 

Rahman m.fl. (2015) har forskat kring att använda problemfokuserande tillvägagångssätt att vårda 

kreativitet, vilket anses vara en utav de förmågor som tillhör det entreprenöriella lärandet, bland 

studenter i en skolmiljö i Malaysia. Datainsamlingen skedde under tre ”workshops” som genomfördes 

med ett problem-fokuserande tillvägagångssätt i utvecklingen av elevernas kreativitet, innovation och 

entreprenörskap. Rahman m.fl. (2015) menar att utbildning i entreprenörskap är viktigt i utvecklingen 

av mänskligt kapital och anser att det ger ökad kompetens och bättre utbildning, vilket behövs i 

samhället för att främja en kultur av entreprenörskap och utveckla attityder, färdigheter och beteenden 

som krävs för att ge barn och ungdomar entreprenöriella möjligheter. Özdemir (2015) har gjort en 

liknande undersökning i Turkiet där forskaren har kombinerat målen för undervisning i engelska 

språket och bäddat in en entreprenöriell synvinkel. Dessa författare Rahman m.fl (2015) och Özdemir 

(2015) har arbetat efter liknande principer att bädda in en entreprenöriell synvinkel i undervisningen, 

dels att verksamheten omsorgsfullt väljer ut aktiviteter och lektioner där eleverna får chans att “think 

outside the box” och att hjälpa eleverna att anpassa sig till nya situationer, men även Rahman m.fl. 

(2015) tar upp ett flertal sätt att bädda in entreprenörskap i den traditionella undervisningen där 

pedagogen kan välja att hitta på egna aktiviteter eller söka efter redan planerade aktiviteter som finns 

att hämta på internet. Rahman m.fl. (2015) menar att entreprenörskap är bra att använda i skolans 

inställning och i läroplaner eftersom eleverna då utsätts för ett verklighetsbaserat lärande, vilket i sin 

tur gör att eleverna utsätts för en typ av problem-fokuserande strategier med hjälp av “verkliga 

problem”. Özdemir (2015) påpekar samma sak och menar att det är bra att lärare har ett sådant 

förhållningssätt.  
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Dahlstedt och Hertzberg (2011) talar om en önskan om en skola i nära samverkan med olika aktörer i 

närsamhället, där det lokala arbetslivet är det vanligaste. Attityder till entreprenörskap formas också av 

närsamhället utanför skolan, vilket betyder att en skola som främjar entreprenörskap bör utgöra en väl 

integrerad del av lokalsamhället. Rahman m.fl. (2015) menar att skolan måste erbjuda elever olika 

typer av miljöer som främjar kompetenser och attityder så att eleverna kan tänka på kreativa sätt där 

lokalsamhället kan ses som flera olika miljöer som erbjuder ett arbete med många olika kompetenser. 

De olika utbildningsformer som växer fram och med nya reformeringen av gymnasieskolan och 

kommunaliseringen av grundskolan öppnas dörren för nya lösningar och det växer fram en starkare 

betoning på samverkan mellan skola och arbetsliv, vilket ger fördelar för både skola och de lokala 

förutsättningarna, vilket är viktigt att denna utveckling uppmuntras och fortsätter. Dahlstedt och 

Hertzberg (2011) menar även att förhållandet mellan skola och arbetsliv har förändrats en hel del, 

vilket också påverkar utbildningen då skolan inte längre ger några säkra ”inträdesbiljetter” till 

särskilda yrken. Skolan kan inte längre ses som en isolerad arena utan arbetslivet måste vara med och 

ta ett ansvar för skolan för att främja en mötesplats där en där olika aktörer samsas. Skolan har mycket 

att lära av verksamheter utanför skolan, av det lokala arbetslivet, av institutioner och människor i 

närsamhället (Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 

Sheingate (i Yemini m.fl., 2015) påpekar att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

under skoltiden kan leda till att eleverna blir starka och funktionella ledare i framtiden som kan 

komma med positiva idéer och lösa akuta problem på ett bra sätt. Leffler (2006) påpekar att 

näringslivet har tydliga mål med entreprenörskap och det handlar om ekonomisk tillväxt, och Sverige 

har låg entreprenöriella aktivitet jämfört med andra länder. Samhället är alltså i behov av fler 

entreprenörer och därmed behöver skolans hjälp för att fostra elever till entreprenörer, och det betyder 

att skolan behöver anpassa sig efter samhällets behov och därmed är entreprenörskap ett sätt att nå 

anpassningen (Leffler, 2006). Även om det kommer från en politisk nivå så menar Hörnqvist och 

Leffler (2014) att ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan har en positiv inverkan på elevernas 

motivation och lärande. I den entreprenöriella lärandeformen så är föreställningen gällande elevernas 

kompetenser och kunskaper, förhållningssätt och förmågor att lösa exempelvis problem på ett idérikt 

och kreativt sätt (Otterberg, 2011). Johannisson (2010) menar också att barn föds med en entreprenörs 

vision då de föds naturligt med bland annat nyfikenhet, självtillit och har lusten för fritt skapande och 

lek, men även egna initiativförmågor.   

Vi lever i en period av social, teknisk, ekonomisk och politisk förändring och frågan om vad dagens 

ungdomar kommer att behöva för att möta framtidens krav, vilket är mångfacetterat och rätt svår att 

svara på. Förutom dessa mer övergripande förändringar och lokala förhållanden styr också de ungas 

chanser i livet (Oyanagi, i Leffler & Svedberg, 2003).     

 

Under 1990-talet lanserades konceptet livslångt lärande, både i Sverige såväl som i andra länder där 

idén om det livslånga lärandet innebär att utbildningspolitikens fokus från skolan förskjuts som 

utbildningsinstitution och hamnar istället på själva lärandet. Det livslånga lärandet innebär att lärandet 

inte tar slut efter avslutade studier, utan det är ett kontinuerlig och livslångt projekt.  Människor lär sig 

i alla tänkbara läromiljöer, formella som informella, från det att vi föds tills vi dör. Enligt detta sätt att 

organisera och även se på utbildning omvandlas i någon mening hela samhället, även så livet självt, till 

en skola för livslångt lärande (Hultqvist & Petersson, i Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 

Statens roll när det gäller utbildning är inte längre att styra upp och diktera, som Leffler (2006) menar 

lutar mer åt traditionella undervisningen, utan snarare att ge möjligheter att koordinera, stimulera och 

följa upp. Av ljuset i detta framstår individen som grunden självgående, autonom och förmögen att 

själv ta ansvar för sitt lärande (Dovemark, 2007; Olson i Dahlstedt & Hertzberg, 2011). Det livslånga 

lärandet kan ses i likhet med entreprenöriella lärandet där det entreprenöriella lärandet beskrivs som 
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motsatsen till den traditionella undervisningen som påstås prägla dagens traditionella skola (Leffler, 

2006). Genom entreprenörskap i undervisningen påstås skolan bli mer samarbetsvillig och 

verklighetsförankrad, med andra ord mer öppen än med den traditionella där skolan blir mer stängd 

och isolerad (Berglund & Holmgren, i Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 

Med andra ord kan man förklara att det entreprenöriella lärandet beskrivs mer som dialogiskt, 

fullständig, banbrytande, stimulerande samt att eleven ses som professionell och aktiv medan det 

traditionella som monologiskt, amputerat, reaktionär, konservativ och eleven i den traditionella skolan 

ses som passiv (enligt Johannisson, Madsén & Wallentin i Leffler & Svedberg, 2003). Det 

entreprenöriella förhållningssättet hjälper eleven att förbise de hinder som negativa tankemönster kan 

utgöra och befriar denne från den negativa inverkan som den traditionella undervisningen tenderar att 

göra. 

Argumentationen tydliggjorde vi redan i början av detta avsnitt: utbildningen i entreprenörskap skapar, 

enligt dess förespråkare, tydliga positiva värden för samhället och individen – lärogodset är till nytta 

för såväl individen som arbetsmarknaden. Med tanke på detta blir det därför viktigt att ha med 

entreprenörskap i utbildningsväsendet eftersom det är viktigt för människors utveckling. Det är 

även bra att ha ett sådant förhållningssätt för att det främjar en kultur där entreprenörskap består av att 

utveckla färdigheter, attityder och beteenden som krävs i vuxenlivet (Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 

Fostran i skolan, liksom i andra former, bygger mer eller mindre på ett starkt inslag av normalisering. 

Det är bara vissa förmågor eller karaktärer som lyfts fram som önskvärda, goda och 

eftersträvningsvärda, i relation till andra som kan ses som problematiska, ofullbordade och i behov av 

omskolning (Popkewitz & Brennan, 1997). Vad gäller fostran i dagens skola, påpekar Hultqvist och 

Petersson (i Dahlstedt & Hertzberg, 2011) att de läroprocesser som äger rum inom skolans domäner 

både förutsätter och iscensätter lärare och grupper av elever som är självstyrande, aktiva och 

engagerade och som både kan, vill och förmår att genomföra uppgiften som förväntas av dem och som 

de egentligen innerst inne också förväntar av sig själva klassas som engagerad och duktig. Det är med 

andra ord en speciell typ av medborgare som skolan tar för sig för att fostra, anpassa och forma till 

samhällets villkor och förväntningar. En individ som är flexibel, ansvarstagande och anpassningsbar 

ses som en god medborgare (Hultqvist & Petersson, i Dahlstedt & Hertzberg, 2011).  

Geboers m.fl. (2015) har undersökt tendenser av elevers förståelse av effekterna av sin utbildning och 

analyserat i termer såsom specifika kunskaper, färdigheter, attityder och reflektion som människor 

behöver för att på lämpligt och på ett ansvarsfullt sätt delta i ett demokratiskt samhälle. Dessa 

kompetenser kan ses för att bilda en del av ett bredare begrepp, men det kan vara rätt svårt att specifikt 

relatera till pedagogiska mål som eftersträvas i skolan, exempelvis ”utveckla socialt ansvar”. Det 

formuleras i termer av allmänna kombinationer av attityder och beteenden som behövs för individer att 

bli kompetenta, effektiva och aktiva medborgare. En god medborgare har goda kunskaper om hur en 

ska agera, det vill säga hur en god medborgare ska bete sig: agera demokratiskt, agera på ett socialt 

ansvarfullt sätt att hantera skillnader och konflikter är delvis komponenter av medborgarens 

kompetens (Geboers m.fl. 2015). 

Dahlstedt och Hertzberg (2011) ställer frågan: hur kom det sig att introducera entreprenörskap i svensk 

utbildningspolitisk debatt? Vad var motivet? I mitten av 1990-talet började entreprenörskap på allvar 

vinna gehör i debatten till att införa undervisning i entreprenörskap, i huvudsakligen relaterat till 

arbetsmarknadens behov. Syftet med entreprenörskap är att få ungdomar att starta egna företag efter 

genomgången utbildning då det ansågs gynna landets arbetsmarknad och ekonomi. Detta ska också 

påverka och stödja möjligheten för kommande generationer till att kunna hantera sin egen framtid 

(Leffler & Svedberg, 2003; Dahlstedt & Hertzberg, 2011).  
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Sammanfattningsvis finns det en hel del forskning kring entreprenörskap, men forskning om 

entreprenöriellt lärande är långt mindre utvecklad. Det finns inte mycket forskning kring hur enbart 

pedagoger uppfattar entreprenöriellt lärande, än i mindre grad på fritidshemmet. De studier som finns 

att tillgå har koncentrerat sig på att fånga vad begreppen innebär i sig själv, där forskarna har försökt 

att själva definiera begreppens betydelse och hur det bör användas inom skolans ramar (Yemini m.fl. 

2015), men inte hur pedagogerna själva uppfattar begreppen och hur de faktiskt använder sig av det i 

sin verksamhet. Vår studie bidrar till tidigare forskning genom att inte enbart fokusera på pedagogers 

relation till begreppet, utan också på hur de arbetar med entreprenöriella lärande i skolans praktik. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger relaterar till entreprenöriellt lärande i skola 

och fritidshem. 

 Hur definierar och vilken betydelse tillskriver pedagoger entreprenöriellt lärande? 

 Hur ser pedagoger relationen mellan sin förståelse av entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande?  

 Hur ser entreprenöriellt lärande ut i skolans praktik? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv då vårt syfte är att undersöka hur pedagoger på 

fritidshem och grundskola förstår och arbetar med entreprenöriellt lärande i vardagen. Det 

fenomenologiska perspektivet fokuserar på människors upplevelser och kan användas för att 

synliggöra fram pedagogernas uppfattningar och erfarenheter. I denna uppsats används fenomenologi 

både som teoretisk utgångspunkt och metodologisk ingång för att analysera intervjuerna med 

pedagogerna. 

Fenomenologi är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt där fokus ligger på att förklara och förstå hur 

människor upplever ett fenomen (Stålander & Sörbom, 2014). Fenomenologin har sina rötter hos den 

tyska filosofen Edmund Husserl, som är den moderna fenomenologins grundare (Bjurwill, 1995; 

Bengtsson, 2005). Husserl gav vetenskapen en omorientering av filosofin där det ingick både ett nytt 

synsätt och tankesätt som tillsammans gav konsekvenser för det vetenskapliga arbetssättet. Husserls 

stora projekt var att söka efter ren vetenskap som byggde på strikt fakta och inte lösa spekulationer. 

Han ansåg att filosofin var den grundläggande vetenskapen och att det var filosofins uppgift att ge 

sanna riktlinjer för hur verkligheten ska studeras (Bjurwill, 1995). 
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Livsvärld och fenomen 

Centralt för fenomenologin är begreppet “alla principers princip”, som Husserl myntat (Bjurwill, 

1995). Det innebär att filosofen eller forskaren behöver gå tillbaka till det ursprungliga, till sakens 

natur där varje ursprungen upplevelse av saken själv utgör beviset på kunskap. Allt som på ett 

omedelbart eller intuitivt sätt uppfattas av människan – det förutsättningslösa uppfattandet – det är det 

som man ska ta till sig som kunskap, det kan inga metoder eller teorier om verkligheten ändra på 

(Bjurwill, 1995). Fenomenologi handlar om vår levda erfarandet av sakerna som ger oss tillgång till 

världen och utgår från människans erfarenhet av den konkret upplevda världen och det levda livet, och 

det är genom våra erfarenheter eller de som förmedlas till oss, har vi lärt oss att förstå och handla i 

verkligheten (Segolsson, 2006): 

“Sanningen består inte enbart av s.k. fakta, det som kan bevisas i exakta mått. Det som är sant är 

också det faktum att vi har erfarenheter av omvärlden och att dessa erfarenheter och upplevelser ger 

oss mycket av sanningen om omvärlden [..] Dessa personliga känsloupplevelser måste vi se som 

fakta. Som någonting som är givet oss att uppleva. Upplevelserna är konkreta och verkliga. Likaså 

åsikterna och värderingarna. Vi kan ha en mening i en viss fråga och tycka att vår uppfattning är mer 

sann än en annan. Men vi måste visa respekt för och inte undertrycka eller felförklara en mening som 

inte passar in på vår egen” (Bjurwill, 1995, s. 60) 

Marton och Booth (2000) menar att fenomen är ett sätt att erfara någonting, vilket är fenomenologins 

grundenhet. I vårt fall är det grundläggande objektet ”entreprenöriellt lärande”. Fenomenologins grund 

är intresset att beskriva fenomen i världen såsom andra betraktar den, samt beskriva och avtäcka 

variationer av förmågan att erfara världen. Inom fenomenologin betraktas individer som bärare av 

skilda sätt att erfara ett fenomen. Marton och Booth (2000) menar också att uppfattningar, sätt att 

förstå, sätt att begripa och begreppsbildning bör alla tolkas i förhållande till erfarande. Att beskriva 

erfarande är något annat än att beskriva vad en person gör och den skildrar hur världen framträder för 

människor. 

Metod 

Vi tar oss an detta ämne ur ett fenomenologiskt perspektiv för att vi vill låta pedagogernas berättelser, 

erfarenheter och reflekterande ge oss en mer fördjupad förståelse. Vi vill lyssna till oss vad 

pedagogerna säger och ha pedagogernas upplevelser och erfarenheter som utgångspunkt i vår analys. 

Att anta ett fenomenologiskt perspektiv menar Lindgren (1994, kapitel 4) innebär att forskaren skall 

närma sig forskningsobjektet med ett medvetande och uppmärksamhet om alla förutfattade meningar 

och erfarenheter om det fenomenet. Bengtsson (2005) är övertygad om att livsvärldsfenomenologisk 

ansats kan bidra med ny kunskap som kvalitativt skiljer sig från andra kvalitativa ansatser. Vår studie 

bygger på en kvalitativ metod och kvalitativ forskningsintervju, för att beskriva den levda 

vardagsvärlden hos informanterna. 

Val av metod 

Vårt mål med denna uppsats är att skapa kunskap om hur pedagogerna uppfattar entreprenöriellt 

lärande, hur deras erfarenhet ser ut gällande det och hur det entreprenöriella lärandet ser ut i praktiken. 

Dessa kan ses som delar av den vardagliga verklighet lärare möter och lever i. För att nå kunskap om 
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den vardagliga verkligheten är kvalitativa intervjuer en lämplig insamlingsmetod, det kan också 

förklaras med det här citatet: “om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför 

inte bara prata med dem?” (Kvale, 1997, s. 9), ur ett fenomenologiskt perspektiv blir den kvalitativa 

forskningsintervjun lämplig att använda för att samla in data för att vårt syfte med intervjun är att 

komma närmare hur pedagogerna uppfattar entreprenöriellt lärande (Kvale, 1997; Lindgren, 1994). 

Fenomenologin är relevant för strävan efter att klargöra förståelsen hos kvalitativa 

forskningsintervjun, som fokuserar på hur den intervjuade upplever i det här fallet vårt syfte hur 

pedagoger relaterar till entreprenöriellt lärande i skola och fritidshem. I ett intervjusamtal lyssnar 

forskaren på individernas livsvärld, uppfattningar om något fenomen, låta dem uttrycka egna åsikter 

och synpunkter med egna ord, till exempel deras uppfattning om deras arbete (Kvale, 1997; Patel & 

Davidson, 2011). Bengtsson (2005) menar att livsvärlden är den verklighet som vi dagligen möter och 

förhåller oss till, som vi delar med andra och är oskiljaktiga från får vi inte glömma att vi är den del av 

livsvärlden även om vi studerar den.  

Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer. Detta innebär enligt Patel och Davidson (2011) 

att forskaren gör en lista över specifika teman som denne vill beröra, men det finns inga färdiga 

svarsalternativ utan intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren själv. I vårt fall så ingick 

bland annat frågor om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap (se vidare appendix 1). Innan vi 

gjorde intervjuer så gjorde vi en testintervju, eller som Kvale (1997) kallar för pilotintervju, vilket 

innebär att forskaren provar att intervjua någon eller några personer innan de “riktiga” intervjuerna 

sker för att se om frågorna är tydliga, om det finns frågor som kan omformuleras och om det behövs 

skapas ytterligare frågor. Kvale (1997) menar att genomföra pilotintervjuer före de egentliga 

intervjuerna ökar förmågan att skapa ett stimulerande och tryggt samspel emellan intervjudeltagarna. 

Pilotintervjun genomfördes med några medstudenter. För att skapa utrymme för reflektion och för att 

få en bättre samtalsform och diskussion på intervjuerna valde vi sedan efter pilotintervjun att 

intervjuerna skulle ske i par för att värdera den sociala interaktionen mellan informanterna som vi 

märkte under intervjusituationen.  

Vårt ämne entreprenöriellt lärande kan inte ses som ett känsligt ämne, men intervjusituationen kan 

fortfarande upplevas känslig eftersom vi var två som ledde intervjuerna, vilket var en annan anledning 

till att vi valde att intervjua pedagogerna i par. Highet (2003) menar att parintervjuer har många 

praktiska fördelar: dels att deltagarna blir bekväma med varandra om de känner varandra och därmed 

får en viss kontroll över intervjun, men det erbjuds också ett mer naturlig sammanhang att öppna för 

reflektioner kring fenomenet. Syftet var att ge pedagogerna en tryggare känsla och skapa ett mer 

jämlikt samtal, och att ge samtalet en mer informell känsla som kunde föra oss närmare 

informanternas livsvärld. 

Vid ett av intervju tillfällena fick vi börja intervjun med endast en pedagog. I början testade vi vilken 

av oss som skulle leda intervjun, och vi insåg att den ena av oss kunde gå vidare med att fördjupa i 

svaren vi fick än den andra, så vi höll oss till det för att det gav oss mer reflektioner och tankar kring 

svaren. Det var svårt att få tag på tillräckligt med informanter, vilket fick oss att inse att vi har tagit ett 

komplicerat ämne, vilket gjorde att vi fick söka oss till två skolor som vi är bekanta med. På grund av 

etiska skäl kunde inte båda vara med för att genomföra intervjun. Vi insåg att det var komplicerat att 

anteckna och föra en intervju samtidigt, men vi tyckte att pedagogerna skötte samtalen väldigt 

professionellt och vi insåg också vikten med att ha valt parintervju som metod. 

Dock var det en pedagog till som ville vara med i en intervju, vilket gjorde att under en intervju var 

det tre pedagoger som deltog. Vi märkte dock ingen skillnad mellan dem som intervjuades i par och 

dem som var fler eller färre än två. Många av våra intervjuer var djupa, intressanta och reflekterande 

samtal. 
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Urval och avgränsningar 

Eftersom vårt syfte är begränsat till att enbart fokusera på pedagogers uppfattningar har vi intervjuat 

pedagoger som är verksamma i skola och fritidshem för att få en inblick i hur pedagogerna uppfattar 

och upplever entreprenöriellt lärande i skolans vardag. Deltagare för gruppintervjuer väljs ut då de har 

erfarenhet och kunskap om det som ska studeras (Dahlin - Ivanoff, 2011). Författaren menar också att 

intervjudeltagarna kan känna en större delaktighet under intervjun om de har något gemensamt med 

varandra samt att detta påverkar och underlättar diskussionerna som uppstår vid intervjufrågorna 

eftersom de kan relatera till och bygga på varandras kommentarer kring deras gemensamma livsvärld 

(Dahlin - Ivanoff, 2011). Detta gör att vi valt att endast intervjuat pedagoger som medvetet och/eller 

aktivt arbetar med entreprenöriellt lärande för att få svar på våra frågor. Vi har genomfört sju 

intervjuer på sju olika grundskolor med fritidshem i tre olika kommuner. Att vi har genomfört 

intervjuer på olika skolor och fritidshem beror till största del på att många av de skolor som vi 

kontaktade inte arbetade med varken entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande samt att många 

pedagoger inte hade något intresse av att bli intervjuade. Sammanlagt har vi intervjuat femton 

pedagoger som har gett oss många synpunkter från flera olika livsvärldar, vilket gör att det blir en 

kvalitativ aspekt enligt Kvale (1997) och det gör att studien blir mer tillförlitlig. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De som deltog var 15 pedagoger i olika åldrar och med olika utbildningar inom ämnen från fritidshem 

till högstadiet och var verksamma i olika kommuner. Pedagogerna som deltog har en lärarexamen på 

högskole-/universitetsnivå. Dock var det en barnskötare med gymnasial utbildning som blev 

presenterad som fritidspedagog av skolans rektor när vi ringde till skolan för att söka efter 

informanter. Först vid intervju blev informantens utbildningsbakgrund tydlig. Vi har valt att ha med 

denna informant eftersom den personen har så pass lång erfarenhet av att ha arbetat med det 

entreprenöriella lärandet ansåg vi att personen kom med mycket och viktig information som är 

relevant till vår studie. Den största andelen av skolorna som deltog i studien var kommunala skolor, 

men även en friskola samt en annan skola som är mer inriktad på en viss pedagogik där de har 

entreprenöriellt lärande som arbetssätt. Alla skolor var grundskolor. Informanternas 

arbetslivserfarenhet varierade mellan två till tjugoåtta år. Detta gjorde även att det var olika mycket 

erfarenheter med arbete kring entreprenöriellt lärande men även entreprenörskap. Några av 

pedagogerna har arbetat med det i flera år medan andra precis startat med det. Ålder och kön varierade 

mycket mellan informanterna. Vi kommer inte att ange exakt ålder, kön, kommun eller plats för att 

skydda våra informanter (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2011). Ahrne och Svensson 

(2011) påpekar dock att ålder och kön bland deltagarna bör variera för att få så bred inblick av ämnet 

som möjligt, vilket vi anser kan vara relevant i vår studie. Däremot har vi inte analyserat vårt material 

utifrån dessa två aspekter. 

Genomförande 

Vårt första steg var att fundera på vilka yrkesroller som vi ville skulle delta i vår studie. Vi kom fram 

till att de pedagoger som skulle bli tillfrågade om att delta i studien skulle vara utbildade 

fritidspedagoger, fritidslärare eller ha en liknande utbildning. Något som vi också tyckte var viktigt var 

att de arbetade medvetet och aktivt med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i sin verksamhet. 

Vi valde därefter att göra undersökningen på olika skolor och fritidshem i olika kommuner för att vi 

skulle kunna få en så bra uppfattning om olika pedagogers uppfattningar och erfarenheter av 

begreppen som möjligt. Vi tänkte först att vi bara skulle göra vår studie i två kommuner och valde ut 
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dessa två i förhållande till det geografiska läget vi utgår från för att vi inte ska behöva ta så mycket tid 

till resande och på så sätt gjorde vi ett strategiskt urval av kommuner. Vi insåg ganska snart att vi inte 

skulle få tag på tillräckligt med informanter på endast dessa två kommuner, vilket gjorde att vi fick 

utöka antalet kommuner och söka oss lite längre bort geografiskt sett än vad vi först hade tänkt. Vi 

anser att rektorerna är våra gatekeepers då de har koll på vilka pedagoger som sitter inne med den 

kunskapen vi söker efter (Hammersley & Atkinson, 2007). Det var rektorerna som valde och tipsade 

oss om vilka pedagoger de tyckte att vi skulle intervjua. Vi använde oss av ett så kallad snöbollsurval, 

som enligt Eriksson – Zetterquist & Ahrne (2011) innebär att informanterna tipsar om andra 

informanter som kan komma med nödvändig information. 

Först kontaktade vi en bekant till oss som arbetar som barn- och utbildningschef i den kommun vi 

kallar för kommun 1. Vi frågade hen om det fanns några fritidshem i den kommunen som aktivt och 

medvetet arbetar med entreprenöriellt lärande i sin verksamhet och fick tips om fritidshemmen på två 

olika skolor som hen hjälpte oss med kontakten till. Vi fick även tips från andra medstudenter och 

tidigare kollegor på andra skolor som de tyckte vi skulle kontakta för att få den information vi sökte 

efter. Vi skrev även ett inlägg i olika facebookgrupper för fritidshem och fritidspedagoger där vi skrev 

syftet med vår studie samt att vi sökte efter informanter. 

Vi tog också kontakt med andra skolor på egen hand genom att gå in på de olika kommunernas 

hemsidor och letade efter vilka skolor som fanns i varje kommun och kunde på så sätt kontakta 

skolornas olika rektorer samt några fritidspedagoger via mejl. Det var endast ett fåtal skolor som hörde 

av sig och tackade nej till att delta i studien. Sedan skapade vi även ett intresseformulär som vi 

mejlade ut till de skolor som vi inte hade hört något från. I formuläret står all information om hela vår 

studie, det vill säga hur vi genomför studien med parintervjuer, ljudinspelning och så vidare (se 

appendix 2). I formuläret fick de även svara på frågor om dem själva, som bland annat om de arbetar 

aktivt med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i verksamheten, vad de har för utbildning, 

vilken skola de arbetar på och deras kontaktuppgifter. Eftersom vi behövde få tag på fler än en 

pedagog att intervjua, och för att det finns väldigt få utbildade fritidspedagoger eller fritidslärare, så 

bestämde vi, i samråd med handledare, att vi skulle bredda vårt urval av pedagoger och även låta 

grundskollärare som arbetar i skolan att delta i vår studie. Då bestämde vi oss också för att genomföra 

parintervjuer istället för singelintervjuer. Nu började vi också ringa runt till de skolor som fortfarande 

inte hade hört av sig. Det var många som inte svarade även när vi ringde. De som svarade kunde 

däremot inte heller delta i studien men några kunde ge oss tips om andra skolor som vi kunde 

kontakta. Även fast vi försökt kontakta dessa skolor redan så gjorde detta att vi inte gav upp utan 

fortsatte kontakta just de skolorna ända tills vi fått något svar, och det lönade sig. Eftersom vi 

fortfarande inte fått tag på tillräckligt många informanter bestämde vi oss för att söka oss till andra 

kommuner även fast de inte låg inom vårt geografiska område. Vi hörde även av oss till en utav våra 

skolor där en utav oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning via privata meddelanden på facebook, 

samt till en annan skola, via sms, där en utav oss tidigare arbetat. 

Något som är gemensamt för de allra flesta informanter är att vi har mejlat och/eller ringt och väntat 

på svar i ett par dagar. Hur länge vi har fått vänta har dock varit väldigt olika. 

Vi mejlade även ut vårt intresseformulär till alla de pedagoger som skulle delta i studien som de allra 

flesta pedagogerna svarade på. 
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Databearbetning och analysmetod 

Vi har tillämpat en analysmetod som Kvale (1997) kallar meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonen uttrycker formuleras mer 

kortfattat och koncentreringen av meningen innebär att större intervjutexter reduceras till kortare 

formuleringar. Meningskoncentreringen kommer från Giorgi (i Kvale, 1997) som tillämpade en 

fenomenologisk baserad meningskoncentring i sin forskning; det rör sig om livsvärldens förståelse, 

beskrivning av intervjupersonens synvinkel och sökandet efter mening.  

Meningskoncentrering enligt Kvale (1997) består av fem steg: 

 

Steg 1 

Det första steget består av att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten 

(Kvale, 1997). Eftersom vi hade intervju och ljudupptagning valde vi att transkribera det inspelade 

materialet och gjorde en så ordagrann transkribering som möjligt. Under transkriberingen så fingerade 

vi namn och bytte ut vissa ord som kan kopplas till intervjupersonerna som deltog i studien för att 

garantera fullständig anonymitet (Öberg, 2011). Vi läste därefter transkriberingen ordagrant för att få 

en rättvis tolkning av materialet och få en känsla av helheten. För att öka läsbarheten och förståelsen 

har transkriberingarna försiktigt justerats språkligt då det ofta har förekommit “mummel” och långa 

pauser. Det tecknet som vi angett istället för dessa ord är /../. Vi har även valt att använda oss utav 

detta tecken [-] som i vårt fall innebär vilka roller i skolan som pedagogerna pratar om. 

 

Steg 2 

I andra steget fastställer forskaren meningsenheterna såsom det uttrycks av intervjupersonen (Kvale, 

1997). Vi fastställde “meningsenheterna” precis som intervjupersonerna uttryckte sig. Vi skrev ut 

intervjuerna och placerat de “naturliga meningsenheterna”, det vill säga pedagogernas svar på vänster 

kolumn och därefter skrivit de centrala teman och våra tolkningar i höger kolumn. 

Under dessa steg kommer vi att visa ett exempel på hur en meningskoncentrering kan se ut i 

tabellform med hjälp av ett citat som vi tagit ut från de svar vi fick från pedagog 2 på fråga 1 i 

intervjuguiden: 

 

Naturliga meningsenheterna Vår tolkning och centrala tema 

Jag tänker också att det handlar om ett 

förhållningssätt att, att eleven känner sig 

delaktig i processen, att det inte är bara jag som 

pedagog som säger såhär ´nu ska vi göra det 

här´, och JAG har tänkt ut en färdig början, 

mitten och ett slut, utan jag kanske har en idé, 

hur gör vi, hur förverkligar vi det här 

tillsammans och slutprodukten kan bli något helt 

annat än vad jag hade tänkt till en början. Så 

tänker jag. 

Entreprenöriellt lärande handlar om förhållningsätt 

 

Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt är att låta 

eleverna få känna sig delaktiga i sin undervisning 

 

Förverkliga idéer tillsammans med eleverna 

upplever pedagogen som entreprenöriellt 
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Steg 3 

Tredje steget enligt Kvale (1997) formuleras det tema som dominerar en naturlig meningsenhet så 

enkelt som möjligt. I det här steget ska man utifrån meningskoncentreringen tolka intervjupersonernas 

svar utan fördomar, bryta ner i teman som dominerar de naturliga utsägande och tematisera uttalanden 

från pedagogernas synvinkel. 

 

3.1 Under intervjutillfällena så förde vi anteckningar, efter vi hade sammanställt meningsenheterna i 

steg 2 så läste vi igenom våra anteckningar för att se om vi hade samma tolkning då och tittade om vi 

kunde se samma tolkning med våra centrala teman på höger kolumn i meningsenheterna, vi kunde se 

att de stödorden i anteckningarna kopplade mycket ihop med våra tolkningar i högra kolumnerna. Vi 

hade också i vår intervjuguide delat upp frågorna i olika områden vilket också hjälpte att hitta de 

centrala teman (se appendix 1), så vi kunde från början se vilka områden vi kunde beröra. 

De teman vi hittade först var: arbetssätt, förhållningssätt, roller, attityder, krävande arbetsmetod, “vad 

är det?”. främja kompetenser och förmågor, samverkan, delaktighet, undervisning, arbetssätt, påverkan 

och lära för framtiden. 

 

 

Exempel från pedagog 2 

Naturlig meningsenheterna Formulera tema 

Jag tänker också att det handlar om ett 

förhållningssätt att, att eleven känner sig 

delaktig i processen, att det inte är bara jag 

som pedagog som säger såhär ´nu ska vi göra 

det här´, och JAG har tänkt ut en färdig början, 

mitten och ett slut, utan jag kanske har en idé, 

hur gör vi, hur förverkligar vi det här 

tillsammans och slutprodukten kan bli något 

helt annat än vad jag hade tänkt till en början. 

Så tänker jag. 

Pedagogen talar om sin erfarenhet om sitt egna 

förhållningssätt. 

Upplevelse att planera sitt arbetssätt tillsammans 

med eleverna, det är viktigt för att eleverna blir 

delaktiga i sin egen undervisning genom att 

förverkliga idéer tillsammans med pedagogen. 

 

Medvetet förhållningssätt 

Arbetssätt 

Delaktighet 

Undervisning 
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3.2  Vi läste igenom transkriberingarna igen för att se helheten. Vi insåg att de teman vi kom fram till 

först går att koppla till ett mer övergripande tema och kan skrivas utifrån olika områden. Vi gjorde en 

till sammanställning för att se att vi fick med det vi ansåg vara centralt och kopplade in våra stödord. 

Vi kom fram till följande teman: 

1. Pedagogernas arbetssätt och medvetet förhållningssätt utifrån pedagogens roll. 

2. Definition och påverkan runtomkring är krävande arbetsmetod. 

3. Främja förmågor och kompetenser blir samverkan mellan skolan och fritidshemmet och även att 

utveckla förmågor och kompetenser var dominerade. 

4. Lära för livet. 

 

Exempel utifrån pedagog 2 

Områden 

Pedagogen pratar om: 

 Övergripande tema 

Pedagogens roll 

Sitt medvetna 

förhållningssätt 

Sitt arbetssätt 

 

 

Pedagogen talar om sin egen roll 

 

Undervisning 

Tillämpas i hur pedagogen 

upplever kring sitt arbetssätt 

Arbetssätt hänger ihop med 

pedagogens roll att arbeta kring det 

Delaktighet Tillämpas i hur pedagogen 

upplever kring sitt medvetna 

förhållningssätt 

Delaktighet, hur pedagogen tänker 

kring sitt medvetna förhållningssätt att 

göra eleverna delaktig i undervisningen 

 

Steg 4 

Det fjärde steget enligt Kvale (1997) är att ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens 

syfte, det vill säga: Vad säger detta uttalande oss om pedagogernas uppfattningar? Öberg (2011) menar 

att när man har transkriberat och gjort sin första analys blir det fortsatta arbetet att rikta in sig på det på 

det som verkar särskilt intressant, “ta bort” det oväsentliga och presentera det som hör till sitt syfte och 

sina frågor. Utifrån författarens (Öberg, 2011) utsägande så har vi valt att presentera materialet i 

studien genom att endast fokusera på det som vi anser vara relevant utifrån vårt syfte, det rättfärdigar 

att vi har valt att endast presentera vissa delar av deltagarnas citat. 

 

Exempel utifrån pedagog 2 

Utifrån exempel av pedagog 2´s uttalande är det intressant och väsentligt, då pedagog 2 talar om hur 

denne uppfattar entreprenöriellt lärande och även sin erfarenhet av att arbeta med det vilket hör till 

vårt syfte och vår frågeställning.   
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Steg 5 

I det femte steget knyts hela intervjuns centrala teman i en beskrivande utsaga (Kvale, 1997).’ 

 

Exempel utifrån pedagog 2 

Pedagog 2 Tema: pedagogens roll 

Jag tänker också att det handlar om ett 

förhållningssätt att, att eleven känner sig 

delaktig i processen, att det inte är bara jag 

som pedagog som säger såhär ´nu ska vi göra 

det här´, och JAG har tänkt ut en färdig början, 

mitten och ett slut, utan jag kanske har en idé, 

hur gör vi, hur förverkligar vi det här 

tillsammans och slutprodukten kan bli något 

helt annat än vad jag hade tänkt till en början. 

Så tänker jag. 

Vi tolkar att pedagog 2 upplever att det 

entreprenöriella lärandet är att anta ett medvetet 

förhållningssätt utifrån sin egen roll som pedagog, 

det är att utgå från elevernas idéer och tankar 

tillsammans med eleverna, detta gör att eleverna blir 

mer delaktiga i sin egen undervisning då de får vara 

med och utforma planeringen. Detta gör också att 

slutprodukten inte blir som pedagogen hade tänkt sig 

utan det är elevernas idéer som blir resultatet och är 

det grundläggande tänket i upplägget av 

undervisningen. 

 

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska övervägandena har genomsyrat hela vår studie och vi följt dem i närmaste mån. 

De forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet (2002) består av: 

 Informationskravet 

Forskaren skall informera undersökningsdeltagare om undersökningens syfte.  

 Samtyckeskrav 

Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att 

deltagarna har rätt att dra sig ur när som helst.  

 Konfidentialitetskravet  

Deltagarnas uppgifter skall ges största möjliga konfidentialitet och skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet 

Samlade uppgifter om enskilda personen får endast användas för forskningsändamål. 

Vi har hänvisat till vårt google-formulär där all information står (se appendix 2) och kontaktuppgifter 

till oss och vår handledare. Inför varje intervju anser vi att vi har varit tydliga med att ha informerat 

deltagarna och varit noga med att ha fått skriftligt samtycke. Vi har muntligt berättat att de får dra sig 

ur när som helst, syftet med studien samt att när uppsatsen är klar och godkänd så kommer det 

insamlade materialet att förstöras och att uppsatsen kommer att läggas ut digitalt och vid önskemål så 

skickar vi färdiga uppsatsen till dem. Deltagarna har fått skriva under ett skriftligt samtycke och att vi 

kommer att garantera att de förblir anonyma enligt vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. 

Eftersom vi har valt att spela in intervjun använde vi oss av en “Zoom Handy recorder H4n” 
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(ljudupptagare) och skriftliga samtyckesformulär, som vi förvarade på en säker plats hemma hos en av 

oss, så inga obehöriga har kunnat ta del av det. 

Studiens kvalitet 

Eftersom vårt syfte var att undersöka hur pedagoger relaterar till fenomenet entreprenöriellt lärande 

använde vi oss kvalitativ intervjumetod, då syftet med den kvalitativa intervjun enligt Kvale (1997) är 

att beskriva och förstå de centrala teman den intervjuade upplever, med andra ord komma närmare 

livsvärlden hos den som blir intervjuad vilket hör till fenomenologin.  

Med kvalitativ inriktad forskning består datainsamlingen av “mjuka” data, i form av intervjuer och 

tolkade analyser, det hade inte varit samma sak om vi hade valt en kvantitativ inriktning. En 

kvantitativ studie innebär mätningar av datainsamlingen och statistiska bearbetning- och 

analysmetoder (Patel & Davidson, 2011). Hade vi däremot valt syftet att se hur många skolor och 

fritidshem som arbetar med entreprenöriellt lärande eller entreprenörskap så kan kvantitativ metod 

varit lämplig för att kvantifiera och mäta skillnader i exempelvis attityd till entreprenöriellt lärande. 

Det är viktigt att en studie har en god tillförlitlighet och eftersom detta är en kvalitativ studie kan det 

vara svårt att mäta dess tillförlitlighet. I en kvalitativ forskning kan man säga att det nästan är omöjligt 

att få samma resultat eftersom datainsamlingen samlas oftast in genom intervjuer och frågar man 

samma intervjuperson samma frågor flera gånger så får man olika svar, i den kvantitativa forskningen 

kan detta ses som ett tecken på låg tillförlitlighet. I en kvalitativ forskning behöver det inte vara ett 

tecken på låg tillförlitlighet för anledningen kan vara att intervjupersonen har ändrat uppfattning, lärt 

sig något nytt eller exempelvis fått nya insikter från följd av intervjun (Patel & Davidson, 2011). 

 

Svensson (2011) påpekar skillnaderna mellan induktion, deduktion och abduktion som alla tre är olika 

sätt att relatera den insamlade empirin till teorin och tvärtom. Författaren menar att induktion är när 

man drar slutsatser utifrån den insamlade empirin, det vill säga enstaka data och fall och att man 

därigenom bildar en teori. Svensson (2011) menar att deduktion är motsatsen, där man istället drar 

slutsatser om det enstaka fallet och data genom att använda sig av allmänna lagar och teorier. Det sätt 

som vi har använt oss av kallas för abduktion och innebär att det sker ett ständigt växelspel mellan 

induktion och deduktion där teorin och empirin går in i varandra, där forskaren kan med generella 

teorier samla in data och information på fältet som i sin tur hjälper forskaren att dra ytterligare teorier 

och specificera dessa (Svensson, 2011). Vi har analyserat empiri utifrån teorin, men inte låtit teorin 

styra helt utan har varit öppna för vad vårt empiriska material har sagt. 

 

Vi anser att vårt material är tillförlitligt då det blir en kvalitativ aspekt med femton pedagogers olika 

synpunkter och det gör studien tillförlitlig (Kvale, 1997). Även vår analysmetod 

meningskoncentrering innebär bland annat sökandet efter mening, vilket Kvale (1997) betonar att 

intervjun söker att tolka mening hos de centrala temana i den intervjuades livsvärld. Denna empiriska 

fenomenologiska metod kan användas för analys av ofta komplexa och omfattande intervjutexter som 

söker att avdela i naturliga meningsenheter för att sedan utveckla huvudteman (Kvale, 1997).  

Vi skickade några delar av några intervjutexter (som vi redan har tolkat enligt meningskoncentringen) 

till en utomstående lärarstudent för att se om vi har några liknande tolkningar och för att försäkra oss 

om att vår studie är tillförlitlig på andra sätt. MacPhail, Khoza, Abler och Ranganathan (2016) kallar 

detta för interkodar reliabilitet. Författarna beskriver interkodar reabilitet att en utomstående “ser” 

samma sak som forskaren, det skapar trovärdighet och bedömer tillförlitligheten för kvalitativa fynd 

(McPhail m.fl., 2016). Studenten använde sig av en snarlik analysmetod, men var dock mer kritisk. Att 

vara kritisk är något som går emot vår analysmetod, som innebär att inte ge fördomar då vi har 
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pedagogernas uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som utgångspunkt i analysen. Detta var 

något som diskuterades mellan parterna då skillnaden mellan är att lärarstudenten inte försöker nå en 

förståelse hur informanterna upplever sin vardag utan går strikt på vad de berättar. Mycket av 

studentens tolkningar passar in med våra tolkningar; såsom arbetssätt, ”vad är det”, mål och attityder. 

Detta är något som vi har tillfört i studien enligt MacPhail m.fl. (2016) rekommendationer att 

parternas tolkningar ska vara en del av analysen. 

 

Vi valde att båda två skulle närvara vid alla intervjuer förutom vid de intervjuer som skedde på de 

skolor som vi redan var bekanta med och gjorde att en utav oss på grund av etiska skäl inte kunde 

närvara vid. Då gjorde vi så att den av oss som inte var bekant med skolan gick dit och genomförde 

intervjun själv. Vi märkte att vi hade tagit oss an ett svårt ämne och reflekterade kring om vi hade gjort 

rätt val. Vi insåg också då att vår styrka var att vara två som närvarade under intervjuerna då den ena 

kunde fokusera på att föra huvudfrågorna och den andra antecknade och kunde föra andrafrågor, och 

vikten av studiens kvalitet om både närvarade då i och med detta kunde tillämpa ett aktivt lyssnande 

och blev inte lika låsta av att föra anteckningar och kunde följa med i svaren. 

Efter vår pilotintervju så bestämde vi att ha par intervjuer, och vi såg även vikten av att ha 

parintervjuer då pedagogerna hade ett bra samspel med varandra i alla intervjuer vilket ledde till att vi 

fick många reflektioner och upplevelser då de talade om sina erfarenheter. 

Något som vi däremot kan se som en svaghet i vår studie var att vi i början var osäkra på vår 

intervjuguide, vi formulerade om och skrev till nya frågor efter intervjuerna då vi insåg att vi inte 

ställde lika mycket andrafrågor och att vi inte fick djupare svar, så intervjuerna skiljer sig från början 

till slutet. Detta är något som kan leda till en diskussion kring studiens kvalitet.  

 

Vi diskuterade också om vi skulle låta pedagogerna få tillgång till vår intervjuguide några dagar innan 

intervjun skulle ske för att få en sorts förberedelse, men vi bestämde att inte göra det för att få så 

spontana och ärliga upplevelser som möjligt. Vi valde att spela in intervjuerna vilket också var till stor 

fördel för att kunna gå tillbaka och lyssna om det var något som vi missat eller inte förstått i våra 

anteckningar. Med hjälp av inspelningarna kunde vi också göra en mer rättvis bedömning av 

materialet vid transkriberingen. Som Bengtsson (2005) menar att vi delar samma livsvärld som 

pedagogerna är vi medvetna om att fenomenologiska perspektivet har präglat vårt arbete då vi delar 

samma livsvärld och det har spelat en stor roll i hur vi har tolkat materialet. Samt att vi har använt 

semistrukturerade intervjuer, vilket också kan ha gjort det möjligt att oavsiktligt påverkat svaren. 
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Resultat och analys 

Krävande arbetsmetod 

Det första temat handlar om att det entreprenöriella lärandet kan vara en ganska krävande arbetsmetod. 

Pedagogerna talar mycket utifrån sina uppfattningar om tidsbristen och hur den påverkar det 

entreprenöriella lärandet samt deras erfarenheter kring samverkan med samhället. Det tas också upp 

vad pedagogerna upplever att begreppet ”entreprenöriellt lärande” innebär. De områden som vi har 

delat in detta tema i är: påverkan runtomkring och definition. 

Definition 

Samtliga pedagoger är eniga om att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är mångtydiga 

begrepp samt att det saknas en tydlig beskrivning av begreppen i styrdokumenten. Detta har gjort att 

många av pedagogerna har tolkat begreppen själva. “Jag gillar inte riktigt det ordet om jag ska vara 

helt ärlig /../ för att det blir ju lätt att, utifrån så tänker man på det här ordet och då tänker man att då 

kan man gå in och styra i skolans värld att då ska alla bli egna företagare.” (Pedagog 2). Detta är även 

något som Yemini m.fl. (2015) påpekar när forskaren tar upp vad de olika arbetssätten kring 

entreprenörskap innebär, det vill säga inom företagande och skolans värld. Citatet ovan är ett exempel 

på hur pass olika tolkningar det kan finnas av begreppet. Vissa pedagoger ansåg att begreppet 

entreprenörskap kan, utifrån, tolkas som att de arbetar med företagande, det vill säga att alla elever ska 

bli egna företagare vilket det inte innebär i skolans värld. ”Det är att liksom få elevernas motivation 

och få dem att, ja, utveckla liksom eget ansv … eller vad ska man säga, eget ansvar, egen drivkraft att 

kunna se” (Pedagog 4). Här menar pedagogen att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan 

handlar om att utveckla olika förmågor hos eleverna, vilket alla pedagoger var enade kring. Samtliga 

pedagoger var också överens om att det i skolans värld innebär att en person som är en god 

entreprenör litar på sina egna idéer och har en vilja att förverkliga dem, alltså har de kommit en bit på 

vägen och arbetar aktivt med de förmågor och kompetenser som entreprenöriellt lärande består av. 

Medan det entreprenöriella lärandet ansågs vara ett förstadium, där personen lär sig att lita på sina 

egna idéer. 

 

Påverkan runtomkring 

Enligt pedagogerna finns det många saker som påverkar arbetet med det entreprenöriella lärandet 

negativt. Samtliga pedagoger beskriver att det entreprenöriella lärandet tar tid: “[lärarna] säger såhär 

’nej men hur ska man hinna med det också?” (Pedagog 12). De allra flesta pedagoger påpekade att de 

inte visste om de skulle få tid till att arbeta entreprenöriellt eftersom det finns många andra saker som 

gör att det lider en viss tidsbrist hos pedagogerna: ”men det är ju någonting ni redan gör hela tiden.” 

(Pedagog 12). Pedagogerna upplevde när de sedan fick kunskap om vad det faktiskt innebar insåg de 

själva att det är någonting som de arbetar med i sin undervisning hela tiden, fast omedvetet. Några 

pedagoger påpekar dock att det tar mycket tid innan man väl är igång, när man är i planeringsstadiet. 

Men när arbetet rullar på bra har dessa pedagoger vunnit tid med eleverna då pedagogerna i fråga 

upplever att de kan se flera olika förmågor som tillhör olika ämnen samtidigt och på så vis har det 

lättare att göra en bedömning av eleverna i flera ämnen på samma gång. Och eftersom arbetet kring 

entreprenöriellt lärande ofta sker i mindre grupper kan pedagogerna också göra en snabbare 

bedömning av flera elever samtidigt. 
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Några utav orsakerna till vad som kan påverka arbetet med det entreprenöriella lärandet negativt, som 

pedagogerna tog upp under intervjuerna var omställningen från Lpo94 till Lgr11 ”det ena är att det 

inte är en klockren koppling mellan de övergripande tankarna om entreprenöriellt lärande i läroplanen 

och hur det ser ut med till exempel kunskapskraven, vad är det som ska mätas, vad eleverna faktiskt 

förväntas kunna. Och då blir saker och ting lite ner prioriterat för att det är så mycket som förväntas 

kunna” (Pedagog 14). Utifrån detta citat kan man tolka det som att det inte finns någon tydlig 

förklaring av hur ett sådant arbete ska eller kan se ut av det som står i de olika styrdokumenten samt 

att pedagogerna har många kunskapskrav som de måste se till att eleverna uppnår och att det är en utav 

orsakerna till att det inte finns ett lika stort fokus på det entreprenöriella lärandet som det finns på att 

hjälpa eleverna att uppnå kunskapskraven. Detta är även något som Dahlstedt och Hertzberg (2011) 

påpekar kan vara en orsak till att fokusen på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan 

hamnar i skymundan. Några utav pedagogerna anser att den nya läroplanen kom med nya saker som 

de var tvungna att prioritera framför det entreprenöriella lärandet. Några påpekar också att den nya 

läroplanen inte erbjuder samma frihet till kreativt tänkande för pedagogerna i och med de olika 

kunskapskraven som eleverna måste ha uppnått vid en viss årskurs samt att det inte finns någon tydlig 

koppling mellan kunskapskraven och det entreprenöriella lärandet. En annan orsak till varför 

pedagogerna anser att de inte har tid till entreprenöriellt lärande är att de allra flesta skolorna som har 

medverkat i studien genomgår olika pedagogiska utvecklingar i form av kurser, som till exempel 

mattelyftet och läslyftet, vilket tar mycket utav tiden då pedagogerna inte har undervisning eller 

planeringstid. 

 

En annan sak som påverkar det entreprenöriella lärandet är samverkan med samhället. ”Det är ju inte 

såhär att samhället ropar ’yes, nu ska det komma en skolklass hit ut’ eller ’vi vill till en skola och 

föreläsa’ man måste jobba ganska hårt för det.” (Pedagog 7).  Med hjälp av detta citat kan man förstå 

att många pedagoger vill ha en stor samverkan med olika företag, föreningar och organisationer som 

finns både på lokalnivå men även lite längre bort för att erbjuda eleverna en verklighetstrogen 

undervisning. Det som dock anses vara negativt hos samtliga pedagoger med detta är att det är svårt att 

få samhället till att ta emot skolklasser vilket försvårar skolans arbete med det entreprenöriella 

lärandet, något som Dahlstedt och Hertzberg (2011) påpekar att samhället bör se till att det sker för att 

främja en mötesplats där olika aktörer samsas. 
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Pedagogernas roll 

Vårt andra tema rör pedagogens roll, där de intervjuade talar mycket utifrån sina uppfattningar om sina 

roller och erfarenheter kring sitt arbetssätt att arbeta med entreprenöriella lärandet. I detta tema har vi 

valt att utgå ifrån två mindre områden som vi tycker hör ihop med pedagogens roll i det 

entreprenöriella lärandet. Dessa områden är: medvetet förhållningssätt och arbetssätt. 

Medvetet förhållningssätt 

Pedagogerna riktar mycket fokus till sin egen roll i arbetet med entreprenöriella lärandet och att det är 

viktigt att anta ett medvetet förhållningssätt. “Jag ser min roll som handledare till vad de gör. De kan 

få en uppgift av mig, sen hjälper jag dem, lotsar dem vidare, ställer frågor om hur de kan gå vidare på 

det de gör. Det är inte att jag kommenterar dem att de ska göra det här och det här” (Pedagog 9). Detta 

är även något som Leffler (2006) påpekar och menar att man inte längre ska agera som diktator i 

undervisningen utan att man mer agerar som en koordinator åt eleverna där man stimulerar dem och 

följer upp deras utveckling. Många av pedagogerna beskrev deras roll som pedagoger på samma sätt, 

att de ska vara som en handledare och kunna vägleda eleverna samt att de som pedagoger ska vara 

delaktiga i elevernas process. Utifrån citatet från pedagogen här ovan tolkar vi att pedagogerna menar 

att de måste ha ett medvetet förhållningssätt som lärare för att kunna lära ut till eleverna på ett enklare 

sätt. Vi tolkar också att det förhållningssättet som krävs för att man ska kunna arbeta på ett 

entreprenöriellt sätt är att pedagogerna agerar som handledare för att släppa fram elevernas tankar, 

kreativitet och idéer samt för att eleverna ska utveckla sin förmåga att tänka själva och lösa egna 

problem på ett strategiskt sätt. Men något som också framkom väldigt tydligt utifrån det pedagogerna 

berättade under våra intervjuer är att deras roller som pedagoger är i ständig förändring, men att de 

aktivt agerar efter den roll som de behöver ha vid det speciella tillfället samt att de är medvetna om 

sina olika roller och byter mellan dem på ett väldigt medvetet sätt. Det som många utav pedagogerna 

tog upp var att deras lärarroller varierade väldigt mycket beroende på hur långt eleverna kommit i 

arbetet. Pedagog 8 säger såhär ”och grejen är, där man styr mest är att försöka vara så tydlig som 

möjligt i det man vill ha. Man måste från början vara väldigt tydlig, men sen när de väl jobbar, så är 

man handledaren och lotsar dem och bollar tillbaka till dem” Lika som att de förändrar sina roller 

under tiden som eleverna arbetar med en viss sak har de även olika roller beroende på vilket ämne de 

undervisar i för det tillfället och vilken elevgrupp de har då olika elever/elevgrupper kräver olika 

mycket stöttning från pedagogerna. Detta gör även att deras undervisning blir individuell eftersom de 

anpassar sig själva i förhållande till elevernas behov och egenskaper. Men de strävar efter att göra 

eleverna så självgående som möjligt och vara handledare för dem istället för att komma med 

pekpinnar. Genom att låta eleverna tänka själva och komma på egna lösningar på sina problem, det vill 

säga att pedagogerna inte kommer med raka och direkta svar och lösningar vid frågor från eleverna, 

utvecklas elevernas förmåga att ta ansvar över sitt eget lärande samt deras kreativa förmåga att lösa 

problem och tänka strategiskt. 

Många av pedagogerna angav också att det svåraste med detta är att de själva måste lära sig att släppa 

kontrollen över sin undervisning och låta eleverna vara mer delaktiga i inte bara genomförandet av 

undervisningen utan också i planerandet: ”det är väl det som är det svåraste i början att släppa 

kontrollen, det är väl det som man får jobba hårdast med. Men man får ju träna sig in i det, man vill ju 

ha så himla mycket kontroll och en del [pedagoger] behöver ju det mer.” (Pedagog 12). Att 

pedagogerna ska släppa kontrollen anses vara en process i sig. En pedagog talade om att man ofta som 

pedagog inte helt vågar släppa kontrollen och ge eleverna utrymme att tänka och försöka komma fram 

till en bra lösning själva om pedagogen själv redan vet att det inte är någon bra idé och berättade då att 

begreppet ”inga automatiska nej” hade myntats på skolan tidigare. Med det begreppet menas att 
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eleverna måste få prova sig fram och komma fram till en bra lösning även om det blir fel ibland. De 

menar alltså att även om inte resultatet blev som pedagogen hade tänkt från början så blir det lyckat 

ändå för att det blev som eleverna hade tänkt. 

Arbetssätt 

Entreprenöriellt lärande beskriver samtliga pedagoger som ett arbetssätt som både kan ske naturligt 

inom varje skolämne, men också i projektform där man istället har fokus på det entreprenöriella 

lärandet och processen och försöker väva in kunskapsmålen i det. En pedagog beskriver de olika 

arbetssätten såhär: ”i början var det mera som projekt att till exempel åk X gjorde en show /../ de fick 

göra showen hur de ville, bara de gjorde det på nåt sätt och sedan presentera det på vårterminen och 

fick ihop pengar på det. Tills att det idag är mera ’hur jobbar vi med ett arbetsområde där eleverna har 

större inflytande?’ där det blir en naturlig del, att det inte är ett projekt.” (Pedagog 2). I citatet 

beskriver pedagogen hur de släppte fram elevernas kreativitet, problemlösningsförmåga och 

samarbetsförmåga med hjälp av projektarbeten och jämför sedan med hur deras arbetssätt har 

förändrats till hur det är idag, där de istället försöker arbeta in det entreprenöriella lärandet i de vanliga 

undervisningsämnena på ett naturligt sätt för att skapa större elevdelaktighet. Många pedagoger 

beskrev också att de arbetar ämnesövergripande för att utöka möjligheterna till entreprenöriellt 

lärande. Pedagog 12 påpekar att: ”målet är ju att vi ska försöka samarbeta så mycket som möjligt 

ämnesintegrerat, för att komma in i varandras ämnen och kunna dela med oss, för jag kan ju se grejer 

som kom in i något annat ämne” vilket kan tolkas som att pedagogerna bör arbeta med varandra över 

ämnenas gränser för att hjälpa varandra med att se andra kompetenser än vad man kanske gör om man 

endast arbetar på ett visst sätt med ett enstaka ämne. Genom att samverka med andra ämnen och arbeta 

praktiskt påpekar dessutom flera pedagoger att man arbetar med andra kompetenser och egenskaper än 

man gör i vanliga ämnen. De egenskaper som bland annat togs upp var: våga misslyckas, våga ta för 

sig, vara nyfikna på att lära sig och tycka att det är roligt att lära sig samt att eleverna ska få större 

självförtroende i att omsätta sina egna idéer till handling. 

Pedagogerna vill att eleverna ska vara delaktiga och ha större inflytande i sin egen utbildning. Att 

arbeta processinriktat är något som samtliga pedagoger tog upp ett flertal gånger under intervjuerna då 

det anses vara viktigare att titta på hur eleverna lär sig och inte vad de lär sig. Eftersom alla elever är 

olika och således lär sig på olika sätt strävar pedagogerna efter att erbjuda dem många olika lärstilar 

där de vänder det teoretiska till det praktiska på olika kreativa sätt. 

Något som också betonades av samtliga pedagoger var att knyta an de kunskaper som eleverna får 

under sin skoldag med vad som sker och finns i verkligheten för att skapa motivation hos eleverna 

samt för att de ska få ett syfte kring varför de lär sig saker. Pedagog 14 menar att eleverna ska gå ut 

från skolan med känslan att “jag kan göra vad jag vill”. Detta kan tolkas som att det är viktigt att låta 

eleverna skapa motivation till lärande genom att koppla ihop elevernas kunskaper från skolan med de 

kunskaper som finns och erbjuds ute i verkligheten i samhället och yrkeslivet. En annan sak som 

pedagogerna menar ska öka elevernas motivation och förståelse för vad som erbjuds i samhället samt 

att få testa vilka yrken som finns är att låta dem vara producenter, alltså att låta dem tillverka saker 

som andra personer har användning för i livet och ha en verklig mottagare. 
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Främja förmågor och kompetenser 

 

Vi har delat upp detta tema i mindre områden så att vi beskriver vår tolkning utifrån hur pedagogerna 

har reflekterat kring samarbetet mellan skola och fritidshem hur dem upplever att utveckla förmågor 

och kompetenser hos eleverna. 

Samverkan mellan skola och fritidshem 

“Jag anser att fritidshemmet är en riktig arena för entreprenöriellt lärande, så ska man satsa någonstans 

så är det där, för där finns det stora möjligheter” (Pedagog 13). Som citatet visar här ovan har vi tolkat 

att pedagogen upplever på fritidshemmet att fritidshemmen är en riktig arena för att arbeta med 

entreprenöriellt lärande, vi tolkar det som att det dels inte finns kunskapskrav som de måste arbeta mot 

och gör att undervisningen är mycket friare att arbeta och främja samt utveckla förmågorna och 

kompetenserna hos eleverna, pedagog 3 beskrev entreprenöriella lärandet i fritidshemmet på detta 

viset: “det viktiga på fritidshem är att kunna ta fram dem där kreativa förmågan hos elever. Att kunna 

jobba i projekt för dem, att samarbeta med andra. Ta fram olika lösningar. Komma fram till nya idéer 

och utveckla vidare, så det finns hur mycket som helst att lära sig saker. Lära sig av varandra”.  Vi 

tolkar detta som att pedagogerna på fritidshemmen anser att barnen kan fantisera, förverkliga och hitta 

på idéer tillsammans med sina kompisar vilket också främjar relationer och sociala kontakter 

sinsemellan och läran genom samspel som de anser hör till den sociala biten av entreprenöriellt 

lärande. Det skiljer sig från skolan med att eleverna får upptäcka och uppfinna nya lekar och fantasier 

som främjar elevernas personliga utveckling än inom skolans ram. 

I några intervjuer deltog ämneslärare och fritidslärare tillsammans och de beskrev samarbetet såhär: 

“du är ju fritidspedagog. Jag är ämneslärare, och det är det som är så roligt, jag tror vi kommer att 

samarbeta mycket mer framöver. Men att ämneslärarna ska kunna liksom jobba ingående med ämnena 

och sedan så tillämpas det även i fritidspedagogiken senare” (Pedagog 5). De pedagogerna från 

fritidshemmet och pedagogerna från skolan talade varmt om att det finns en bra samverkan mellan 

fritidshemmet och skolan, oftast sker det via teman eller projekt. Samtliga pedagoger reflekterade 

kring att skolan står för teorin och fritidshemmet står för det praktiska, vi tolkar att pedagogerna 

upplever att det blir ett helhetsperspektiv på eleven. På fritidshemmet får eleverna ta och känna på 

materialen på ett helt annat sätt, och att fritidshemmen har både fritidshemspedagogik och 

utomhuspedagogik där eleverna dessutom lär sig på olika sätt i olika miljöer som innefattar mycket 

stimulerande av förmågor och kompetenser i form av olika lärstilar och även synliggöra andra 

förmågor som inte syns i skolan, samt att se om eleven tillämpar sig kunskapen eller blir hämmad av 

det. 

Utveckla förmågor och kompetenser   

Vi tolkar att pedagogerna upplever att utveckling av förmågor och kompetenser sker genom träning. 

Genom att arbeta med entreprenöriellt lärande så tränas eleverna i hur de lär sig om saker och ting och 

ser sig själva som processledare: “man når ju genom att arbeta med entreprenöriellt så tycker jag att 

det är då man lyfter alla förmågor, träna alla förmågor, alla får möjlighet att utveckla sina förmågor 

mycket bättre” (Pedagog 12). Vi tolkar citatet ovan som att pedagogerna upplever att eleverna ska 

träna på förmågor och kompetenser och att det ska löpa som en röd tråd under hela elevens utbildning. 

Dock så ser samtliga ämneslärare i de högre stadierna att det entreprenöriella “tänket” kan vara ett litet 

problem då de har kunskapskrav att följa eftersom skolans undervisning styrs mycket utifrån 

kunskapskrav. Pedagog 15 menar “det ena är att det inte är en klockren koppling mellan de 
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övergripande tankarna om entreprenöriellt lärande i läroplanen och hur det ser ut med till exempel 

kunskapskraven”. Vi tolkar utifrån (Dahlstedt & Hertzberg, 2011) att det borde finnas en bättre 

koppling mellan de entreprenöriella förmågorna och kunskapskraven då det inte står tydligt 

framskrivet, då dessa inte vill missa något mål eller syfte som har med undervisningen att göra, men 

samtliga menar att entreprenöriellt lärande ändå faller naturligt in i deras undervisning och att det 

kommer in så mycket annat som dem kan bedöma. 

“Sen tycker jag också att det är viktigt det här med att tänka förmågorna, inte bara ämneskunskaperna 

utan förmågorna, kompetenserna, för dem /../ för det är ju samma i alla ämnen. Att man tränar på det.” 

(Pedagog 10). De förmågor och kompetenser som pedagogerna bland annat har talat kring är att väcka 

nyfikenhet att lära sig, finna lust att lära sig, vara modig, vara självständig och kunna ta ansvar, arbeta 

problemlösande och att våga misslyckas. De ska kunna tänka själva och vara kreativa i sitt eget 

arbetssätt och kunna omsätta sina idéer i handling. Våga ta egna initiativ, att arbeta i grupp och 

självständigt har vi tolkat att många pedagoger arbetar med för att stärka gruppen och även individen, 

för oftast får grupperna uppgifter att göra och då får eleverna chansen att kunna argumentera för sin 

sak och kunna arbeta problemlösande och även träna på konflikthantering. Detta är också något som 

Dahlstedt & Hertzberg (2011) menar att arbetet med entreprenöriellt lärande ska fokus ligga på att 

arbeta kring de olika kompetenserna som tagits upp här ovanför. Samtliga pedagoger arbetar på så sätt 

att eleverna utvärderar själva vad det är för förmågor dem behöver träna på än att läraren säger vad det 

är de behöver träna på, och på det sättet kan eleverna följa sin egen utveckling och se vad det är för 

förmågor eller kompetenser dem behöver träna på, eller som pedagog 6 beskriver det: “och man vill ju 

att eleverna ska vara delaktiga i sin egen utbildning, att de ska vara delaktiga i vad, kanske inte så 

mycket i vad de lär sig men HUR de lär sig. För vad de lär sig står ju tydligt i läroplanen. Men HUR 

de lär sig, och på vilket, alla barn lär sig ju på olika sätt och att de lär sig att identifiera hur de själva 

lär sig bäst och också får möjlighet att använda de kompetenserna i undervisningen.” Så pedagogerna 

tar tillvara på elevernas egenskaper och ger eleverna ett större elevinflytande och delaktighet. Denna 

träning tillämpas i pedagogernas arbetssätt. 

Lära för livet 
 

Det fjärde temat berör pedagogernas upplevelser att det entreprenöriella lärandet är en förberedning 

för barnens vuxenliv. 

 

Lära för livet 

 

“Förbereda dem för livet, för vad som kommer sen /../ för när vi tar över dem i mellanstadiet då har ju 

dem [pedagogerna] förberett dem [eleverna] för att gå på mellanstadiet och vi försöker förbereda dem 

för att klara av högstadiet och vad det innebär med självständigt ansvar /../ just det här att dem förstår 

att dem lär sig för sig själva. Det poängterar vi jätte mycket. Det är inte för min skull som pedagog att 

du lär dig utan det är för dig. För att du ska ha det med dig sen i framtiden”(Pedagog 10). Vi har här 

tolkat pedagogerna att de inte bara har en lärarroll att utbilda och undervisa eleverna, utan att de har en 

fostrande roll där det handlar om att pedagogerna stöttar och vägleder eleverna för att sedan bli 

fungerade individer i vuxenlivet, att eleven tar eget ansvar kring sitt eget lärande, och det lärandet kan 

exempelvis vara att lära sig packa sin egen gymnastikväska och ta med till skolan dagen det är idrott. 

För när de är klar med sin utbildning så finns det ingen lärare där som kan förklara saker utan då måste 

individen finna svar själv och därför är det bra att ha ett entreprenöriellt lärande som tränar eleverna 

till detta. Samtliga pedagoger upplever att de lägger grunden för ett livslångt lärande, ett lärande som 
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enligt Dahlstedt & Hertzberg (2011) aldrig tar slut, och att de försöker tala om för eleven att det är för 

dennes skull att den ska lära sig sakerna och inte för pedagogen: “vi lägger grunden nu för någonting 

som kommer att komma senare som också kommer vara viktigt för dem” (Pedagog 9). Vi tolkar 

utifrån pedagogernas utsagor att deras undervisning är till för att förbereda eleverna inför ett vuxenliv 

samt att de ska bli goda, glada och kreativa samhällsmedborgare som står upp för sig själva och kan se 

lösningar på problem. Positiva händelser som sker i skolan och fritidshemmet, till exempel som en 

pedagog uttrycker att eleverna har “rott något i land”, att det stärker gemenskap och att eleverna har 

kul samtidigt som de informellt och formellt lär sig som socialt samspel (Hultqvist & Petersson, 2000 i 

Dahlstedt & Hertzberg, 2011), och det som står i kunskapskrav blir ett minne för livet. Pedagogerna 

upplever också att om eleven upplever att skolan och fritidshemmet har varit meningsfullt bär eleven 

med sig den erfarenheten och upplevelsen och det blir också ett minne för livet 

 

Sammanfattande analys 
 

Vi har tolkat och sammanfattat femton pedagogers beskrivningar av hur de uppfattar entreprenöriellt 

lärande och hur de har förklarat sin förståelse och sina erfarenheter. Sammanfattningsvis kan 

materialet förstås utifrån pedagogerna att de delar unika livsvärldar med många liknande 

uppfattningar. De har gett olika perspektiv kring samma fenomen. Pedagogerna har beskrivit sina 

roller och sitt eget förhållningssätt med att vägleda och handleda eleverna genom deras utbildning och 

hur de har tänkt runt sitt arbetssätt för att nå dit. Pedagogerna delade samma uppfattningar om 

entreprenöriellt lärande att våga släppa kontrollen och ge eleverna mer elevinflytande och delaktighet 

med att planera undervisningen och att stödja elevernas förmågor och kompetenser såsom att låta dem 

omsätta idéer till handling, ta ansvar, utveckla kreativitet och nyfikenhet till sitt eget lärande. 

Pedagogerna var också ense om att deras roller varierar mellan olika ämnen och elevgrupper men att 

de alltid försöker agera som handledare åt eleverna vilket gör att de även här delar samma livsvärld 

fast utifrån olika perspektiv. På så sätt utgår de från elevernas egenskaper och behov. Detta gör de 

även genom att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen och på så sätt utöva ett stort 

elevinflytande vilket motiverar eleverna till att vilja lära sig ännu mer. Detta gör också att pedagogerna 

tar hänsyn till elevernas livsvärld.  Många utav pedagogerna nämnde också att det finns en stor 

tidsbrist i pedagogernas livsvärld vilket påverkar deras arbete med fenomenet det entreprenöriella 

lärandet. Trots tidsbristen anses arbetet med det entreprenöriella lärandet som positivt eftersom det 

gynnar inte bara morgondagens arbetsmarknad, utan eleverna själva att få ett gott självförtroende att 

möta vuxenlivet 
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Diskussion  

Syftet med studien är bilda kunskap om hur pedagoger uppfattar entreprenöriellt lärande i skola och 

fritidshem. Vi valde att använda kvalitativa intervjuer för att skapa förståelse för deras livsvärldar och 

få ta del av deras upplevelser och erfarenheter. Därför har vi valt att rikta våra frågeställningar mot hur 

de upplever fenomenet entreprenöriellt lärande i sin egen undervisning. Det vi har förstått utifrån 

pedagogernas upplevelser är att de delar många liknande uppfattningar kring samma fenomen och 

delar på så vis också samma livsvärld. Eftersom eleverna får ta del av pedagogernas arbetssätt och 

undervisning och vara delaktiga i den gör det att även elevernas livsvärld påverkar fenomenet 

tillsammans med pedagogernas livsvärld. 

Våra frågeställningar var: 

 Hur definierar och vilken betydelse tillskriver pedagoger entreprenöriellt lärande? 

 Hur ser pedagoger relationen mellan sin förståelse av entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande?  

 Hur ser entreprenöriellt lärande ut i skolans praktik? 

 

Under vår studie har vi förstått att pedagogernas undervisning kan delas in i två olika kategorier: 

Traditionell undervisning och entreprenöriell undervisning. Leffler (2006) påpekar att den traditionella 

undervisningen handlar om att pedagogen styr upp undervisningen och har en större roll som diktator 

än handledare. Detta gör att eleven blir mer som en passiv deltagare i den traditionella undervisningen 

(enligt Johannisson m.fl., i Dahlstedt & Hertzberg, 2011; Leffler & Svedberg, 2003). I den 

entreprenöriella undervisningen anses eleverna vara mer aktiva deltagare som är med i undervisningen 

och i dess planering. I den entreprenöriella undervisningen utgår pedagogen från elevernas 

erfarenheter och släpper in elevernas synvinkel redan i planeringsstadiet av undervisningen. Det 

entreprenöriella lärandet innebär också att pedagogerna skapar olika miljöer som ska främja elevernas 

lärande genom de olika entreprenöriella kompetenserna (Rahman m.fl., 2015). Detta är något som 

pedagogerna, som vi intervjuat, också anser att de behöver skapa för att främja lärandet hos eleverna. 

De anser även att hitta olika inlärningsstilar ska främja detta. Utifrån pedagogernas förhållningssätt 

och arbetssätt kan vi se hur de arbetar med det i praktiken och vilken betydelse det entreprenöriella 

lärandet har för eleverna. Vi har tolkat att samtliga pedagoger har beskrivit att de har tillämpat en röd 

tråd genom sin undervisning genom att låta eleverna få träna på sina förmågor och ständigt utveckla 

dem genom att fokusera på hur de lär sig istället för den traditionella undervisningen och utgår från 

elevernas erfarenheter och egenskaper, vilket lutar väldigt mycket åt den entreprenöriella 

undervisningen där eleverna får större inflytande till att kunna påverka sin situation och sin 

undervisning. Pedagogerna är ense om att elever utvecklar de flesta entreprenöriella kompetenserna 

genom att arbeta i grupp samt att ge feedback i klassrummet. Även genom fritidshemmet via lek och 

roliga aktiviteter utvecklas de entreprenöriella kompetenserna påstår pedagogerna. Pedagogens roll 

blir utgångspunkten att ta tillvara på varje elevs förmågor (enligt Johannisson m.fl., i Dahlstedt & 

Hertzberg, 2011; Leffler & Svedberg, 2003).  

Under studien insåg vi att många utav pedagogernas undervisning gick att placera in i dessa två 

kategorier. Det är många utav dessa pedagoger som har större fokus på kunskapskraven än de 

entreprenöriella kompetenserna, men de arbetar ändå för att öka elevdelaktigheten samt att hitta på 

olika lärstilar och miljöer vilket vi anser tyder på att även de lutar mer mot den mer entreprenöriella 
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undervisningens håll men där fokusen ligger på den mer traditionella undervisningen. Leffler och 

Svedberg (2003) anser dock att även detta tillhör den entreprenöriella undervisningen. De pedagoger 

som vi ansåg arbetar mest utifrån den entreprenöriella undervisningen har mycket fokus på att släppa 

in elevernas erfarenheter, tankar, synvinklar och idéer i sin undervisning och låter detta vara till grund 

för undervisningen. Detta är också något som Leffler & Svedberg (2003) påpekar, de menar att 

samspelet mellan de olika parterna i skolan och fritidshemmet, alltså lärare med elev och elev med 

elev, är något som tillhör denna form av undervisning. Pedagogerna arbetar också mycket i 

projektform med fokus på arbetsprocessen men där de samtidigt väver in kunskapskraven. Utifrån 

pedagogernas roller har vi förstått att fenomenet entreprenöriellt lärandets betydelse kan likställas med 

att lära för vuxenlivet, lära för att verka i samhället och även livslångt lärande (Hultqvist & Petersson, 

2000). Vi ser att pedagogerna är ense med vissa forskare som menar att pedagogerna lägger grunden 

för någonting som komma skall och ”rusta” eleverna inför framtiden med att man medvetet och aktivt 

arbetar med entreprenöriella kompetenser, dels för att samhället kräver mer av individen idag och att 

det är viktigt att eleverna blir självständiga och utvecklar de förmågor och kompetenser som hör till 

entreprenöriellt lärande för att möta framtidens krav och arbetsmarknad (Leffler & Svedberg, 2011), 

och det är bra för eleverna att bredda sin kompetens. Även att det ska gynna individens personliga 

utveckling att kunna se på saker lekfullt och på ett kreativt sätt och kunna lösa problem som individen 

stöter på (Hörnqvist & Leffler, 2014).  

 

Begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är något som många anser vara svårt att 

definiera på grund av dess mångtydighet. Detta är något som både forskare och de pedagoger som 

deltagit i studien har påpekat på olika sätt och med olika anledningar. Något som de är överens om är 

däremot att det finns olika inriktningar på entreprenörskap beroende på vilken typ av verksamhet man 

talar om. De två inriktningar som vi har stött på både genom tidigare forskning och från pedagogerna 

under våra intervjuer handlar om att arbeta i företag och hur man arbetar med det i skolan. (Yemini 

m.fl., 2015). Pedagogerna betonar att det är viktigt att man förstår att det är en stor skillnad på 

arbetssätten och att man i skolan och fritidshemmet främjar arbetet med elevernas entreprenöriella 

kompetenser. Dessa kompetenser handlar om att man utvecklar elevernas kreativitet, nyfikenhet, 

samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga genom att kombinera undervisningen med praktiska 

övningar (Dahlstedt & Hertzberg, 2011), samt viljan att utveckla sina egna idéer och sätta dem i 

handling, och inte att de arbetar för att varje elev ska starta eget företag, vilket pedagogerna anser att 

många människor utanför skolan tror att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande innebär. 

Leffler (2006) påpekar att många pedagoger anser att det inte finns någon tydlig förklaring i 

styrdokumenten av vad entreprenöriellt lärande och entreprenörskap innebär samt hur de ska förhålla 

sig till det och kombinera det med kunskapskraven. Detta har gjort att pedagogerna själva har bildat 

sin egen uppfattning om vad begreppen innebär och hur de ska arbeta kring det. Detta är också 

någonting som vi uppfattade av de pedagogerna som vi intervjuade eftersom de delade samma 

tolkningar fast på olika sätt, samt att de hade olika metoder för att arbeta med det. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Enligt närings- och utbildningsdepartementet (2009) ska entreprenörskap genomsyra hela 

utbildningen, eftersom det är ett svårdefinierat begrepp och så få skolverksamheter som arbetar med 

det på ett aktivt och medvetet sätt blir detta någonting som det behövs mer kunskap om för att kunna 

följa det regeringen säger att skolor ska arbeta med. Dels genom en bättre förklaring i läroplanen och 

hur det kan tillämpas i kursplanen. Som ovan så menar Otterberg (2011) att det är svårt att hitta en 

tydlig definition av entreprenöriellt lärande i vetenskaplig litteratur, då begreppen är mångtydiga. En 



27 

 

av anledningarna till att det kan vara en otydlig definition kan vara att begreppen används inom olika 

discipliner och definieras till vad som passar därefter. Det är antagligen en underliggande del i varför 

många lärare tycker att det är ett ogripbart begrepp då det finns för många definitioner på vad det är 

och kan vara, men Leffler (2006) menar att så länge man har någon befattning om vad entreprenörskap 

kan vara så får läraren också ha ett kreativt tankesätt och ha en viss frihet att också ”tänka utanför 

boxen”, då det är relativt komplext och inte ett enkelt begrepp och beror på hur man själv tolkar det. 

 

Det står i skolverkets läroplan (2011) att skolans och fritidshemmets verksamhet ska arbeta för att 

eleverna utvecklar sådan kunskap som är nödvändig för att kunna delta i samhället samt vara en god 

och ansvarsfull medborgare. Att skolan ska förbereda eleven med den kunskap så att de är beredda på 

att leva och verka i samhället när de blir vuxna är något som efterfrågas och är skolans uppgift 

(Skolverket, 2011). Det moderna samhället efterfrågar kunskap om entreprenörskap väldigt mycket 

just nu, därför anser vi att det är viktigt vi i vår profession arbetar mot att främja de entreprenöriella 

förmågorna och kompetenserna hos eleverna. Utifrån pedagogernas upplevelser har vi förstått att det 

är viktigt att låta eleverna få träna på att arbeta med bland annat praktiska uppgifter för att få en 

djupare förståelse för vad kunskaperna innebär samt för att ha med sig den erfarenheten när de 

kommer ut i arbetslivet. Skolan har även i uppgift att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende och även viljan att pröva sina egna idéer samt lösa problem på kreativt sätt både 

självständigt och i grupp för att kunna utveckla entreprenöriella kompetenser (Skolverket, 2011). 

 

Slutsatser 

Pedagogernas roll är inte bara att undervisa och lära ut, utan de har en andra roll såsom att fostra barn 

till kreativa och sociala vuxna. Vi upplever att det är många pedagoger som arbetar med 

entreprenöriellt lärande omedvetet och ser begreppet som att det är något som tar mycket tid att arbeta 

med när det inte behöver vara så. På grund av våra tidigare upplevelser och erfarenheter kring det 

omedvetna arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande blev vi förvånade när vi besökte 

pedagogerna för intervju och de talade så bra om begreppen och var väldigt öppna med sina 

erfarenheter och sin livsvärld kring fenomenet. 

 

Många av pedagogerna trodde att entreprenörskap handlar om att starta företag och undrade vad det 

har med skolan att göra. Efter att pedagogerna hade arbetat med det ett tag insåg de att det handlar om 

att utveckla förmågor och kompetenser. Med hjälp av pedagogernas tolkningar och uppfattningar av 

begreppen samt den tidigare forskningen vi läst fick vi bättre förståelse för vad begreppen innebär och 

kom fram till att entreprenörskap är när man har kommit en bit på vägen i sitt arbete med eleverna, att 

de kan lita på sina egna idéer och vill förverkliga dem, medan det entreprenöriella lärandet är ett 

förstadium till entreprenörskap, där man inte har kommit lika långt i sitt arbete och inte kommit till 

den punkten där eleverna litar på sina egna idéer. Vi fick även uppfattningen, med hjälp av 

pedagogernas upplevelser, att entreprenöriellt lärande innebär mer än att bara arbeta efter skolans 

kunskapskrav då det handlar om att utveckla olika kompetenser som behövs i en människas liv, 

liknande ett livslångt lärande, eftersom varje människa kommer att stöta på problem i sitt liv och 

därför är det viktigt i redan ung ålder veta hur man exempelvis löser problem på ett idérikt sätt som 

uppstår 
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Vidare forskning 

Under tiden vi försökte få tag på informanter för att kunna genomföra vår studie märkte vi att det var 

många pedagoger som inte visste vad begreppet entreprenöriellt lärande innebär. När vi sedan 

förklarade hur vi uppfattar begreppet så var det många pedagoger som insåg att det är någonting som 

de arbetar med hela tiden fast informellt och utan samlingsnamn. Därför skulle det vara intressant att 

forska kring hur ett sådant arbete ser ut på fältet. Detta skulle kunna göras genom att använda 

observation som metod. En annan fråga som dök upp under studiens gång var vad eleverna tycker om 

att arbeta på detta sätt och om det hjälper dem att nå kunskapsmålen i de olika skolämnena. 

Något som vi också märkte under vår studie var att många pedagoger arbetade på olika sätt. Därför 

vore det intressant att använda sig av en fenomenografisk ansats och jämföra likheter och skillnader 

kring hur ett entreprenöriellt förhållningssätt ser ut mellan olika kommuner men också mellan olika 

länder för att få en bredare synvinkel på hur det kan se ut i olika verksamheter. 
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Bilagor  

Appendix 1 
Intervjuguide 

 
Begrepp 

 Vad innebär Entreprenöriellt lärande för Er? 

 Vad innebär Entreprenörskap för Er? 

Pedagogik 

 Varför började Ni arbeta med Entreprenöriellt lärande? 

 Varför började Ni arbeta med Entreprenörskap? 

 Hur arbetar Ni med entreprenörskap? 

 Hur arbetar Ni för att stimulera entreprenöriella kompetensen hos eleverna? 
(Exempel: Hur arbetar ni med kompetenserna: samarbete och problemlösning?) 

 Vad har ni som pedagoger för roll i entreprenöriella lärandet? 
Medfråga: har ni lika eller olika roller? 

 Hur agerar du när du får frågor från eleverna? (Berättar svaret, ställer motfrågor eller 
annat?) 

Organisation 

 Vad har Ni för mål med entreprenörskap? 
Hur – varför? 

 Vad har Ni för mål med entreprenöriellt lärande? 

 Hur introducerade Ni entreprenörskap för era elever? 

 Är arbetet på eget initiativ i arbetslaget eller kom beslutet från ledningen? (Om så - varför?) 
 Samverkar ni på något sätt med närsamhället? 

(Om så – varför) 
 Samverkar ni med andra organisationer/föreningar utanför skolan? T.ex. Snilleblixtarna, 

Framtidsfrön, Finn upp och Annan? 
(Om så – varför och vilken?) 

 Anser Ni att det finns stöd från de styrdokument som finns för att bedriva denna typ av 
undervisning?  
(Om så – hur- varför- varför inte) 

 Hur ofta arbetar Ni med Entreprenöriellt lärande?   
 Hur ofta arbetar Ni med Entreprenörskap? 

 Hur mycket fokus ligger det på Entreprenöriellt lärande i Era verksamheter? 
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Appendix 2 
Informationsbrev - Google formulär 
 

 

Intresseanmälan för studentuppsats om 
Entreprenöriellt lärande  
 
Hej!  

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, vid Stockholms universitet. 
Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vi ska i vår studie undersöka hur pedagoger 
uppfattar entreprenöriellt lärande och entreprenörskap på olika skolor. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua pedagoger som arbetar med just 
entreprenöriellt lärande under tiden v. 15-v. 17. Intervjuerna kommer att ske två och två. Vi ser 
gärna att båda personerna i paret kommer från samma arbetslag. Vid dessa tillfällen tar vi hjälp av 
ljudupptagning och anteckningar. Under intervjun är frågorna öppna och det finns inga färdiga 
svarsalternativ. För att underlätta för intervjun kommer vi gärna till er skola och genomför intervjun 
men kommer dock att behöva ett enskilt rum där vi kan samtala ostört.  

Vårt självständiga arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens, skolan och fritidshemmets identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 
gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 
personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 
egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter 
att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt, vid önskemål kan vi skicka 
färdigt resultat när uppsatsen är klar. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett vid 
intervjutillfället. Om ni accepterar kommer ni att bli informerade om arbetet och får möjlighet att 
besluta om att vara deltagande.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

 
                                                          Vänliga hälsningar Melinda Sjölander och Emmy Naess 

 
Studenternas namn: Melinda Sjölander och Emmy Naess 

Emmy Naess 
07X-XXXXXXX 
XXX.XXX@XXX.XXX 
 
Melinda Sjölander 
07X-XXXXXXX 
XXX.XXX@XXX.XXX 
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Handledarens namn: Lucas Gottzén 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: XXX.XXX@XXX.XXX 

 

Jag kan tänka mig att delta i undersökningen och ger mitt 
samtycke: 
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Datum:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


