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GÖR ENTREPRENÖR-
SKAPSUTBILDNING 
ELEVERNA MER NÖJDA 
MED SKOLAN?

Svaret är ja. Entreprenörskapsutbildning förbättrar inte bara elevernas entreprenöriella 
förmågor, den stärker dessutom deras relationer till klasskamrater och lärare samt upp-
muntrar deras lust att lära. Detta gör dem nöjdare med skolan.

Undervisning i entreprenörskap bygger 
vanligtvis på praktiska och elevfokuserade 
undervisningsmetoder. 

Detta bidrar till att ge elever och studenter en-

treprenöriella- och företagsmässiga färdigheter. 

Andra positiva följder är att eleverna blir mer 

motiverade att lära och att stärka sina relationer 

till klasskamrater och lärare. Detta får dem att 

känna sig mer delaktiga i skolan. Enligt studier är 

elevernas koppling till skolan positivt korrelerad 

till deras genomsnittsbetyg och deras uthållig- 

hetsförmåga.

 

Meningsfullhet och motivation 

Forskare har undersökt vilka element som skapar 

motivation och får eleverna att uppleva att deras 

utbildning är meningsfull. Man har funnit att un-

dervisningen måste innehålla fem dimensioner: 

den måste vara (1) rolig och (2) autentisk, den 

måste (3) genomföras i samverkan, (4) ge elev-

erna möjlighet att ta ansvar för hur deras uppgift 

utformas, och (5) ge möjlighet att använda olika 

typer av förmågor i genomförandet. För att 

uppfattas som meningsfull måste all undervisning 

svara på följande två frågor: Vad innebär det här 

för mig? Vad kan jag använda detta till?  1

 

Följande tre delar har även identifierats som 

viktiga för motivation:  

1  Uppgiftens väsentlighet: Spelar 

resultatet någon roll för andra? Skapar 

det något värde för andra? 

2  Färdighetsvariation: Krävs det ett 

flertal kompetenser och färdigheter för 

att utföra uppgiften?
 

3  Uppgiftsidentitet: Är eleven eller stu-

denten ansvarig för att utföra uppgiften 

från A till Ö? 2

Effektiv undervisning i entreprenörskap innehåll-

er normalt samtliga ovan nämnda delar. Under-

visningen involverar elever och studenter i en 

process i vilken de använder sin egen erfarenhet, 

kunskap och intressen som utgångspunkt för att 

skapa värde för andra utanför undervisningssam-

manhanget. Detta innebär att eleverna känner en 

hög grad av ägande i sina egna projekt och att de 

tar ansvar för sin egen inlärningsprocess.

Engelska forskare har bekräftat att den vikti-

gaste omständigheten för att stärka skolans 

engagemang är huruvida eleverna uppfattar sin 

utbildning som meningsfull. 3 

En långtidsstudie av 982 elever i årskurs 10 i 

Danmark visade att när undervisningen inrikta-

des på både affärsorienterade och företagsmässi-

ga färdigheter, upplevde eleverna sin utbildning 

som mycket meningsfull. 4 

 

Ökad akademisk prestation

Tre studier utförda av norska forskare har visat 

att entreprenörskapsutbildning ökar akademiska 

prestationer. En av studierna observerade 1 400 

elever i årskurs 9 och 1 700 universitetsstudenter 

och bekräftade att entreprenörskapsutbildning 

har en positiv inverkan på tillfredsställelsen med 

skolan, studiemotivationen och det akademiska 

självförtroendet. 5  Resultat från en annan studie, 

som fokuserade på 14–15-åriga elever, indikerade 

att elever som gick igenom entreprenörskapsut-

bildning också uppnådde högre betyg. 6

Vidare visade en studie av elever, vars speciella 

behov tillgodoses i utbildningen, att eleverna i 

genomsnitt fick högre betyg efter att ha deltagit i 

entreprenörskapsutbildning. 7



Lärarnas roll
I entreprenörskapsutbildning är lärarens roll 

något annorlunda än den traditionella lärarrollen. 

Eftersom undervisning i entreprenörskap nor-

malt innebär att man också tar hänsyn till andra 

talanger än de rent akademiska, måste läraren 

omvärdera eleverna och deras förmåga att lyckas 

med uppgifterna. Eftersom undervisningen 

fokuserar mer på elevernas egna projekt än på 

lärarens kunskap, förändras lärarens roll från 

auktoritet eller expert till stöttande coach eller 

ledare. 

 

I en dansk studie från 2014 visar Moberg att 

elevernas koppling till skolan ökar, speciellt när 

undervisningen inriktar sig på kreativitet och en-

treprenörsfärdigheter. Anledningen är att elever 

som undervisas på detta sätt uppfattar att de får 

mer stöd och uppmuntran från lärarna. 8 

Amerikanska forskare har studerat hur man 

organiserar skolor för att öka elevernas känslo-

mässiga koppling till skolkamrater, lärare och 

skola. Deras studier bekräftar att eleverna blir 

mer tillfredsställda med skolan när de uppfattar 

sina lärare och undervisningsmiljö som stödjande 

och sympatiska. 9
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ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisa-
tion och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. 
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom 
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grund- 
skolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna 
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
  Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,    
    Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen 
       UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk     
          bestående av före detta UF-företagare.

                Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, 
                    bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med 
                       andra länder och inspiration för lärare och elever.
                     Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett 
nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagera-
de medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har 
en bred kompetens inom entreprenörskap. 
 
Organisationen stöds av offentliga medel och 
det privata näringslivet.

Fler än 400 000 
elever har drivit 
UF-företag sedan 
starten 1980.


