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Sammanfattning 

Bakgrund: 

Entreprenöriellt lärande är en undervisningsform i skolan som tränar elevernas 

entreprenöriella attityder, kompetenser och förmågor. För en lärare i klassen handlar 

entreprenöriellt lärande om en förhållningsätt i undervisningen. Kompetenser som beskriver 

framtidens entreprenör är självständighet, kreativitet, initiativtagande, viljan att samarbeta, 

lätthet att kommunicera, beslutsamhet, konsekvens och rikedom på idéer. Samhället går 

igenom stora förändringar och förskolan måste lägga grunden till att barnet lär sig ta ansvar 

och utvecklar kompetenser som samhället i framtiden kommer att behöva. Barnet lär sig 

genom att leka, utforska, testa, kommunicera med andra människor, iaktta. Barns utveckling 

blir mångsidig när barnet lär sig genom tema- eller projektarbete (Lpfö 98, 2010).  

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka om projektarbete är en bra arbetsform att utveckla 

entreprenöriellt lärande på förskolan och även vilka förmågor barn utvecklar med 

entreprenöriellt inriktad undervisning i förskolan. Det finns en nyfikenhet att ta reda på vad 

barnen lärde sig när de arbetade med odling. Jag kommer att utgå ifrån tre frågeställningar för 

att göra analysen på bästa sätt.  

Metod: 
För att samla material till studien använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna låter barnen berätta fritt om sina upplevelser med utgång ifrån några få frågor 

som jag i förväg har valt. Jag använde iPhone och iPad för att dokumentera aktiviteter och 

barnens berättelser. Till analysen använde jag även barnens teckningar som stöd för deras 

berättelser samt barnobservationer. Insamlad data bearbetade jag med utgångspunkt från 

begrepp om entreprenörskap. 

Resultat: 

Analysen av det empiriska materialet visade att projekt ”Från frö till tallrik” hade 

entreprenöriella kvalitéer. Barnen utvecklade entreprenöriella förmågor såsom: att hitta nya 

vägar och lösningar på problem, tänka nytt och kreativt, kunna samarbeta med varandra, 

planera ett arbete och ha vilja och kraft att genomföra det, tro på sin egen förmåga och att ha 

hög motivation, ta ansvar och lära sig självständigt. Barnen upplevde projektarbetet som 

roligt, lärande, stimulerande och meningsfullt. För att utveckla entreprenörskap i förskolan 

krävs det en lärare som agerar som coach i barngruppen vågar bryta mönster, brinner för en 

idé, är innovativ och en eldsjäl. 

Entreprenöriellt lärande kräver ekonomiska resurser och villiga partners ute i samhället som 

ska samarbeta med förskolan och skolan, och visa olika yrkeskategorier för barnen.
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Inledning  
 

Jag har mött många barn under de åren jag har arbetat på förskolan och då ofta reflekterat 

över deras framtid. Hur kommer världen att se ut om tjugo år när de blir vuxna och vilka 

utmaningar väntar på dem? Redan idag observerar man tendenserna till stora 

klimatförändringar och arbetsplatserna flyttas över gränserna. Det skapas nya jobb med nya 

profileringar som ofta kräver stor flexibilitet och anpassningsförmågor av människor. 

Människor flyttar efter jobben till andra städer och utomlands. Anställda skall anpassa sig 

efter marknadsekonomins krav, vilket innebär att individen måste fortbilda sig eller ombilda 

sig för att behålla sysselsättningen. Många ungdomar upplever att det är svårt att etablera sig 

på arbetsmarknaden efter skolan, vilket resulterar i ökande ohälsa bland ungdomar, påpekar 

Peterson och Westlund (2007). Vi pedagoger ställs inför en stor utmaning, att undervisa barn 

på ett sätt som förbereder dem inför alla dessa förändringar som väntar. 

 

Svaren om framtidslärande hittade jag i form av åtta nyckelkompetenser hos EU`s 

rekommendationer till medlemsländerna som skulle genomföra skolreform för att eleverna 

skall kunna klara av arbetsmarknadens krav. Efter avslutad skolgenomgång skall eleverna 

kunna kommunicera på modersmålet, de skall kunna tala flyttande minst ett främmande språk 

flytande, kunna både matematik och andra vetenskapliga ämnen, behärska IT-teknik, lära sig 

studieteknik och konsten att hitta kunskapskälla ”lära att lära”, lära sig att fungera väl i olika 

sammanhang; både kulturella, sociala, medborgerliga och de skall lära sig företagsanda samt 

uttrycka sig kulturellt. Skolan befinner sig i ett paradigmskifte. Inom skolans värld finns en 

förståelse för att framtiden kräver anpassning och förändring i undervisningen, men alla vill 

inte ha förändringar. Det finns pedagoger som vill gå tillbaka till det gamla, det som de 

känner till. Ordning i klassen och respekt för lärarna finner en del människor som nyckel till 

att förbereda eleverna för livet menar Peterson och Westlund (2007).  

 

Världen förändras i stor takt berättar Peterson och Westlund (2007) och eleverna skall tränas i 

att kunna hantera de snabba förändringar, de skall våga förverkliga sina drömmar, bli 

motiverade att ta utmaningar och på ett innovativt sätt lösa komplexa problem (s.19). Peterson 

och Westlund (2007) framhåller att entreprenöriellt lärande framförallt handlar om att 

”[…]stimulera elevens grundläggande inre motivation[…]som genomsyrar hela tillvaron, 

precis som hos en eldsjäl”(s.26).  Framtidslärande handlar om att stimulera eleverna till att de 

skall återta sin driftkraft, motivation, framtidstro, glädjen och lusten att lära. 

Min studie är ett projektarbete i förskolan där jag undersökt ett sätt att använda 

entreprenöriellt lärande. I projektet ”Från frö till tallrik” har jag använt en 

undervisningsmetod: entreprenöriellt lärande i förskolan. Projektarbete anses vara en 

dynamisk metod med stor potential för att utveckla pedagogiken i förskola menar 

Johannisson, Madsen & Wallentin (2000). 
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Syfte 
 

Det finns en del forskning om entreprenöriellt lärande som undervisningsmetod både i 

grundskolan och gymnasiet och det har utvecklats arbetsformer inom området, men det finns 

inte mycket forskning inom samma område i förskolan. Syftet med studien är att undersöka 

om ett projektarbete är en bra arbetsform att utveckla entreprenöriellt lärande på förskolan 

och vilka förmågor barnen utvecklar med entreprenöriellt inriktad undervisning i förskolan. 

Det finns en nyfikenhet att ta reda på vad barnen lärde sig när de arbetade med odlingen. 

Utifrån syftet har jag kommit fram till frågeställningar som jag finner relevanta för mitt 

uppsatsarbete. 

 Varför skall man undervisa barn i entreprenörskap i förskolan? 

 Vad lär sig barnen när de arbetar med projekt? 

 Vilka entreprenöriella förmågor utvecklar barnen i arbetet med projekt ”Från frö till 

tallrik”? 
 

Bakgrund 
 

I en rapport av UNESCO Interantional Commision on Education for the Twenty-first Century 

(1996) fanns rekommendationer till de som planerar utbildningar och där framkom att 

människor ingår i ett livslångt lärande. Kommissionen tog bland annat upp hur viktigt det är 

att så tidigt som möjligt lägga grunden till entreprenörskap i skolan genom att stimulera 

kreativitet och initiativförmåga. Dessa färdigheter skapar förutsättningar till ett bättre liv i 

framtiden. Kreativiteten behövs för att eleverna skall ha möjlighet att skapa ett liv med 

meningsfulla och roliga aktiviteter. Eleverna skall våga hitta nya vägar i sitt liv för att kunna 

leva upp till sina ambitioner och för att de skall ha ett arbete i framtiden.  

Som följd av EU-kommissionens rekommendation (2006), presenterar regeringen 2009 en ny 

politisk strategi för att förbättra undervisningsresultaten i svenska skolor för att rusta eleverna 

inför utmaningar de kommer att ställas inför i framtiden, (Regeringskansliet, 2009). Allt 

arbete på politisk nivå med att rusta eleverna för en oviss framtid, resulterade i nya 

formuleringar i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010). 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development har tagit fram ett program 

för skola för att precisera vad entreprenöriellt lärande innebär. I Forskning för Skolan ”Skapa 

och våga – om entreprenörskap i skolan”(2010, sid.16) finner vi att: undervisningen måste 

vara anpassad efter elevens specifika förutsättningar, eleven måste försöka att ta ansvar för 

sitt lärande med läraren som coach, arbetet skall ske i gruppen där det råder ömsesidig ut-

veckling av kunskaper, eleverna ”lär sig genom att göra”, arbetsuppgifterna måste vara 

autentiska och förankrade i verkliga livet, arbetet skall ske i projektform, alla traditionella 

ämnen som svenska, matematik, naturvetenskapliga ämnen, estetik, hälsa m.m. skall 

inkluderas i projektet. Eleverna måste lära sig planera, genomföra, analysera och utvärdera 

sitt arbete. På det sättet blir de medvetna om sitt lärande. Alla dessa punkter kan anpassas till 

entreprenöriellt lärande i förskola med små barn.  

 

Skillnaden mellan lärande i förskolan och skolan högre åldrar är att de små barnen på 

förskolan/skolan behöver ha tillgång till leken som är nödvändig för lärande. Små barn 

behöver leka för att lära. Jensen och Harvard (2009) säger att: 

 

När barnen leker använder och utvecklar de sin fantasi och påhittighet. Utan 

fantasi kan inga nya tankar tänkas och inga nya idéer födas. Utan påhittighet blir 
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inga praktiska problem lösta och inga uppfinningar gjorda.(s. 79) 

 

Vidare resonerar Johannisson och Pramling Samuelsson att förskolebarnen och skolbarnen 

skiljer sig mest åt när barn vill ha information från läraren, då de yngsta barnen vill ha läraren 

med i sin lek och skolbarnen vill utmana läraren genom att de vill skoja med dem.  

Entreprenörskap och förskolan 
Johannison (2000) är den enda forskare som skriver om entreprenöriella barn i förskolan och 

att finna forskning om entreprenörskap som är specifik för förskola är svårt. I min forskning 

kommer jag titta närmare på vad styrdokument för förskolan om entreprenörskap säger samt 

presentera forskning och uppsatser som behandlar entreprenörskap i förskolan. För att komma 

närmare begreppet entreprenöriellt lärande och undervisningen i ämnet berör jag forskning 

om entreprenöriellt lärande även i grundskolan som har relevans för min studie, men själva 

undervisningen behöver anpassas till förskolan och små barns behov. 

Sedan nya styrdokument för förskolan infördes 1998, ändrades förskolans uppdrag och 

förskolan har blivit en skolform, en del av skolan. Förskolan regleras av skollagen och den 

har egen läroplan som definierar mål, men metoderna att arbeta med kan pedagogerna välja 

själva. Förskolan har inte skyldighet att uppnå bestämda mål och betygsätta enskilda elever 

utan värdera hela förskoleverksamheten och sträva efter att uppnå målen för utveckling och 

lärande, ett strävansmål, (Lpfö 98, 2010).  

 

Förskolan skall främja utveckling och livslångt lärande, samt företagsamhet och nyfikenhet. 

Förskolan har även i uppdrag att stärka en positiv uppfattning att stärka en positiv uppfattning 

hos barn och utveckla tilltro till sin egen förmåga (Lpfö 98, 2010). I styrdokumentet för 

förskola dyker inte begreppet entrepriönerillelt lärande upp, men innehåll och grundtanke för 

entrepriönerillelt lärande finns med. Läroplanen för förskolan Lpfö, 98 (2010) beskriver hur 

förskolan bör lägga grunden för ett modernt, lustfyllt lärande där eleverna lär sig under 

demokratiska former och får möjlighet att förverkliga sina drömmar och erövrar nya 

erfarenheter: 

 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja 

och lust att lära ska stimuleras. Förmåga att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden 

till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver. Verksamheten ska hjälpa barnen att 

förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö 

både i nutid och i framtid. (s. 7) 

 

Läroplanen Lpfö, 98 (2010) tar upp lekens betydelse för barns lärande: 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

 (s. 6) 
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Johannison (2000) skriver om entreprenöriella barn i förskolan. Han menar att barn föds med 

entreprenöriella drag och att de är entreprenörer på ett naturligt sätt. Han uttrycker vidare att 

vi vuxna bör skapa möjligheter för barnen att utveckla entreprenöriella drag och inte störa 

dem i den utvecklingen. Entreprenöriella särdrag utvecklar barnen i leken, genom deras sätt 

att utforska världen, experimentera, observera världen runt omkring dem. Barnen har en 

fantastiskt entreprenöriellt förmåga att inte vara rädda för misslyckanden, då börjar de om 

från början och fortsätter aktiviteten tills de har lyckats, en slags envishet i att klara av saker, 

menar Johannisson (2000). Johannisson (2007) uttrycker att det är få vuxna som har fått 

utbildning för att bedriva entreprenöriellt lärande i förskolan och i skolan. Brist på 

kompetenser hos pedagogerna skapar en ovilja att undersöka närmare möjlighet att utveckla 

entreprenöriellt lärande i förskolan.  

Johannisson och Madsen (1997) menar att förskolans styrdokument innehåller alla punkter 

som står för entreprenöriellt lärande, men undervisningen i praktiken lever inte upp till 

idealen som styrdokument presenterar. Situation i grundskolan är ännu sämre. Lärarnas 

kunskap om entreprenöriellt lärande är otillräcklig, samarbete med företagen och samhället är 

nästan obefintlig och projektarbete förekommer oftare i förskola än i skola. Lärare får 

otillräckligt med verktyg för att arbeta entreprenöriellt. Det finns brist på resurser för att 

genomföra ett entreprenöriellt projekt. 

Jag fann bara ett examensarbete som handlar om entreprenöriellt lärande i förskola. Det är 

Henriksson och Vennberg (2012) som undersöker hur pedagogerna i Luleå förhåller sig till 

begreppet entreprenörskap i förskolan. Författarna fann att respondenterna i deras 

undersökning kände till grunderna till entreprenörskap, fast de benämnde aldrig ordet 

entreprenörskap. Pedagogerna i studien var medvetna om vikten att arbeta med barn 

projektinriktat i små grupper, för då har fler barn möjlighet att komma till tals. Henriksson 

och Vennberg fann att entreprenörskap syns i verksamheten i respondenternas förhållningssätt 

gentemot barnen. Pedagogerna hade inga förkunskaper i entreprenörskap och kunde inte 

riktigt göra kopplingen mellan förskolan och entreprenörskap, men de arbetade på ett sådant 

sätt som skulle kunna kopplas till entreprenörskap. Pedagogerna var inte medvetna om att de 

gjorde entreprenöriellt lärande när de arbetade med projekt med barnen på förskolan, men de 

nämnde många grundtankar om entreprenöriellt lärande när de berättade om deras projekt. I 

kapitlet 7: Förslag till fortsatt forskning, författarna lämnar ett förslag till fortsatt forskning 

om entreprenöriellt lärande i förskola. De önskar att förtydliga bilden av begreppet och visa 

hur man kan koppla begreppet till förskolans värld. 

 
Berglund och Holmgren (2007) beskriver ett entreprenöriellt projekt i förskolan i 

Västerbotten i en 5-årsgrupp. Man arbetade med dramapedagogiska tidsresor med hjälp av de 

egna närmiljöerna. Pedagogerna skapade ett rum där barnen samlade olika saker från olika 

tidsepoker, de lekte lekar, läste böcker och använde gamla tekniker. Förskolan samarbetade 

då med Hembygdsföreningen, Sameföreningen och Hantverksföreningen. Barnen gjorde även 

studiebesök på Skogsmuseet. Författarna identifierade i sin forskning tre begrepp som 

beskriver arbete i skolan med entreprenörskap: ”mångfald” som syftar på mängder av idéer på 

undervisningen man bedriver från förskolan till gymnasieskolan, “organisering” som är en 

viktig del i entreprenöriellt arbete i skolan och ”sammanhang” vilket betyder att man försökte 

att sätta lärande i ett större sammanhang för att visa eleverna meningsfullhet med det de lär 

sig.  

Entreprenörskap och skolan 
Berglund och Holmgren (2007) skriver att utbildning handlar om att leda lärandet till nya 

insikter och idéer, samt att utveckla elevens förmåga till entreprenörskap. I resultat av deras 
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forskningsarbete ” Entreprenörskap och Skolan (ES-07) studerar de fem län som arbetade 

med att implementera entreprenörskap i skolan och de fann att organisatoriskt bör 

förskola/skola förändras enligt Berglund och Holmgren vilket innebär att komma ifrån styrda 

lektioner, schema, lärarstyrda samlingar och tema, vilka är planerade utifrån pedagogernas 

intresse. Enligt Berglund och Holmgren handlar entreprenörskap i skolan om att ändra praktik 

i skolan. Resultat i deras arbete blev att det finns två dimensioner i begrepp entreprenörskap i 

skolans utveckling, nämligen entreprenörskap i skolan som pedagogik/aktivitet och 

entreprenörskap i skolan genom traditionell undervisning/nya organiseringsformer. De 

undersökta skolorna arbetade entreprenöriellt bara med enstaka aktiviteter. Man valde att 

separera dessa från den övriga undervisningen istället för att integrera detta arbetssätt med 

entreprenörskap i skolan som en del i undervisningen. För att uppnå integrerat 

entreprenörskap i skolan krävs det insatser, nya organisationsformer och strukturer. Berglund 

och Holmgren (2007) finner att man måste omvärdera kunskapsbegreppet, att det är viktigare 

vad eleverna faktiskt kan och har förmågan att göra istället för skriftliga prov med alla rätt 

och därefter glömma bort allt de har lärt sig.  

Leffler (2006) undersöker fyra skolor i projektet PRIO1 som handlade om ett arbete kring 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Hon fann att temaarbete i skolan är omtyckt av 

eleverna där de kan öva genom praktiska övningar och göra experiment. Leffler skriver om 

vilka krav grundskolan bör uppfylla för att entreprenörskap ska bli möjligt. Det innebär att 

skolans arbetssätt förändras med fokus på hur man undervisar i stället för vad man undervisar. 

Innehållet i undervisningen i skolan är viktigt, men ännu viktigare är hur pedagoger lär ut. 

När lärandet sker i lärarcentrerat klassrum med begränsad möjlighet att själv söka kunskap 

och utan förståelse för hur jag som elev kan använda inlärd kunskap i praktiken eller när 

lärandet sker där eleven själv väljer ett problem som är viktigt i hans/hennes situation, ett 

verklighetsnära problem, och använder i sitt lärande med egna erfarenheter samt sin inlärda 

kunskap i praktiken. Detta lärande kallar Leffler (2006) för fullständig lärande (s.100). Viktigt 

i fullständigt lärande är samarbete med närsamhället, anser hon.  

När lärare frångår traditionella undervisningsmetoder, då ställs läraren inför nya utmaningar 

som innebär ”att våga bryta mönster, brinna för sin idé och vara nyskapande…” menar Leffler 

(2006, s.103). Läraren skall agera som en eldsjäl som vågar ta risker att misslyckas och kan 

engagera eleverna. Läraren behöver ha kunskaper om hur hon skall bedriva en undervisning 

som utvecklar elevernas förmågor och hur hon skall förhålla sig eleverna (a.a). 

I Forskning för skolan ”Skapa och våga – om entreprenörskap i skolan” (2010), skriver 

Leffler riktlinjer för hur undervisningen skall se ut för att klara av kraven på framtidens 

lärande. I syfte att analysera hur projektarbete i förskola/skola stimulerar entreprenörskap hos 

barn beskriver Leffler (2006) några grundskolor med olika förutsättningar till undervisning. 

Alla skolorna hade ambitioner att arbeta entreprenöriellt, men samtliga skolor saknade mål för 

att utveckla entreprenörskap hos eleverna. Leffler (2006) konstaterar att om en skola ska 

arbeta entreprenöriellt krävs det att alla vuxna som arbetar i skolan skall sträva mot samma 

mål och agera som entreprenörer, vilket betyder att de vågar bryta mönster. Eleverna ska stå i 

centrum och lärare ska vara drivande och agera som coach, men inte som huvudperson i 

projektarbete.  

Centrala begrepp i Lefflers begrepp blev ansvar, kommunikation och samarbete, inflytande, 

kunskap och lärande. Ansvar var ett nyckelbegrepp som eleverna lärde sig genom projekten. 

Med kommunikation och samarbete avses samarbete mellan aktörer utanför skolan och 

kommunikation elev-elev och elev-lärare. Vad gäller inflytande hade eleverna inflytande på 

olika sätt, en del hittade olika lösningar på problem som de stötte i projektet. När det gäller 

kunskap och lärande hade skolorna också olika mål, vissa ville få en kunskap om företagande, 

andra kunskap om IKT och teknik och tredje att få undervisningen mindre läromedelsstyrd, 
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att låta eleverna få större inflytande över sitt lärande. Leffler nämner; kreativitet, initiativ, 

aktivitet genus och jämställdhet som begrepp vilka lärarna i de olika skolorna i projekt PRIO1 

uppmärksammade när de arbetade entreprenöriellt. 

Det finns en del kritik mot entreprenöriellt lärande i skolan, men en del har svårt att förstå 

begreppet entreprenöriellt lärande i skolan då begreppet förknippas med marknadsekonomi 

menar Johannisson (2000) och Peterson och Westlund (2007). 

 

Temainriktat lärande 
Temainriktat lärande utvecklar pedagogiken och barns lärande säger Lpfö, 98 (2010). 

Läroplanen för förskolan skriver om livslångt lärande och att det skall främja kreativitet och 

nyskapande samt stärka barns självkänsla.  Läroplanen Lpfö, 98 (2010) namnger inte 

begreppet entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande. Den dyker upp först i Lgr11, men 

innehållet beskrivet begrepp entreprenöriellt lärandet, ett lärande som skall träna samspel och 

samarbete, utveckla talanger hos barn, förmåga att ta ansvar och förmåga att lära sig, utveckla 

företagsamhet, lägga grunden för lärande för framtiden och utveckla kompetenser som 

samhället behöver säger.  

Lpfö, 98 (2010) säger att förskolan ska utveckla individuella förmågor hos barnen och tillit 

till sig själva, vilket förbereder barnen inför framtiden. Berglund och Holmgren (2007) 

förespråkar temapedagogik i skolan, vilket betyder att lärare i klassen undervisar med hjälp av 

olika teman och projekt vilka frigör idéer hos eleverna som i sin tur kan leda till utveckling av 

viss företagsamhet. Berglund & Holmgren (2007) skriver om entreprenörskap som 

förhållningssätt i undervisningen där läraren lyfter fram elevers initiativtagande och 

nyfikenhet som är förutsättning till entreprenöriella lärande, lärande genom ”göra det” (s.72).  

 

Företagsamma barn 
Johannisson försökte hitta pedagogiska former för entreprenöriellt lärande och han initierade 

projektet ”Anamorfosen”(2005) och kallade entreprenöriellt lärande för ett företagsamt 

lärande (a.a. 2000). Detta innebär att skolan ska hjälpa eleverna att lära sig på egen hand med 

läraren som vägledande coach vilket även stöds av Lpfö, 98 (2010). Utgångspunkten i studien 

är Johannissons (2000) tankar om att barn är företagsamma på ett naturligt sätt, de föds med 

entreprenöriella förmågor. Barnet undersöker, prövar sig fram, gör om saker, testar, frågar, 

interagerar med sina lekkamrater, hittar egna vägar till att lära sig och är bestämd att klara alla 

utmaningar. Alla dessa komponenter är kärnan i entreprenöriellt lärande menar Johannisson 

(2000).  

 

Verklighetsförankrad lärande 
Johannisson (2000) förespråkar i sin forskning utbildning ”för” entreprenörskap, vilket 

innebär ett lärande för att utveckla förmågor och kompetenser hos barn som samhället 

kommer att behöva i framtiden. Det läggs en stor vikt på självständighet, initiativtagande och 

nära samarbete med närsamhället. Lärandet är förankrat i verkliga situationer där barnen har 

möjlighet att beskåda och uppleva verklighet.  
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Hur eleverna skall lära sig entreprenöriellt beskriver en norsk forskare Ivar Björgen, professor 

i psykologi, som använde nyckelbegrepp fullständigt lärande och amputerat lärande. Björgen 

(1992, refererad i Johannisson 2000) förklarar att eleverna lär sig genom att: ” upptäcka ett 

problem själva, acceptera detta på allvar, arbeta realistiskt, för livet, anknyter till egna 

erfarenheter, prövar ut, använder i praktiken” (s.80). Barnen skall i första hand förstå det de 

gör, sedan testar de resultat på riktigt i autentiska situationer och då menar Johannisson (a.a) 

att det är lämpligt att eleverna skall samarbeta med företagen för att se hur det fungerar i 

praktiken. Både Johannisson och Bjorgen förespråkar vikten av att koppla skolans 

undervisning till det verkliga livet. Eleverna skall lära sig i äkta sammanhang där kunskap 

konfronteras med verkliga livet, hemmet, samhället och yrkeslivet.  

 

Peterson och Westlund (2007) som har lång erfarenhet av att skapa olika utbildningar och 

projekt i entreprenörskap och författarna till boken ”Så tänds eldsjälar - en introduktion till 

entreprenöriellt lärande” skriver på uppdrag av NUTEK.  Boken beskriver en entreprenör som 

en självständig individ och med en stor drivkraft att förverkliga sina drömmar och idéer. 

Denna individ ha förmågor som: social, ambitiös, vill lära sig och utvecklas och framförallt 

kan tänka globalt och vågar ta utmaningar. Individen är medveten om samhällets framtida 

behov och är kompetent samt kan ta till sig teknisk utveckling (Petersson och Westlund, 

2007). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras de olika teorierna som används i min studie. Till dessa teorier 

tillhör sociokulturella perspektivet, pragmatism, entreprenöriellt lärande, entreprenörskap och 

barns lärande.  

 

Jag har valt det sociokulturella perspektivet för att det centrala är att: 

 

lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 

deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 

lärprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är avgörande 

aspekt för varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens 

huvud och har att göra med omgivningen i vid mening uttrycker (Dysthe, 2001 

s.31).  

 

Det centrala i entreprenöriella lärandet är den sociala faktorn, att barn lär sig av varandra i 

lärande situationerna som sker i grupper, vilket är huvudtanken i det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Den andra teoretiska utgångspunkt i min studie är pragmatism och jag har valt denna teori till 

min studie på grund av att kunskapssynen överensstämmer med det entreprenöriella sättet att 

undervisa barnen, vilket innebär att kunskap skapas genom aktivitet i en bestämd kontext 

(Dysthe, 2001). 

 

Det sociokulturella perspektivet 
Bakgrunden till den teoretiska utgångspunkten för entreprenöriellt lärande är det 

sociokulturella perspektivet där Vygotskij (1978, refererad i Imsen, 2006) beskriver barns 

intellektuella utveckling som är beroende av det sociala samspelet mellan barn och mellan 

barn och vuxna.  
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Genom att barn arbetar i gruppen, stimuleras deras språkutveckling. Språket är en viktig 

redskap i lärande (Dysthe 2001). Vygotskij använder begreppet mediering som är en central 

aspekt i utvecklingen. Barn agerar med andra barn i grupparbete och de observerar andra 

individer som kan mer än barnet själv. Barnet testar företeelse först med hjälp av någon vuxen 

eller med ett barn som kan mer än det självt och därefter på egen hand och då sker en 

individuell inlärning. Situation där barn lär sig av någon som kan bättre och följer 

instruktioner och förklaringar kallas för mediering. Skillnaden mellan två nivåer där barn kan 

göra med hjälp och stöd och situation där barnet kan göra på egen hand kallas den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskijs idéer om barns utveckling ligger nära entreprenöriella idéer om 

lärande. Att lära sig samarbeta med andra barn och lära sig av varandra är grundläggande 

förutsättningar till entreprenöriellt lärande (Peterson och Westlund 2007). Vygotskij princip 

om anpassad undervisning är betydelsefull för elevens intellektuella utveckling. Eleven skall 

ställas framför utmaningar som är anpassade till elevens förmåga (Imsen 2006). 

Pragmatism 

John Dewey med sina pragmatiska tankar om skolan och undervisning är den andra teoretiska 

utgångspunkten för framtidens lärande.  Dewey ställer eleven i centrum och anser att läraren 

ska vara handledare. Samarbete mellan lärare och eleven är förutsättning till undervisningen. 

Barnet är en social varelse och en del av samhället.  
 

Enligt Dewey är barnet en samhällsvarelse och social från födseln. Han menade att 

utgångspunkten för barns socialisering skall vara barnens erfarenheter och känslor, men 

barnet bör vägledas av pedagogerna i socialiseringsprocessen. Dewey berättade om olika 

krafter som finns inom barnet vilka leder till den sociala utvecklingen. Grundläggande 

instinkterna hos barnet är behov att kommunicera och samspela med omgivningen, instinkten 

att undersöka, tillverka och se resultatet på sitt arbete och är instinkt att uttrycka sig 

konstnärligt. Enligt Dewey är barnets instinkter ett kapital vilket barnet föds med och vilket 

man borde stimulera till att använda och utveckla aktivt Dewey (1956 refererad i Sundgren, 

2005). Deweys revolutionerade tankar om lärandet är aktuella idag och är en del av 

entreprenörskapsidéer i skolan. Dewey menade att skolarbete skall formas av aktivt arbete, 

samarbete och idéutbyte, vilket kräver att eleverna skall kunna kommunicera fritt i klassen, 

diskutera, argumentera och komma med olika förslag. Dewey kritiserade undervisning där 

läraren står i centrum och undervisar och barnen lär sig ur boken och inte av varandra. Han 

kritiserade teoretisk undervisning som står långt ifrån en verklighet och vardagen. Lärandet 

skulle ske i ett sammanhang. Dewey ansåg att lärande är en process och utgångspunkten för 

lärande bör vara ett problem eller frågeställning. Kunskap enligt Dewey var inte 

reproducering inlärd information utan var det en förmåga att kunna hantera olika problem och 

livssituationer, att hitta nya lösningar och kunna skapa nya värden i elevens liv och samhället 

(Sundgren, 2005). 

 

Deweys tankar stämmer överens med grundidén för entreprenöriellt lärande. Peterson och 

Westlund (2006) definierar entreprenöriellt lärande som en processinriktad pedagogisk form 

som pågår i samarbete med andra människor och som stimulerar attityder, inre motivation till 

att agera i livssituationer, olika förmågor och förhållningsätt till skolan, egen utveckling och 

individens idéer om egen framtid i ett demokratiskt samhälle (sid.25). Dewey (1956, refererad 

i Sundgren 2005) menar att barn lär sig genom att göra saker praktiskt i verkligheten, de 

skapar, pratar med varandra, konstruerar, experimenterar och utforskar världen. Metoden att 

lära sig praktiskt kallade Dewey för ”Learning by doing” Dewey (1916/1979, refererad i 

Dysthe, 2001). Dewey förstår hur viktiga kontakter med verksamheter utanför skolan är. 

Sundgren (2005) menar att skolan borde ha ett samspel med universitet, handel, bibliotek, 
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museer och andra i närsamhället. Att lära sig allt är inte möjligt därför är det viktigt att välja 

kunskpsområden eleven verkligen är intresserad av.  

Sundgren (2005) professor i pedagogik anser att skolan skall vara en del av samhällslivet och 

att bildning handlar om en inre driftkraft som människan använder till att hitta en mening med 

livet och få kontroll över tillvaron. Sundgren menade att skolan var långt ifrån vardags- och 

yrkesliv där eleverna hade svårt att lära sig att vara sociala i klassrummet för att 

undervisningen var lärarstyrd.  Eleverna var disciplinerade och konkurrerade med varandra 

istället för att samarbeta (a.a). 

 

Både Vygotskijs tankar om ett barn som en social varelse som är beroende av andra i sin 

utveckling och Deweys tankar om en skola som var verklighetsbaserad med förebilder ifrån 

yrkeslivet med samarbete mellan eleverna och där läraren sågs som en vägledare är grunden 

för tankar om entreprenöriellt lärande. I det projektet som ligger till grund för uppsatsens 

material “Från frö till tallrik” arbetade barnen praktiskt och tillsammans vid de olika 

arbetsmoment som krävs för att odla grönsaker. 

Barns lärande 
Johansson och Pramling (2003, s.110) definierar lärandet som att söka mening och förståelse 

om den värld barnet lever i. Lärandesituationer skall vara vardagliga och verkliga, där barnen 

känner igen sig och det känns naturligt för dem att delta. Pramling Samuelsson och Mårdsjö 

(1997) menar att lärandesituationer berikar barnen i deras tankar och upplevelser och leder till 

reflektion. Dessa situationer kräver aktiva barn och aktiva lärare. Lärandemiljö, 

verklighetsförankrad situation och aktiva aktörer resulterar i ny förståelse av världen. Barns 

lärande i förskolan är grunden för senare lärande i skolan.  

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) konstaterar att det är dags att förändra 

undervisningsprogrammen i förskolan, från den som skiftar mellan lärarstrukturerade och 

barncentrerade program, till nya undervisningsmetoder där barnet lär sig att lära utifrån sina 

förutsättningar. Barn behöver kontakt med läraren och inte så mycket med saker på en 

förskola. Att arbeta i små grupper i olika projekt där barn är med och genomför alla faser i 

arbetet som planering, genomförandet och den estetiska delen i tema, är viktigt för 

intellektuell utveckling, menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö, (1997).  

 

Barn testar, experimenterar, fantiserar och omsätter sina idéer i verklighet. De är naturliga 

entreprenörer ”De är egentligen alla födda till entreprenörer…” säger Johannisson och 

Madsen och Wallentin (2000, s.58). Barn har en förmåga att lära sig entreprenöriellt vilket 

betyder att de kan konstruera ny kunskap genom att pröva olika teser om fenomenet och testa 

olika lösningar på problemet på ett lekfullt sätt. Johannisson (2005) berättar om barn som vill 

dra in andra barn i leken spontant. Han jämför barn med entreprenörer som gärna vill 

engagera andra i sina projekt. Enligt Johannisson (2005) är entreprenörskapet som en lek fast 

på allvar. Pedagogens roll är egentligen att skapa förutsättningar till lärande genom leken och 

lärande genom företagsamhet menar Leffler (2006). Undervisning genom företagsamhet 

lägger fokus på lärprocesser vilket leder till att utveckla entreprenöriella kompetenser hos 

barn. 

 

Centrala begrepp 
För att förklara lärprocesser som förekommer i min studie under företagsamma 

projektliknande aktiviteterna definieras begrepp entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

och de jämförs med varandra. Båda begreppen är svåra att definiera. Att förstå deras innebörd 

har betydelse för studiens analys och resultat. 
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Definition - entreprenöriellt lärande 
För att förstå kärnan i entreprenöriellt lärande krävs det förklaring till vad begreppet 

entreprenöriellt lärande betyder och här presenteras olika definitioner. 

 

Skolverket i läroplanen för förskolan Lpfö, 98 (2010) definierar entreprenöriellt lärande som 

en undervisningsform i att utveckla kompetenser hos eleverna, både generella och specifika 

kompetenser för entreprenörer. Förskolan skall möjliggöra att barnet skall undersöka, testa, 

planera, genomföra, analysera och utvärdera egna idéer. Nyfikenhet, kreativitet, 

beslutstagande och risktagande skall uppmuntras genom aktiviteter som är anpassade till 

barns individuella intressen.  Förskolans uppdrag är enligt Lpfö, 98 (2010) bland annat: 

 

att förskolan skall främja kreativitet och nyskapande, stärka barnens självkänsla, 

träna samspel och samarbete, utveckla talanger hos barnen, utveckla förmåga att 

ta ansvar och förmåga att lära sig, utveckla företagsamhet, lägga grunden för 

lärande för framtiden och utveckla kompetenser som samhället behöver. (sid.6) 

 

Leffler använde begreppet aktiva elever som beskriver att företagsamt lärande ska aktivera 

eleverna och utveckla lärprocesser vilket stimulerar företagsamhet hos eleverna.  I teori 

handlar företagsamt lärande om att utveckla kompetenser såsom kreativitet, initiativtagandet, 

vilja, motivation, empati och ställningstagande (2010, s.22). Lefflers idéer om en aktiv elev är 

samklang med Vygotskijs sociokulturella teori om ett barn som är aktivt och lär sig i samspel 

med andra individer i första hand för att sedan dra egna slutsatser ur gruppens arbete och lära 

sig individuellt (Imsen, 2006). 

 

Dewey (1901/1990, refererad i Dysthe, 2001) beskriver verklighetsförankrad undervisning, 

ämnesövergripande och meningsfullt lärande som fångar barnens uppmärksamhet när han 

uttrycker sina tankar om pragmatism som grundteori. Petersson och Westlund (2007) och 

Johannisson (1997) tar upp samma begrepp verklighetsförankrad undervisning, 

ämnesövergripande och meningsfullt lärande i sin forskning när de beskriver pedagogisk 

plattform för entreprenöriellt lärande. 

 

Petersson och Westlund (2007) menade att entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form 

som ska träna elevernas olika förmågor. Entreprenöriella förmågor utvecklar eleverna under 

specifika undervisningsformer som innebär att kombinera ämnesundervisning och 

undervisning i företagsamhet. Stor vikt läggs då på personlig utveckling och medvetenhet om 

bland annat globaliseringen och dess konsekvenser. Undervisningen inkluderar kontakter med 

både samhället och företagen för att lärande ska vara meningsfullt och begripligt.  

 

Det avgörande i entreprenöriellt lärande är att stimulera entreprenöriella kompetenser hos 

eleverna. Petersson och Westlund (2007) definierade begreppet kompetens som en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext (sid. 21). 

Kompetenser kan alla utveckla genom utbildning, träning och samhällets stimulans. 

Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form där individer utvecklar sina entreprenöriella 

kompetenser Petersson och Westlund (2007, sid. 22). 
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Petersson & Westlund (2007) tog upp och förklarar entreprenöriella kompetenser som: 

självkänsla och självförtroende, personligt gränssättning och integritet, behov och lust, 

uppmärksamhet och bekräftelse, ansvarstagande, konsekvensbedömning, känslohantering, 

medvetenhet om sina talanger, värderingstydlighet, tålamod och uthållighet, förmågan att 

hantera osäkerhet, förmåga att reflektera, abstraktion och konkretisering, motivation och 

framtidstro, kommunikationskompetens, nätverkskompetens, omvärldsorientering, kompetens 

att utveckla idéer, handlingskraft, projekt och organisationskompetens.  

Definition entreprenörskap 
Den förste i Sverige som definierade entreprenörskap var professor Bengt Johannisson och 

han förklarade att det som beskriver en företagsam person är handling i samarbete med andra 

personer. En företagsam person ser en utmaning i vardagslivet och strävar efter att göra en 

förändring i sin situation. Företagsamma personer är beredda att ta ansvar och dra med sig 

andra personer. Johannisson (2000) drar paralleller mellan det lekfulla barnet och den vuxna 

entreprenör som bejakar lekfullhet inom sig, med den skillnaden att en vuxen har en 

livserfarenhet, vilket barn håller på att skaffa sig under sin uppväxt. Johannisson ser 

entreprenörskap som ett genuint särdrag hos en människa. Han trodde att små barn agerar 

entreprenöriellt i leken och vi vuxna kan det också om vi inte glömmer bort barnet i oss 

(2000). Johannisson (1997) anser att vi vuxna ställer ofta höga krav på oss själva och vi bör 

lära oss från barnen som när de misslyckas så börjar de från början. Johannisson (2007) menar 

att det är få lärare som fått en lämplig utbildning och erfarenhet för att bedriva entreprenöriellt 

lärande i skolan. Johannisson resonerade vidare att en del lärare är skeptiska mot företagsamt 

lärande för det förknippas med politik och ekonomiska affärerna. 

 

Skolverket däremot använder inte ordet entreprenörskap utan beskriver begreppet som 

förmåga, ny kunskap, förmåga att samarbeta, arbeta mot samhälle, att vara kreativ, utveckla 

självkänsla, företagsamhet, kompetenser och andra förmågor. Otydlighet i styrdokumentet 

kan leda till amputerade lärande betonar Leffler (2006) vilket betyder att lärande är 

ofullständig. Johannisson och Madsen (1997) konstaterar att: ”Jag saknar i styrdokumentet 

begrepp som beskriver den entreprenöriella eleven och en tydlig koppling mellan förskolan 

och närsamhället” (s.116). Det positiva är att styrdokumentet visar vägen till meningsfullt 

lärande som utvecklar entreprenöriella förmågor hos barn, tilltro till sin egen förmåga, att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska styrdokument, (Skolverket, 

2010). Förskolan skall arbeta med temainriktade aktiviteter och lägga grunderna för livslångt 

lärande utrycker vidare styrdokument, (Skolverket, 2010).   

 

Leffler (m.fl., 2010, sid 11) definierar entreprenörskap som: ”En dynamisk och social process, 

där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att 

omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska 

sammanhang”. Leffler använde en bred definition som inte kopplas direkt till skolväsendet 

utan beskriver hur en entreprenör gör i olika sammanhang i sociala livet. Leffler (2010) 

betonar också att lärandet inte skall begränsas enbart till kognitivt lärande, det mätningsbara, 

utan lärande skall utvecklas till social praktik, situerad lärande.  

 

Lackeus (2013) definierar entreprenörskap som en undervisningsmetod och en 

utvecklingsprocess som är grundat på samarbete med andra individer i gruppen och med 

läraren som coach. Då läggs det stor vikt vid att utveckla icke-kognitiva kompetenser som 

emotionell-, praktisk- och social kompetens menar Lackeus (2013). Entreprenöriellt lärande 

kan vara svårt att implementera i skolan/förskolan för det är svårt att hinna med andra 
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uppdrag och det finns en del motstånd mot den nya pedagogiken hos pedagogerna menade 

a.a.  

 

Berglund och Holmgren (2007) förklarar att begreppet entreprenörskap i skolan är 

svårdefinierat och misstolkat av lärarna som tror att de skall lära ut företagande och ekonomi 

till eleverna. Istället handlade entreprenörskap i skolan enligt Peterson och Westlund (2007) 

mest om att utveckla ett förhållningssätt till omvärlden och sin roll i den. Företagsam 

pedagogik kräver resurser både ekonomiska, men framför allt duktiga lärare som har goda 

kunskaper i många ämnen, har intresse i att utveckla pedagogik menar de. 

 

Alla definitioner siktar mot framtiden och betonar att våga testa nya idéer och inte vara rädd 

för att misslyckas. Den definition som jag har funnit användbar i min studie är entreprenöriellt 

lärande. Entreprenöriellt lärande är en lärprocess som stimulerar barnen till att utveckla 

kompetens och förmåga under verklighetsbaserade aktiviteter, där barnen samarbetar med 

varandra, förverkligar sina fantasier och drömmar vilket skapar lustfyllt lärande för hela livet. 

Peterson och Westlund (2007) förklarar varför utvecklingen av kompetenserna i utbildningen 

är så viktiga i förskolan/skolan: 

 

När kompetenserna som förmågan att reflektera, gränslöst lärande, abstraktion 

och konkretisering, motivation och framtidstro, lösningsorienterat tänkande, 

kommunikationskompetens, nätverkskompetens, omvärldskompetens, själv-

känsla och självförtroende, personliga gränser och integritet, behov och lust, 

uppmärksamhet och bekräftelse, konsekvensbedömning, ansvarstagande, 

känslohantering, medvetenhet om sina talanger, värderingstydlighet, tålamod 

och uthållighet, förmåga att hantera osäkerhet och tvetydlighet, ideutvecklings-

kompetens, handlingskraft, projekt- och organiserings kompetens, stimuleras 

dagligen förbereds eleverna för dagens och morgondagens arbetsliv, precis som 

skollagen anger.(s.33) 

 

Barnen är med pedagogen när aktiviteterna planeras, dokumenteras, analyseras och utvärderas 

då kan ett lärande vara ett faktum. Alla mål i styrdokumentet integreras i de projektformade 

aktiviteterna. Gruppmedlemmar skall ha tillåtande attityd till varandra vilket främjar 

demokrati och utveckling och det finns fler svar än bara ett på problemet. Lusten och glädjen 

skall genomsyra framtidens lärande som kallas för entreprenöriellt lärande (Johannisson, 

1997; Skolverket, Lpfö 98, 2010a; Leffler, 2006). 

 

Skillnad mellan entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
Det finns olika definitioner som beskriver både entreprenöriellt lärande och entreprenörskap, 

och här beskrivs de skillnader som finns mellan dessa två begreppen. Entreprenörskaps- 

begreppet har sina rötter inom företagsekonomisk tradition och används för att beskriva 

innovativa handlingar av en person eller en grupp inom industriella, ekonomiska, sociala eller 

ekologiska sfären menar Berglund och Holmgren (2007). Johannisson & Madsen (2000) 

menar att entreprenöriellt lärande är en form av entreprenörskap fast översatt och anpassat till 

både kultur- och skollivet. Entreprenöriellt lärande handlar om en ny form av lärande som 

kräver en långsiktig strategi. Att arbeta entreprenöriellt i skolan krävs det ändringar. 

Planeringen och lägga om schema så att man har tillgång till längre sammanhängande pass 

där eleverna kan arbeta kontinuerligt med sitt tema utan avbrott för nästa lektion. Personalens 

utbildning i entreprenörskap är en annan faktor som påverkar entreprenöriellt lärande i skolan. 

Johannisson och Madsen (2000) förklarar att grundskolans entreprenörskap handlar mer om 
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företagsamt förhållningssätt till sin tillvaro och att bekräfta eleverna i deras försök att vara 

initiativtagare. Båda begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan kopplar 

samman skolans värld och livet utanför. 

 

Metod 
För att få svar på min fråga om projektarbete är en bra arbetsform för att utveckla 

entreprenöriellt lärande på förskolan och vilka förmågor barn utvecklar med entreprenöriellt 

inriktad undervisning i förskolan fann jag intervjuer som den metod som passade bäst. 

Analyserna av intervjuerna hjälpte mig att få klart för mig om entreprenöriellt lärande är 

meningsfullt för barnen och bra undervisningsform i förskolan.  

Till mina observationer använde jag både kamera, videoinspelningar och min dagbok. Särskilt 

videoinspelningar visade sig vara mycket värdefulla, för dessa gjorde det möjligt för mig att 

inte enbart observera barnen, utan även mig själv och hela situationen. Jag kunde titta och 

analysera situationen flera gånger om under olika tidsperioder. I dagboken skrev jag ner mina 

tankar och viktiga iakttagelser.  

 

Kvalitativ intervju 
Syftet med intervjun är att barnet skall reflektera över sina erfarenheter och bli medveten om 

ett fenomen – sitt lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.13) skriver att 

intervju är ett bra verktyg för att ta reda på vad och hur barnen lär sig. De menar vidare att 

intervju är ett medel till att nå målet i undervisningen. Under intervjun blir barnet många 

gånger tvungen att tänka och reflektera över frågorna och sina svar. Kvale och Brinkmann 

(2009, s.19) menar att forskningsintervjun skiljer sig dock från ett vanligt samtal genom att 

forskare äger frågorna som ställs och jag som pedagog kontrollerar samtalet. I intervjuerna 

ville jag att barnen skulle få stort utrymme att prata. Justesen och Meyer (2011) skriver att 

halvstrukturerade intervjuer som innehåller teman eller huvudfrågor kan lämna utrymme för 

den intervjuades egna reflektioner. 

 

Tillvägagångsätt 
Sammanlagt har jag genomfört tolv intervjuer både individuellt, i par och i grupper. 

Intervjutillfällena blev olika varandra. I början gick jag bort med barnen till ett annat rum där 

barnen satt i en soffa och vi hade samtal med varandra, men jag upplevde att de bästa 

tillfällena var när barnen ritade och berättade samtidigt. Då var inte situationen så formell och 

stel.  

 

Innan jag intervjuade barnen hade jag länge funderat över vilka frågor som var mest lämpliga 

att ställa. Jag hade olika syften med frågorna: 

 Frågorna skulle inte upplevas för svåra och de skulle inbjuda till berättelser om barns 

hypoteser och uppfattningar om världen.  

 Jag ville också på något sätt ta reda på om barnen hade någon föreställning om 

entreprenörskap och om det valda temat upplevdes meningsfullt för dem. Jag frågade 

om vad de visste om odling, om det är viktigt att plantera, om barnet har intresse för 

att plantera, vad man kan göra av växterna och om det finns något sätt att tjäna pengar 

på att odla.  

 De första intervjuerna jag gjorde var för att väcka intresse hos barnen och för att ta 

reda på var barnen befann sig kunskapsmässigt och vilket intresse de hade. Var 

frågorna rätt formulerade? 
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 Under pågående projekt hade jag intervjuat barnen flera gånger både individuellt och i par för 

att se om och vad barnen kom ihåg och vad de har lärt sig under projektets gång. Till ett av de 

viktigaste verktygen tillhör metakommunikation, ett samtal med läraren och med kamraterna, 

då läraren riktar barns uppmärksamhet på de målen som läraren har valt i arbetet. Läraren 

frågar även hur barnet tänker och då riktas barns uppmärksamhet på sitt eget lärande Sheridan 

och Pramling, Samuelsson (2009). 

  

Det som underlättade mycket mitt arbete med barnintervjuerna var att barnen var förtrogna 

med mig då de kände mig väl. Svårigheten var att jag inte kunde vara helt objektiv och 

opartisk och min tredimensionella roll i forskningsarbete som pedagog, forskare och 

medkonstruktör till hela projekten gjorde att mina iakttagelser var subjektiva. Jag tolkade det 

som hände genom min uppfattning om världen jag lever i. Min roll i undersökningen som 

ordinarie pedagog i gruppen har haft en stor betydelse, då jag och barnen kände varandra väl 

och jag anser att det hjälpte mig mycket att förstå hur barnen tänkte. Barnen vågade bli mer 

öppna med mig, de upplevde att de var viktiga för mig när de berättade om sina upplevelser. 

 

Det var dags för slutintervjuer när grönsakerna skördades efter avslutat projekt, vi lagade mat 

tillsammans och plockade fröer ur plantorna till nästa år. I den sista fasen jag ställde jag 

samma frågor som i början. I analysen av det empiriska materialet jag försökte jag urskilja 

skillnader i hur barnen upplevde sin omvärld innan och efter avslutat projekt, på vilket sätt 

blev de berörda av vårt arbete, vilka förmågor och kvalitéer har de fått?  

 

Observationer 
För att samla in information om hur barnen arbetade tillsammans med projektet i min studie 

användes observationen som forskningsmetod. Observationerna begränsades till situationer då 

barnen arbetade med odlingsuppgiften. Det mest intressanta i observationerna var barnens 

sociala samspel och kommunikation samt vilka strategier barnen utvecklade för att lösa de 

olika problemen i projektarbetet. Jag valde även att observera barnen individuellt vid de 

tillfällen då de valde att arbeta med växterna själva. Projektarbetet varade i sex månader och 

därför valde jag att begränsa observationerna till olika stadier av arbetet. Carlström och 

Hagman (1995) berättar om två olika observationer som man kan göra i barngruppen, en dold 

och en öppen observation. Vid en dold observation vet inte deltagare i gruppen om att de är 

observerade och vid en öppen observation informerar man deltagarna att de blir observerade. 

Jag gjorde en dold observation och berättade då inte för barnen att de blev observerade. 

Barngruppen var dock medveten om att jag observerade eftersom jag tog kort och spelade in 

film med en iPad. Då blev det uppenbart att jag observerade barnen. Viktiga kommentarer 

eller iakttagelser för projektet valde jag att skriva ner i min dagbok. Carlström och Hagman 

(1995) berättar att det finns fördelar med denna metod eftersom man har större chanser att få 

en relevant kunskap. Viktigt är att man smälter in i gruppen, då blir barnen naturliga i sitt 

agerande. Det finns en viss ”samvetsproblem” menar Carlström och Hagman (1995) med 

denna metod och det är att det kan vara svårt att anteckna känsliga händelser om personer. 

Forskarna (a.a) utrycker att det finns en allmän regel vid observationer att inte avvika för 

mycket från den observerade gruppen. Då kan gruppen bli påmind om att nu blir observerad. 

Detta hade jag inga problem med då jag är väl förtrogen med barngruppen och accepterad. Jag 

gjorde en selektiv observation och då valde jag att observera bara vissa intressanta för min 

forskning situationer och dessa observationer kompletterades även sedan tillsammans med 

barnens uttalande i intervjuerna. 



 17 

Teknisk utrustning  
Jag använde varierande teknisk utrustning till intervjuerna. I de första intervjuerna använde 

jag iPad och filmade hela samtalet. Det var enskilda intervjuer i ett enskilt rum som inte var 

kopplat till projektet.  Jag insåg ganska snart att barn var mer intresserade av att titta på 

skärmen än att samtala med mig. Dessutom kände jag att även om alla barnen tyckte om att få 

denna extra uppmärksamhet att bli intervjuade av fröken var de spända, för det var en 

onaturlig situation för dem. De andra intervjuerna gjorde jag med barn i par och placerade 

iPaden lite mer åt sidan för att inte den skulle fånga barnet uppmärksamhet. Även om barnen 

visste att de blev filmade var det lättare att glömma bort att videokameran var på. Andra 

intervjuer skedde i samma miljö som vi arbetade med projektet, bland våra plantor, och det 

upplevdes mest naturligt för barnen. 

 

Vid flera tillfällen använde jag min iPhone som var lättare att hantera, särskilt när jag var 

ensam med min grupp och skulle leda aktiviteter, spela in och observera samtidigt. Den var 

smidigare för då kunde jag lägga den åt och ta ljudupptagningar och fotografera då och då. 

 

Urval 

I studien läggs fokus på barnens specifika lärande och omfattar barn i åldrarna 4-5 år. 

Gruppen bestod av åtta barn från början som tillhörde samma avdelning på en förskola. 

Antalet barn ändrades på grund av att ett barn slutade på förskolan och ett annat barn med 

behov av stöd var med på aktiviteterna till och från.   

 

Jag valde att intervjua och observera barn inskrivna på samma avdelning som jag själv 

arbetade på i projektet ”Från frö till tallrik”. Projektet sträckte ut sig över lång tid från mars 

2013 fram till september 2013. Det innehöll många moment för att kunna uppnå slutliga 

resultatet. Det slutliga resultatet var skörden av grönsaker och tillagning av grönsakerna. 

 

Kontinuerlig tillgång till barngruppen, plats för odling och att jag arbetade på förskolan gjorde 

undersökningen för min uppsats var avgörande för mina val. Det blev en barngrupp som jag 

träffade dagligen i mitt arbete och som skulle vara kvar på förskolan efter sommaren – så av 

den anledningen var åldersgränsen mellan fyra och fem år. Att jag gjorde undersökningen i en 

barngrupp som kände mig väl var positivt då barnen var förtrogna med mig, men det fanns 

även negativa effekter av mina val. Bland annat var det vissa stunder var det svårt att 

kombinera mina arbetsuppgifter med mina studieintressen.  

Utgångspunkten i urvalet var att varje barn i gruppen skulle vara intervjuat både innan 

projektet startades samt efter avslutat projekt.  Tre av barnen intervjuades endast en gång, 

men det fanns barn som blev intervjuade tre eller fyra gånger. Detta berodde på att vissa barn 

hade en hög frånvaro och de deltog inte i aktiviteterna i samma utsträckning som de andra 

barnen. 

 

Etik 
Kvale och Birkmann (2009) delar etiska frågor i grupper: tematisering, planering, 

intervjusituation, utskrift, analys och rapportering. Tematisering innebär att jag måste fundera 

över om undersökningen kommer att förbättra situationen för det enskilda barnet.  

I planeringsfasen blev barnens föräldrar informerade om planerna för undersökningen genom 

att jag skickade ut ett missivbrev. I brevet informerades om forskningssyfte och att det var 

helt frivilligt att delta och att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Jag informerade att all 

insamlad data bara används i forskningssyfte, att den kommer att presenters i skolan vid 



 18 

examination för att därefter publiceras på internet. Jag garanterade att alla namn i 

undersökningen kommer bli fiktiva vilket är ett konfidentialitetskrav efter Vetenskapsrådet, 

(2002) rekommendationer. Brevet bifogas i uppsatsen som bilaga.1. Föräldrarna ombads att 

godkänna och skriva under brevet om de tillät att barnen deltog.  

 

Jag informerade och bad barnen om samtycket till att delta i studien. Jag berättade för barnen 

om min forskning och frågade om de ville hjälpa mig och delta i min studie. Jag informerade 

att det är frivilligt att delta i aktiviteterna och att barnen när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i projekt enligt samtycke- och informationskraven i Vetenskapsrådet (2002).  

 

Intervjufasen har krävt avvägningar om hur intervjuerna ska gå till väga för att det ska vara så 

smidigt som möjligt för barnen. De två första barnen som blev intervjuade, intervjuades 

enskilt i ett avskilt rum. Jag upptäckte snabbt att barnet kände sig spänt och rummet var inte 

inbjudande för samtal om växter. Fortsättningsvis valde jag att intervjua barnen i par och även 

slutintervjuerna gjordes i grupp. Platsen för intervjuer blev det rummet där plantorna stod 

eller ute bland blommorna och växterna. 

Jag skrev ut alla intervjuer från förinspelade samtal i iPhone eller iPad. Jag skrev ner exakt 

vad barnen hade sagt och jag kunde backa eller spola framåt inspelningar ett antal gånger. Jag 

kallar barnen för Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E. I analysdelen har jag tagit hjälp av 

det teoretiska perspektivet för att tolka barnens uttalanden. 

  

Validitet 
Validitet beskriver hur objektivt och tillförlitlig undersökningen är. Metoden beskrivs så 

detaljerat som möjligt så att andra personer även kan göra en liknande studie. Min roll i 

undersökningen var tredubbel. I en och samma person var jag en pedagog i gruppen, en 

forskare och en projektledare. I den specifika situationen går det inte att vara helt objektiv i 

analysen och vid intervjuerna. Jag var lika mycket påverkad av händelserna runt omkring mig 

som mina elever. Jag var medveten över den specifika situationen och försökte vara 

reflekterande objektiv (Kvale och Birkmann 2009). 

 

Forskningsresultatet i denna studie är en tolkning av barnens tankar och med stöd av 

agerande. I studien presenteras inte en objektiv verklighet, utan en analys av det barnen sagt i 

intervjuerna om sina upplevelser och vid observationerna finns mina egna upplevelser med. 

Samtidigt kände jag både barnen och deras bakgrund väl, vilket underlättade för mig när jag 

gjorde en subjektiv materialanalys och för att kunna förstå barnens tankar bättre. Svårigheten 

med att göra en tillförlitlig undersökning var att utöver mitt forskningsarbete skulle jag utföra 

mina ordinarie arbetsuppgifter i barngruppen, vilket ibland stred mot mina forsknings-

uppgifter tidsmässigt. Jag hann inte alltid göra det jag planerade och missade ibland lämpliga 

tillfällen att intervjua barnen.  

 

Resultat och analysdel 
I denna del redovisas resultatet som träder fram ur empirin. Grunden till analys är tre 

kategorier för att få svar på frågeställningar och sju underkategorier som sorterades efter 

barnens berättelser. Det som fängslade barnens uppmärksamhet och det som är ett tecken på 

entreprenöriellt lärande lyfts fram. De första två underkategorierna ”Barnens svar före 

projektet” och ”Barnens svar efter avslutade projekt” är en jämförelse av vad barnen berättade 

före och efter projektet, för att se om barnen gjorde progression i sitt lärande och vad barnen 

själva berättar om sitt lärande. Intervjuerna från olika tidsperioder jämfördes från början och i 

slutet på projektet. I början på projektet intervjuades barnen enskilt och avslutningsintervjuer 



 19 

gjordes i par eller i grupp. Tidigare i texten förklarade jag varför jag gick över från enskilda 

intervjuer till gruppintervjuer.  

 

Barns undervisning i entreprenörskap 
För att ta reda på vilka entreprenöriella förmågor barnen utvecklade kring arbetet med projekt 

”Från frö till tallrik” var jag tvungen ta på mig entreprenöriella glasögon när jag analyserade 

och systematiserade intervjuerna med barnen. Här nedan i texten träder barnen fram som de 

naturliga entreprenörerna såsom Johannisson (2000) berättar i sin forskning. 

 

Barnens idéer om entreprenörskap  

Ett barn i gruppen reflekterade i avslutningsfasen i projekten om varför det är bra att 

producera växter och vilka konsekvenser det arbetet drar med sig. 

  

A: Vi spenderade jätte mycket pengar på växterna. Vi köpte jord, frö, men inte 

äggkartonger och vatten! Vi slösade med jättemycket vatten. Vatten kommer 

från havet. 

 

Barnet var medvetet om kostnader för planteringen och det hade funderingar om hållbar 

utveckling, att man slösar med vatten när man odlar. 

 

D: Plantorna och växterna behövs på jorden för att de som lever på jorden kan 

köpa växter.  

 

Barnet har fått insikt i att odling är betydelsefull för människor på jorden. För då kan alla 

andra som inte odlar köpa det som behövs. Detta har en stor betydelse för människors 

överlevnad. 

 

C: […]man kan få mat av odlingen […] Odla! Mat var roligt för man kan låtsas 

som att man är kock! 

 

Barnet upptäckte det nyttiga med odlingen. Barnet insåg att man får mat från en odling och 

hen kände sig som en kock när grönsakerna skördades och vi sedan lagade maten 

tillsammans.  

 

I syftet för mina studier ställdes frågor om hur barn upplevde projektarbetet och om det finns 

beskrivningar i barnens berättelser som kännetecknar en entreprenör. Det entreprenöriella 

barnet är driftigt, motiverad och ansvarsfull när det sade att: 

 

C: Det är viktigt att vattna de (växterna) och det är viktigt att de ska ha sol, för 

annars dör de!  

 

Det barnet lärde sig och gjorde nya upptäckter som att växterna växer, de varierar i färg och 

form och de behöver näring för annars växer inte plantorna.  

 

I projekten ”Från frö till tallrik” lärde sig barnen om en bra uppfattning sig själv. De lärde sig 

att arbeta tillsammans och lösa olika problem. Att arbeta tillsammans stärkte ”vi” känslan hos 

barnen som grupp och även självkänslan. Barnen blev mer självsäkra i sina berättelser och 

deras teckningar blev mer detaljerade och noggranna.  
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E: Jag lärde mig hur man planterade bönorna, så det så! 

 

Det sista uttrycket ”så det så” visade att barnet blev medvetet och stolt över det han har lärt 

sig, han vet, han kan och han kan upprepa samma process på egen hand. 

 

I de projektformade aktiviteterna har barnen fått uppmärksamhet och bekräftelse både av mig 

som pedagog men även av sina kompisar. De lärde sig ta ansvar för växterna och bedöma 

konsekvenserna av sin handling. Barnen visade ett stort tålamod och uthållighet i arbetet som 

pågick under ett halvt år. Vissa av uppgifterna var både tidskrävande och arbetskrävande. 

Under den tiden projektet pågick utvecklade barnen idéer och lärde sig att handla. De förstod 

också vad ett projekt innebär. 

 

Självkunskap 

Vi arbetade med temat vid olika tillfällen, som inte var förankrade i ett bestämt tidsschema.  

Barnen arbetade med växterna när det var nödvändigt och planerat men även spontant. Ibland 

kortade vi vilan för att komma ut och arbeta ute på gården, då det var lite lugnare på 

förskolan. Leffler (2006) rekommenderar att undervisning inte borde vara uppdelat i korta 

pass under dagen utan längre pass t.ex. en hel förmiddag. Barnen lärde sig så småningom att 

se när plantorna behövde vattnas, eller när det var dags att stödja tomatplantorna som växt och 

blivit höga. Då kom barnen fram till mig och berättade vad som hade hänt och tillsammans 

försökte vi åtgärda problemet. Barnen letade efter pinnar ute på gården eller så sågade vi nya 

stödpinnar från pilträdet som växte på förskolans gård, för att stödja och binda fast 

tomatplantorna.  

 

En annan lärandesituation var när barnen grävde upp potatis på hösten i potatislandet. 

Skörden var inte lika bra som den var föregående år och barnen resonerade på olika sett vad 

som hade hänt. När barnen grävde i potatislandet upptäckte de att det var jätte många rötter 

som växte bland potatisen att det var jobbigt att gräva. Barnen var tvungna att avlösa varandra 

i det tunga fysiska arbetet. Då tänkte barnen; var kommer alla rötter ifrån?  När barnen drog i 

rötterna, kom de fram till att dessa rötter kom ifrån buskarna som växte runt potatislandet. 

Barnen visste redan att växterna behöver näring för att leva och utvecklas och nu var det 

buskarna som utvecklades mest istället för potatisen! Barnen konstaterade att: 

 

Gruppen: buskarna har ätit upp all näring! 

Pedagogen frågade: hur skall vi göra nästa år för att lyckas bättre? 

Gruppen: Vi måste gräva någon annanstans. 

 

Min tolkning av situationen var att barnen i samband med situationen utvecklade förmågan att 

observera naturen. De insåg att potatisarna var små och att var inte så många samt att det 

växte mängder med rötter som det inte fanns så många av i våras. Barnen kunde analysera vad 

som hade hänt och de jämförde skörden från förra året då vi endast satte tre stycken potatisar i 

planteringslådan och inte direkt i marken. Barnen försökte ställa hypotes till fenomenet och 

hitta orsaken genom att undersöka, gräva och dra i rötterna som ledde fram till buskarna. Till 

slut så drog barnen slutsatsen att buskarna åt upp all näring och att de måste hitta ett bättre 

ställe för potatislandet nästa år. Barnen utvecklade förmågan att lösa problem och ta initiativ. 

 

Barn skall inte lära sig att någon vuxen levererar färdig kunskap till dem. Då förväntar de sig i 

vuxen ålder att ” någon skall fixa det åt mig” istället för att själv vara engagerad menar 

Petersson och Westlund (2007) som vidare resonerade att barnen måste vara engagerade i sitt 

lärande för annars leder det till ”skolskada” – inlärd hjälplöshet (s.43). Det betyder att eleven 
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väntar på att någon annan gör eller tar beslut för mig. Morgondagens utbildning skall 

motarbeta denna typ av attityder och stärka eleven istället i medvetenhet om dess värde, 

färdigheter och kunskaper ”jag kan, jag vill, jag klarar av.” Barnen i studien kunde erfara att 

de kunde och de klarade av att lösa problemet. 

 

Kognitivt lärande i skolan är otillräcklig för att rusta barnen för framtiden. Eleven behöver 

utveckla förmågor som är svåra att se och testa, men de är nödvändiga att navigera i 

framtiden. Till dessa områden hör självkunskap. Petersson och Westlund (2007) förklarar att 

begreppet betyder att eleven skall lära sig om sig själv. Eleven skall utveckla självkänsla för 

vem jag är, personliga gränser och integritet, veta sina behov, ansvarstagande och kunna 

bedöma konsekvenser av sitt tänkande och handlande för att utveckla sitt personliga lärande.  

 
Barnen uppskattar plantornas värde 

Att förbereda plantorna till försäljning och uppskatta dess värde för barnen innebar att arbeta 

med matematiska uppgifter. Eleverna ställdes framför en rad matematiska uppgifter och 

genom dessa uppgifter utvecklade barnen problemlösningsförmåga. Barnen räknade antal 

plantor och pratade om i vilken valuta de skulle sälja sina plantor på Förskolans Dag. 

 

  Pedagogen frågade: Hur mycket pengar tror ni vi kan ta för en tomatplanta?  

 F: Hundra dollar! 

 G:100!  

 Pedagogen frågade: Hundra vad då, har vi dollar i Sverige? 

 G: Jag vet kronor! 

 C:15 kronor.  

 

Barnen löste tillsammans ett matematiskt problem att uppskatta ett rimligt pris för sina 

plantor. Sedan beräknade barnen hur mycket pengar de kan tjäna om de lyckades med att sälja 

allting och om det räcker till att köpa godis. Att arbeta med matematiska 

problemlösningsuppgifter stimulerade barnens tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, 

kreativitet och tålamod. 

 

Johannisson och Madsen och Wallentin (2000) menar att barnen konstruerar en ny kunskap 

genom att testa olika lösningar och pröva hypoteser på ett lekfullt sätt. Johannisson m.fl. 

jämför barn med entreprenörer när de försöker lösa problemet. Barnen i studien försökte 

bestämma priset för respektive planta. De skulle sälja plantorna på Förskolans Dag till sina 

föräldrar. Barnen arbetade under ett långt pass med att testa ett lämpligt pris för plantorna och 

sedan räkna fram den teoretiska vinsten av försäljningen. Barnen arbetade med olika 

uttrycksformer som estetik – de fick rita symboler på prislapparna, skriva med bokstäver och 

siffror för att underlätta matematiskt tänkande. Att lösa försäljningsproblem blev en driftkraft 

i matematisk lärande.  

 

Barns lärande genom projektarbete 

 
I detta stycke gör jag en jämförelse mellan barnens svar i intervjuerna och även resultatet av 

observationerna före och efter avslutat projekt. Detta för att få ett svar på min frågeställning 

vad barnen har lärt sig när de arbetar med ett projekt. I analysen vill jag få klart för  lärande 

blev det när vi arbetade med odlingsprojektet. 
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Barnens svar före projektet  

När jag ställde frågan strax efter att vi hade börjat arbeta med projektet: 

 

Pedagog: Vad vet du om växter/odling/plantering? 

A: Jag vet ingenting om odling Vi har bara planterat! 

B: Jag vet ingenting, de växer högre! 

C: Luft, man tar lite löv… 

D: Bra! När man planterar! 

E: De behöver kärlek, sol och vatten 

 

Barnen kom ihåg när vi pratade om att växterna andas genom löven, de behöver vatten och 

kärlek samt hade de observerat att växterna växer. Man kan tolka utifrån barnens svar som 

blev korta och otydliga att barnen var osäkra på sina svar då de började meningen med att de 

inte visste, men sedan berättade barnen hur de gjorde praktiskt. Min uppfattning är att barnen 

inte riktigt trodde att deras berättelser var tillräckligt bra och att barnen kände 

prestationsångest, för de ville svara så bra som möjligt.  

Det är viktigt att nämna två omständigheter som kunde påverka barnens svar i de inledande 

intervjuerna. De första intervjuerna var individuella och genomfördes i en främmande miljö 

för barnen, i ett avskilt rum där barn inte var vana att vistas. De begrepp jag frågade efter som 

plantering och odling var alldeles för svåra för barnen att definiera. Den andra 

omständigheten som påverkade intervjuerna negativt var att jag intervjuade barnen 

individuellt. Barnen kunde uppleva att det inte handlade om en intervju utan ett förhör, vilket 

försatte barnen i en pressad situation. Barnen ville gärna följa med mig till ett annat rum för 

att ha samtal men deras kroppsspråk berättade om osäkerhet. 

 

Vi hade bara hunnit prata om båda begreppen teoretiskt och barnen kunde inte se hur man gör 

praktiskt när man odlar eller planterar. Dewey (i Sundgren, 2005) förklarade att vi människor 

lär oss först när vi handlar och arbetar praktiskt och när vi kan bedöma resultat av vår 

handling. Då kan vi se konsekvenserna av vårt agerande vilket leder till att ompröva 

handlingen. Doverborg och Pramling (2000) resonerade att det finns fördelar med att både 

intervjua barnen enskilt och i en grupp. Att intervjua enskilt innebär att man får möjlighet att 

ta reda på hur barnet tänker kring ett visst fenomen och att de flesta barn tycker om när 

pedagogen visar sin uppmärksamhet och vill prata bara med just det här barnet. Om man 

intervjuar barnen i en grupp eller i par får de möjlighet att lyssna till andras berättelser, prata, 

fråga och revidera egna uppfattningar kring fenomenet. Doverborg och Pramling (2000) 

påpekar att intervjusituationer i grupp kan få barnen att förstå saker på ett nytt sätt och se på 

problemet från ett annat perspektiv. 

 

När jag frågade barnen enskilt om det var viktigt att plantera växter så blev svaren: 

 

 Pedagog: Är det viktigt att plantera växter? 

 

A och B: Jag vet inte.  

C: Hm, nej inte så. Jag har blommor hemma och de är mina. Jag får ta hand om 

de riktigt bra! 

D: Ja, för att odla[…] för att de som lever på jorden kan köpa växter 

E: Tomater och paprika, man måste plantera, för det behöver vatten och sol.  

 

Pedagog: Varför är det viktigt att plantera? 

E: Vi måste ha grönsaker för att växa. 
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Pedagog: Men varför? 

E: Jag vet inte.  

 

Barnen C och D hade sedan tidigare erfarenhet av att odla då båda barnen odlade 

trädgårdsväxter med sina föräldrar hemma och jag tolkar det som att det gjorde deras lärande 

meningsfullt och verklighetsförankrat. C var stolt över att hon hade egna växter hemma som 

hon skötte om alldeles själv. Man kan utifrån intervjuerna tolka att barnen relaterade sina svar 

till erfarenheterna hemifrån vilket är viktigt för barnens utveckling.  

 

Deweys idé i Sundgren (2005) skriver att eleven ska välja det som var viktigt för henne eller 

honom och anknyta sitt lärande till egna erfarenheter sedan tidigare. Deweys idéer berörde 

hemmet och han menade att samspelet med lärmiljö hemma borde vara mycket intensivt. 

Barnet E i min studie påstod att vi måste ha grönsaker för att växa, men han inte kunde 

förklara varför. Han arbetade inte med växter hemma så som C och D gjorde och han hade 

inga erfarenheter av att odla. Men han älskade att äta grönsaker och de var en viktig del av 

maten på hans tallrik. 

 

På frågan hur gör man för att plantorna skall överleva kunde barnen övervägande berätta att 

plantorna behövde jord, vatten, luft och sol. 

 

 B: Jag vet inte. 

 

 men sedan kunde B berätta att: 

 

B: Plantera med jord, små frön, ta vatten, dricka vatten, äta mat, näring. 

D påpekade att: När man planterar och om man glömmer att vattna, då dör de! 

 

E hade utvecklat resonemang om vad plantorna behövde för att överleva och E sade: 

 

E: Vi tog jord och sedan tog vi vatten och i med bönorna och då skulle vi vänta 

tills de skulle växa upp på morgonen. Och det är viktigt att vattna och det är 

viktigt att de skall ha sol! 

Pedagogen: Vad händer om vi glömmer vattna blommorna frågade jag.  

E: Då skall de dö!” […]De ser gamla ut! De ser grillat ut. 

Pedagogen frågade: Vad händer om plantan inte får sol? 

E svarade först: de dör! 

 

Sedan ändrade sig E och svarade: 

 

E: Nej de dör inte, de dör bara när de inte får vatten, de bara stannar. De dör inte 

av solen, de dör inte när solen försvinner[…]”. 

 

E menade att om man utsätter plantorna för stark sol, då vissnar de, de blir bruna och ser 

”grillade ut” och då dör de. Sedan ändrade han sig och förklarade att växterna inte dör av 

solen utan av brist på vatten. Vi pratade med barnen om fotosyntesen och hur viktig solen är 

för plantornas överlevnad. Samtidigt observerade E att när det var varmt ute och plantorna 

stod i solen, då vissnade de och dog. Han funderade över om det var värmen eller solen som 

grillade plantorna? Jag tolkar att det var svårt för E att avgöra om plantorna dött av solen eller 

av brist på vatten. Jag som pedagog var inte tillräckligt tydlig när vi pratade om hur växterna 

andas och vilken funktion rotsystem hade och att bladen i plantan hade försvarsmekanismer 



 24 

mot värmen. Växterna kan reglera temperaturen genom att avdunsta extra mycket vatten 

genom löven, då kyls plantan ned när det är varmt och just därför behöver växterna extra 

mycket vatten när det är som varmast på sommaren för att kompensera vattenförlusten. 

Liknande funktion har människans hud och vi svettas när det är varmt för att kyla ner vår 

kropp. Pojken uppmärksammade mer komplexa problem som jag som pedagog kunde 

utveckla lite mer. Det är inte bara värmen, sol, brist på vatten som dödar växterna men även 

UV- strålning. Det skulle vara ett bra tillfälle att ta upp diskussion om klimatet och 

förändringar i naturen vi detta tillfälle. Jag tolkar att pojkens förmåga att observera naturen 

stärktes och att han var kompetent i att resonera och dra slutsatser. 

 

Utifrån pojkens svar och mina observationer av övriga barn tolkar jag att barnen var överens 

om att vatten är viktig för plantornas överlevnad och det var vatten barnen hade vattenlekar 

med när de vattnade plantorna, vilket förstärkte barnens sociala kompetenser. Leken är en 

viktig förutsättning för barns lärande säger Johannisson (2000). Barn lär sig entreprenörskap 

genom leken. De har inga hämningar vilket gör att de vågar göra saker. Barnen är inte rädda 

att misslyckas, för i leken kan man göra om olika moment. Just därför skall undervisningen 

vara rolig och lustfylld. I Lpfö, 98 (2010) läser vi att: 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem”(s.6). 

 

Johansson och Pramling (2007) sade att leken är en källa till lärande och den är också ett 

forum till lärande. I leken måste barnen definiera regler vilket tvingar barnen till 

kommunikation och samspel. Vygotskij menar (1995, refererad i Johansson och Pramling, 

2007) att barnet måste vara involverade med hela sin person för att lärande ska bli möjligt. 

Kreativiteten är en kärna i lärande enligt a.a. När barnen i undersökningsgruppen vattnade 

växterna, lekte de med vattenslangen och de upptäckte en regnbåge på himmelen. Upptäckten 

bjöd till ytterligare en lärandesituation, för jag som pedagog förklarade för barnen vad som 

händer och varifrån alla dessa färger kom. 

 

När barnen hade sått fröer och små plantor växte i mängder, då uppstod ett problem: 

 

Pedagogen: Vad skall vi göra med alla växter?  

 

Jag frågade om vi kunde slänga det som blev över. E berättade med upprördhet i rösten att: 

E: Man får aldrig slänga plantorna! Jag slänger aldrig mina grönsaker![…] Man 

får pyttesmå bebisar, en mamma och en pappa, så att de växer! 

 

 Då frågade jag: 

 

Pedagog: Kan vi sälja dem? 

E: Aldrig i livet man kan göra det! Man kan inte tjäna pengar på dem! 

Pedagog: Kan man ge bort plantorna då? 

E: Ja det kan man.  

A: Vi kan äta upp dem! 
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Barnet E påvisade en känslighet för det levande och han betraktade små plantor som något 

eget, som han skötte om från små fröer, små bebisar, fram tills de blev ganska stora växter 

och de kan man inte bara slänga eller sälja, men man kan ge bort dem. Barn observerar 

naturen och miljön runt omkring sig och skapar egna förklaringar till olika fenomen som jag 

visat ovan. Dewey manar(1956, refererad i Sundgren, 2005) att barn har egna symbolsystem 

och pedagogens roll blir att översätta det specifika språket och anpassa undervisningsform till 

barnets symbolspråk och förankra innehållet i undervisningen i verkligheten. 

 

C: Vi kan lägga dem i salladen[…]vi kan spara dem i kylen med plast och lock 

på! 

D: Jag tycker det är svårt. 

 

Jag tolkar utifrån barnens berättelser att variationen i deras tänkande var stor, för barnen hade 

olika idéer vad vi kunde göra med plantorna. Sista barnet D svarade att det var svårt. Hon 

påvisade att hon verkligen förstod komplexitet med problemet som de stod inför. Hennes 

kompisar resonerade om plantorna som färdigutvecklade grönsaker som man kunde äta, eller 

spara till senare. Vi kunde spara persiljan och salladen, men tomatplantorna och 

blomsterplantorna äter man inte, utan man äter deras frukt vilka vi kallar för grönsaker. 

Dessutom växte plantorna fortfarande i mjölkkartonger i avdelningens kök och vi skulle snart 

få problem med förvaring av en stor mängd plantor som fortsatte att växa. Att bestämma vad 

vi skulle göra med alla plantorna blev en riktig utmaning för barnen. Petersson och Westlund 

(2007) framhåller att det är viktigt att entreprenöriellt lärande skall lyfta fram utmaningar som 

en huvuduppgift. De menar att först då när barnen ställs inför utmaningar, upplevs lärandet av 

eleverna som ”på riktigt”. Utmaningar utlöser gruppsamarbete, initiativtagande och 

självreflektion hos barnen. Problemlösningsuppgifter leder ofta enligt a.a. till riktiga resultat. 

Det konkreta problemet som uppstod i projektet ledde fram till nästa lärandesituation, 

entreprenörskaps och matematiklektion. 

 

En följdfråga var om man kan tjäna pengar på växterna? 

 

A: Nej, jag vet inte det, jag vet inte hur man gör, kanske D vet. […]Vi kan tjäna 

pengar på dagis, vi kan jobba hårt här! 

C: Ja! Nej, inte så mycket! Jag har bara 4kr! 

E: Aldrig i livet kan man det! Man kan inte tjäna pengar på det! 

 

Barnen såg inte någon möjlighet till att sälja växterna som de arbetade med. Hittills hade 

barnen erfarenhet av att handla plantorna med sina föräldrar och då betalade de för plantorna 

istället. Johannisson (2000) skriver att barn lär sig i handling, genom att göra och använda och 

att barn har en stort latent förmåga att förstå och påverka världen. För att väcka företagsamhet 

hos barnen beror mycket på hur vi vuxna bemöter barnen i situationerna som ovan. Min 

tolkning av varför barnen hade svårt att komma på en idé att sälja plantorna är att de inte hade 

varit med om att sälja något. Hittills var de med om att handla varorna i butiker istället. De 

betalade med pengar för varorna eller tjänsterna. Den inställningen skulle snart förändras när 

Förskolans Dag närmade sig och barnen skulle öva sig på att sälja plantorna till sina föräldrar. 

 

Barnens svar efter avslutade projekt  

I slutintervjun utvärderade barnen sitt lärande. C berättade att: 
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C: Jag har lärt mig att vara snäll och vara en bra kompis[…] att man skall ta jord 

och så vattna […] man kan få mat […] Det är roligt att vattna och ta jord! Fint 

att ha blommor, man kan få luft av växterna! Dinosaurier äter växter. 

 

B uttryckte sina upplevelser med odlingen och sade att: 

B: Jag har lärt mig samma som A, potatisen var rolig och det var roligt att 

gräva![…] vi kan tjäna pengar på odlingen, vi köpte plantor! 

 

C: Min mamma köpte plantor! 

A: Det var roligt när vi sålde grejer.  

 

Barnen blev rikare av en upplevelse att sälja plantorna och tjäna pengar, vilket i början inte 

var tänkbart i barnens uppfattning. Barnen tjänade pengar och kom överens om att köpa godis 

som belöning för deras arbete. 

 

Jag såg en tendens när barnen berättade om sina upplevelser från arbetet med planteringen att 

de hade många fler tankar om odlingen jämfört med i början. Barnen lärde sig hur man 

planterar. De uttryckte estetiska upplevelser med växterna och sade att det är fint med 

blommor. A berättade mycket detaljerat vad hon lärde sig av projektet.  

 

A: Det var roligt att se en liten böna och sedan växte det![…] Potatis… det var 

roligt att gräva och ta upp dem och lägga dem i en rad och räkna dem![…] Jag 

lärde mig hur man öppnar bönorna och det var spännande vad som fanns inuti! 

De var vita![…] Det var roligt när vi sålde grejer, roligt när vi lagade mat, först 

potatis och äpplepaj sedan soppan också! Odla var roligare än att laga mat, för 

vi kunde spruta vatten på varandra, jättekul! […] Allt var roligt 

 

E berättade och kom ihåg hur vi gjorde när vi planterade och sade att: 

 

E: Jag lärde mig hur man planterade bönorna, så det så! Jag lärde mig att göra 

potatis och plantera de själv. Först tar man jord, gräver ner dem och sedan tar 

upp dem! 

 

Barnen lärde sig fakta om naturen och hur man odlar. De stärkte sitt självförtroende.  

Lärandet blev meningsfullt och roligt. Barnen kunde använda sin kunskap i praktiken med en 

gång, då de själva skötte växterna under sommaren både hemma och i förskolan. Barnen 

vattnade växterna och rensade bort ogräset. Upptäckarglädjen var stor, likaså engagemanget. 

Både Dewey (1956, refererad i Sundgren, 2005) och Petersson och Westlund (2007), 

Johannisson (2000), Lpfö, 98 (2010) betonar att verklighetsförankrade aktiviteter, 

ämnesövergripande och meningsfullt lärande är en grund för entreprenöriellt lärande. 

Petersson och Westlund (2007) förklarar att dessa arbetsformer stimulerar barn till att 

använda sin naturliga potential och ökar motivation och tro på framtiden. 

 

Vi sålde plantorna på Förskolans Dag. Barnens egna erfarenheter av förvärvsarbete blev 

pedagogernas arbete på förskolan. Det är sällan barn har möjlighet att besöka föräldrarnas 

arbetsplatser. Kontakter med närsamhälle är begränsade till affärer, restauranger, bibliotek, 

biografer, lekplatser m.m.  

Undervisning skall utmana barn till upptäckter och att själv lösa problemet med hjälp av 

verkliga situationer t.ex. i samarbete med närsamhället menar Johannisson (2000). Att veta 

hur andra samhällsmiljöer än skolan ser ut är mycket stimulerande för eleverna. Vi 
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promenerade runt i trädgårdarna i samhället och tittade på odlingar. Vi var i trädgårdshandeln, 

Botaniska Trädgården och grönsaksbutiken. Meningen med utflykterna var att jag ville 

stimulera barnens lust att fortsätta arbeta med växter och barnen skulle närma sig 

närsamhället. Skollivet måste gå hand i hand med arbetslivet och livet utanför menar 

Johannisson och Madsen och Wallentin (2000). Att visa kopplingen till yrkeslivet för 

eleverna sätter igång elevernas fantasi och det är en förutsättning till entreprenöriella 

handlingar, menade a.a. Med små barn kan man diskutera föräldrarnas arbete och vilka krav 

som de ställs inför. I samarbete med hemmet kan barnen ta reda på olika yrkeskategorier som 

finns bland föräldrarna. Då känner sig föräldrarna delaktiga i barnens lärande och man skapar 

mening i elevernas lärande genom att visa skolarbetets förankring i verkliga livet.  

 

Barnen uttryckte sig genom att teckna och måla och med hjälp av bilder berätta om naturen 

och vad de gillade. Barnen tyckte att det var fint att ha blommor och växter på en förskola.  

 

E: Vi tycker att det är fint med växter. 

 

 Jag bad barnen att måla det de tyckte om bäst hittills av det vi har gjort. D målade en morot 

som växer i jorden och en blå himmel, samtidigt berättade D att: 

 

D: Jag ritade blåbär, potatis, morot och jordgubbar. Jag ritade det jag gillar att 

äta! 

 

Barnet reflekterade och gav uttryck för egna uppfattningar och tro på sin egen förmåga. De 

sista teckningarna efter skördeperioden var mer detaljerade än i början och D och A använde 

glada och varierande färger. D målade sig själv som vattnar alla växter med vattenkanna och 

hon sade att: 

 

D: Det är bra att ha blommor på jorden för blommorna är fina.  

 

Jag såg tydligt en progress i uttrycksformer både språkligt och estetiskt när jag följde barnen 

och deras arbete. Under tiden flickan arbetade med odlingen var hennes skildringar mer 

detaljerade, lustfyllda och självsäkra. Hon utvecklade förmåga att förmedla sina upplevelser och 

tankar samt ekologiskt förhållningssätt. Lpfö, 98 (2010) säger att: 

 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (s.7) 

 

Efter det avslutade projektet utvärderade barnen hela perioden med odlingen. En viktig del i 

entreprenöriellt lärande är dokumentation, analys och reflektion. Både barnen och jag själv 

tog kort på växter och på varandra. Jag spelade in korta filmer på de viktigaste momenten i 

arbetet och sedan monterade jag en film med hjälp av iMovie på iPad. Filmen var mycket 

uppskattad av barnen och de tittade många gånger på den. Varje gång barnen såg på filmen, 

fanns det tillfälle att komma ihåg, diskutera, berätta och lära sig. Barnen ritade vid flera 

tillfällen efter olika steg i projektet. Jag frågade C: 

 

Pedagogen: ”Vad målar du? 

C: En spade och en grupp, därför att man kan gräva! Man gräver och sedan kan 

man plantera och sedan lägger man potatisen i jorden! 
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Efter en avslutat projekt tittade vi med barnen på en utvärderingsfilm. Då hade jag för sista 

gången intervjuat barnen, men denna gång blev en gruppintervju med tre till fyra barn i varje 

grupp.  

 

Barnen A, B, D, E uttryckte att: 

 

 A, B, D. E: Det var roligt att gräva i potatislandet. 

 A: Det var roligt när vi sålde grejer och lagade mat […] odla var roligare än att 

laga mat, för vi kunde spruta vatten på varandra! Jättekul! […] roligt att vattna 

plantorna, allting! 

C: Det var roligt att vattna och plantera i jorden 

D: Odla betyder plantera! […] Jag lärde mig, jag trodde att det var gurkor, men 

det visade sig att det var något annat! […]. 

E: Jag lärde mig hur man planterade bönorna, […] att göra potatis och plantera 

dem själv. Först tar man jord, gräver ner dem och sedan tar upp dem!  

 

Allt var roligt! Svarade barnen tillsammans. 

 

Min tolkning av barnens berättelser efter avslutat projekt är att uppgifterna som barnen har 

kämpat med var roliga, spännande, lärorika, överraskande och verkliga. Grupparbeten eller 

problemlösningsuppgiften är ingen garanti för ett effektivt lärande, utan elevernas genuina 

intresse för ämnet. Leffler (2006) beskriver den traditionella undervisningen i grundskolan 

som lärarstyrd, mycket fokuserad på ämnesundervisning. Eleverna i grundskolan arbetar med 

läromedel och ofta finns det bara två svar på uppgifterna: rätt eller fel. Traditionell 

undervisning gör eleverna med tiden passiva. Förskolan arbetar temainriktat, men lärarnas 

kunskaper och övertygelse om det entreprenöriella lärandets betydelse är otillräcklig menar 

Petersson och Westlund (2007). I studieprojektet vågade barnen ”göra” för det fanns ingen 

kritik, inget var rätt eller fel. Även när någonting gick fel, blev det en ingång till ny lärdom.  

 

Det märktes att i vissa fall förlitade sig barnen på sina kamrater som ansågs veta bättre. Jag 

frågade barnen hur man kan göra för att få pengar för plantorna, då svarade A att ”Jag vet inte 

hur man gör, kanske D vet!” Vygotskij använder begreppet mediering, vilket innebär att 

barnen lär sig i grupparbete av de som kan mera, andra barn eller pedagoger för att sedan testa 

sina kunskaper individuellt. Jag observerade mediering när jag intervjuade barn i par eller fler 

i gruppen. Barnen uttryckte sig ibland med liknande tankar och ord som deras kompisar 

presenterade. Diskussionerna var ibland intensiva, men till slut enades barnen och kom fram 

till en gemensam slutsats. Lärandet i projektet skedde i ett sammanhang såsom Dewey 

menade. Barnen hade fått ett konkret uppdrag att få plantorna att må bra och överleva för att 

sedan dra nytta av sitt arbete. Dysthe (2001) tar upp en annan aspekt av lärande i gruppen, att 

lärandet är distribuerat, vilket betyder att barnen tillför gruppen olika information, kunskap 

och därmed lär de sig av andra. Elfström, och al.(2008)  påpekar att kunskap inte är något 

man äger själv utan den är beroende av interaktion mellan människor som arbetar, leker, 

undersöker tillsammans. Varje individs lärande stimuleras av andras tankar och upplevelser. 

Stor tillgång är människor vilka man samarbetar med. Detta ökar möjligheterna att lära sig.  

 

Både Johannisson (2000), Leffler (2006) och Dewey betonar att gruppundervisning är en 

förutsättning till barns utveckling och entreprenöriellt lärande. Barnen i min studiegrupp 

arbetade alltid i grupp eller i par. De samarbetade och hittade på arbetsformerna när de grävde 

i potatislandet, som var ett riktigt tungt arbete. De förberedde plantorna till försäljningen inför 
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Förskolans Dag. De lagade mat tillsammans och serverade den till sina kompisar. Barnen 

uttryckte ofta att ” Vi lade plantorna i petflaskor i jorden, vi skalade och lagade mat, vi lade 

en böna i bomull”. Uttrycket ”Vi” visar barnens medvetenhet om styrkan i att arbeta i en 

grupp.  Lärande är socialt betingat, vilket betyder att barnet är i interaktion både med andra 

barn, med pedagog och miljön runt omkring. Interaktion med andra barn är lika viktig som 

miljön där lärande sker. När barn arbetar i grupp så utvecklar de språket, resonemang, 

argumentation och förmågan att diskutera. 

Verklighetsförankrade arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna som barnen arbetade med i projektet ”Från frö till tallrik” var 

verklighetsförankrade. Barnen arbetade praktiskt med sina arbetsuppgifter. De luktade, kände 

på växterna, observerade plantorna med förstoringsglas, tittade på filmer, var på utflykt till 

Botaniska Trädgården och vandrade runt i närområdet. Dewey (1956 refererad i Sundgren, 

2005) säger att skolarbete skall formas av aktivt arbete ”Learning by doing” som 

kännetecknas av konkreta avsikter med lärande, syfte som följs av planering och handling och 

resulteras med reflektion, bedömning av resultat som i sin tur skall vara utgångspunkt för en 

ny handling. 

 

Initiativtagare till att odla på förskolan var jag som pedagog. Det fanns redan planteringslådor 

ute på lekplatsen och det skulle vara synd att de skulle stå tomma. Dessutom uttryckte barnen 

intresse för växter. Aktiviteterna grovplanerades för att lämna handlingsutrymme åt barnen. 

Barnens intresse och naturen själv skulle styra aktivitetskalendern och jag som pedagog skulle 

handleda och hjälpa barnen i deras arbete. Barnen erbjöd sig att ta med sig petflaskor, 

äggkartonger och tomma mjölkpaket till förskolan som gratis skulle ersätta planteringskrukor. 

Fröpåsar och planteringsjord köpte jag själv. Jag initierade projektet med att låta fyra stycken 

vita bönor gro på en bomullsvadd i en petflaska. Barnen observerade hur växten utvecklades 

och A sade att: 

 

A: Den kan växa upp till taket! Över hela rummet! Jätteroligt! 

 

Barnen lärde sig om plantans anatomi och vilka förutsättningar behövs för att växten skall 

utvecklas. Denna kunskap var grunden till att kunna ta hand om andra sorters växter som vi 

skulle plantera. Det upplevdes att barnen visade initiativ och engagemang. 

 

Plantorna blev större och större och krävde mycket arbete och nya förutsättningar att 

överleva. De behövde stå på en ljus plats, de behövde vatten för annars så vissnade de och så 

småningom flyttades de ut. Plantorna behövde mycket arbete och omsorg. Jag observerade 

barnen och utvärderade arbetet för att kontrollera om aktiviteterna fortfarande var intressanta 

och meningsfulla för barnen. Mina observationer ledde till slutsatser att barnen fann att 

arbetet med planteringen fortfarande var intressant och roligt. Barnen längtade efter att 

komma till förskolan på måndag morgon för att se hur mycket plantorna hade vuxit, A 

berättade att: 

 

A: [...] det är spännande, vänta hela helgen och se den stora bönplanta växa! 

  

Barnen visade förmåga att undersöka och reflektera. Lpfö, 98 (2010) säger att: 

 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
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reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 

och sammanhängande (s.6,7). 

 

Barnen tog själva initiativ till att skriva skyltar som berättade om vilka plantor som växte i 

planteringslådorna och varningsskyltar som talade om att man skall vara rädd om växterna. 

Barnen själva kom ihåg att vattna växterna och ett par barn erbjöd sig att komma till förskolan 

på sommaren under stängningsveckorna för att vattna växterna. Barnen utvecklade förmåga 

att planera och lösa problem, samt fatta beslut. 

 

Odlingsarbetet skapade situationer där barnen kunde göra egna upptäckter. Barnen satte 

potatis i jorden, det växte upp, blommade med vita blommor. Till slut gulnade plantorna efter 

sommaren. Delarna ovanför jorden försvann. Barnen var jätteförvånade över att alla gröna 

delarna av potatisväxterna försvann! Barnen frågade vad som hade hänt? De trodde att de 

ätliga delarna av en potatis växer ovanför marken. Vi började gräva och då gjorde barnen en 

upptäckt att under jorden fanns det många fler potatisar än när vi satte potatisen i jorden i 

våras.  Min tolkning av barnens spontana reaktioner är att barnen upplevde att det var roligt 

att gräva potatis för det upplevdes som ett lotteri! Vi visste inte vad och hur mycket vi skulle 

hitta under marken. B sade att: 

 

B: Potatisen var roligt. Det var roligt att gräva! 

 

Barnen hittade många fler potatisar än de hade förväntat sig! De upplevde en ny dimension 

hos växterna, att växterna kan föröka sig och de blir många! Barnen räknade potatisen och 

kom fram till det blev 59 stycken mot 16 i början. A sade att: 

 

A: Potatis[…] det var roligt att gräva och ta upp dem och lägga dem i en rad och 

räkna dem!  

 

Vid ett annat tillfälle gjorde barnen en annan upptäckt. Vi planterade två sorters bönor: 

bondbönor som är stora och gröna och vita bönor som är stora och vita. När plantorna började 

utveckla bönskidor, då visade det sig att bönskidorna var gröna hos båda sorterna, men inuti 

skilde de sig bönorna åt och då undrade barnen varför det är så här? De tyckte att det var 

spännande att öppna bönskidan och att inuti hitta vita eller gröna bönor. A sade att: 

 

A: Jag lärde mig hur man öppnar dem och det var spännande vad som var inuti! 

De var vita! (trots att bönskidan var grön)! 

 

Barnen i undersökningsgruppen uttryckte sitt lärande att de lärde sig att vara snäll och att vara 

en bra kompis. De lärde sig att växterna och maten vi gör av dem är viktiga för människor för 

annars så dör vi. 

 

E sade att: 

 

E: Jag lärde mig hur man planterade bönorna, så det så! 

 

Ett annat barn utryckte att det lärde sig plantera bönor. Barnen berättade att de lärde sig 

plantera själva och sedan i detalj kunde de berätta hur de hade gått till väga. Barnen lärde sig 

nya ord som odling, plantera och namnen på de olika växterna. De blev medvetna om 

ekosystem och fotosyntes, en process i vilken materiaenergi skapas som alla organismer 

direkt eller indirekt är beroende av för att uppehålla livet på jorden. 
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Barnen A B C D berättade att:  

 

A, B, C, D: Växter, de behöver sol, vatten och jord och kärlek.  

A: Vi har slösat jättemycket vatten. Vatten kommer från havet. 

 

A blev medveten om att vattnet vi vattnade grönsaker med ursprungligen kommer från havet. 

Solen och vatten är viktiga för alla växter, för annars “stannar” de sade E. Barnen blev 

medvetna om ekologi genom att de visste att gamla plantor dör till hösten och de blir till 

kompostjord som man kan använda på nytt till nya plantor till våren. De blev medvetna om att 

utan gröna växter kan människor inte överleva. Den omsorgsfulla förmågan utvecklas genom 

lärandet om naturen och daglig kontakt med naturen skriver (Helldén  m.fl. 2010). Helldén 

m.fl. resonerar vidare att barnen kommer att ställas inför viktiga frågor om deras livsmiljö i 

framtiden och för att klara det så måste barnen ha naturvetenskaplig kunskap om ekologi och 

kunskap om hur vårt handlande påverkar våra och andras människors levnadsförhållanden. 

 

Barnen betraktade ett löv från bönplantan med förstoringsglas och upptäckte små håll. A sade 

i en kommentar till sina observationer att: 

 

A: Man får luft av plantorna. Att löven… kommer luft ut genom ett pyttelitet 

hål. 

 

Sedan ritade barnen av bladen och på mycket detaljerade sätt ritade de små hål och hår som 

fanns där. Jag tolkade situationen som att barnen upptäckte något nytt hos bladen som de inte 

tidigare hade sett. Barnen blev mycket fascinerade av de små hålen. 

 

Johannissons (2000) berättar om aktivt lärande, där eleverna skapar egna hypoteser och drar 

slutsatser av sitt arbete och observationer. I de verklighetsförankrade arbetsuppgifterna lär sig 

eleverna genom att göra. Barnen i studien utvecklade förmågor såsom att kunna ta initiativ 

och visa engagemang, förmåga att undersöka och reflektera, förmåga att planera och lösa 

problem, samt att fatta beslut. 

Ämnesövergripande undervisning 
Dewey (1956, refererad i Sundgren, 2005) pratar om hur viktig ämnesövergripande 

undervisning är i sin forskning. Petersson och Westlund (2007) och Johannisson (1997) tar 

upp begrepp som ämnesövergripande undervisning när de beskrev pedagogisk plattform för 

entreprenöriellt lärande. Ämnesövergripande undervisning betyder att man arbetar med flera 

ämnen samtidigt, under arbetssätt som inte är begränsade till korta lektioner utan att man 

arbetar med olika teman, projekt eller områden. Eleverna arbetar med uppgifter i egen takt, 

under längre pass. Eleverna ser ett sammanhang mellan olika ämnesområden som i min studie 

är att eleverna arbetar samtidigt med att utveckla språk, NO ämnen, matematik, estetik och IT. 

Barn observerar naturfenomen 
Naturen väcker nyfikenhet hos barnet och bjuder på situationer som barnet försöker lösa och 

förklara. Alla barn utryckte att det var spännande att observera hur bönorna växte. Eleven A 

sade att: 

 

A: Oh! Jag tycker att det var spännande, att vänta hela helgen och se den stora 

bönplantan växa! Oh, inte sitta och stirra på den hela tiden, då ser man inte den 

växa! Den kan växa upp till taket! Över hela rummet! Jätteroligt! 
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A menade att man måste observera växten då och då för att se hur snabbt växten växer. A 

resonerade vidare att om man inte tittar på den hela tiden, utan måste titta på den från ett 

tidsperspektiv t.ex. när man väntar över helgen några dagar, då ser man hur mycket den har 

växt. Det är spännande med naturen att växterna blir större, tyckte barnen. Barnen tog mått på 

plantans tillväxt och ritade streck på vägen och datum för varje mätning. Tillväxten visade på 

fyra centimeter varje dygn. 

Odlingsaktiviteter var lätta att utföra för barn med behov av särskilt stöd. Det var lätt att vara 

med och göra en insats i odlingen. Utemiljön bjuder på stora utrymmen, där konkurrensen 

bland barnen är mindre. Ett barn med autism i gruppen var med på alla aktiviteterna på egna 

villkor. Dessa var naturliga och krävde inga förkunskaper. Det barnet planterade, vattnade 

växter, grävde i potatislandet, doftade, smakade och plockade färdiga produkter.  

 

Barn lär sig respektera naturen 
I sina fantasier relaterade barnen växternas liv till mänskliga liv och från det perspektivet 

försökte de förklara hur världen är beskaffad och de lärde sig respektera naturen. E berättade 

att: 

 

E: […] Man får pyttesmå bebisar, en mamma och en pappa, så att de växer!  

 

Barnet betraktade växterna som sina bebisar. E berättade vidare att: 

 

E: Man inte får trampa sönder växter, man måste vattna dem för annars dör de.  

 

E utvecklade vidare sin teori om växter som har sina liv och familjer och sade att: 

 

E: De behöver sol och vatten och jord, de där, de behöver[…]mamma och 

pappa. 

Pedagogen: Skall man plantera mamma och pappa eller? 

E: Då växer de, de får vattna sina barn och när de inte ger vatten till sina barn då 

bara dör de! Blommorna är fina. Man skall inte leka med dem, då dör de också! 

 

Barnet E skapade i sin fantasi en värld där även växter har sina föräldrar som tar hand om sina 

barn och därför får man inte slänga dem och man skall vara rädd om plantorna. Enligt honom 

har växterna känslor, precis som vi människor. Genom sin förhållningsätt till växterna 

utvecklade pojken en omsorgsförmåga. Han vattnade växterna varje dag och vaktade dem så 

att inga barn hade trampat sönder dem eller hade grävt i planteringslådorna.  

 

Min tolkning av hur barnen arbetade med växtprojektet är att uppgifterna och de problem som 

barnen stötte på, utvecklade barnens förmågor att lösa problem, att tänka kreativt, utveckla 

egna idéer och stärka sitt självförtroende. Det utvecklade analysförmåga, kreativitet och 

tålamod, samt förmåga att ta hand om växterna. 

 

 

Utveckling av entreprenöriella förmågor 
 

I nedanstående stycke vill jag få svar på min frågeställning vilka entreprenöriella förmågor 

barnen utvecklar kring arbetet med projektet ”Från frö till tallrik”. Petersson och Westlund 
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(2007) tar upp och förklar entreprenöriella kompetenser som: självkänsla och självförtroende, 

personligt gränssättning och integritet, behov och lust, uppmärksamhet och bekräftelse, 

ansvarstagande, konsekvensbedömning, känslohantering, medvetenhet om sina talanger, 

värderingstydlighet, tålamod och uthållighet, förmågan att hantera osäkerhet, förmåga att 

reflektera, abstraktion och konkretisering, motivation och framtidstro, 

kommunikationskompetens, nätverkskompetens, omvärldsorientering, kompetens att utveckla 

idéer, handlingskraft, projekt och organisationskompetens. Petersson och Westlund (2007) 

säger att barn lär sig företagsamhet genom att utveckla ett förhållningssätt till omvärlden och 

sin roll i den. 

 

Barns lärande 

Johannisson (2006) säger att barn lär sig om entreprenörskap på ett lekfullt sätt, Johansson 

och Pramling (2003) definierar lärandet som att söka mening och förståelse om den värld 

barnet lever i. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) konstaterar att barnen i 

förskolan/skolan bör lära sig utifrån egna förutsättningar och barnen skall lära sig att lära. 

Leffler (2006) konstaterar att barn lär sig genom leken. Nedan kommer beskrivning om hur 

barnen i studie lärde sig. 

 

Barn samarbetar och lär sig av varandra 

När barnen grävde i potatislandet, då visade det sig att de var tvungna att först ta bort det yttre 

skiktet av jord som var täckt med mossa. Det blev stora mängder jord som barnen var tvungna 

att flytta bort. Barnen löste problemet genom att använda små skottkärror och plastbackar och 

samarbetade flera stycken med varandra för att orka med att bära den tunga lasten. De delade 

upp arbetsuppgifterna sinsemellan och barnen från de avdelningarna blev involverade i 

arbetet. Barnen avlöste varandra i det tunga grävarbete uppmuntrade och berömde varandra. 

Barnen agerade som vetenskapsmän som undersökte, analyserade samt ställde hypoteser. I 

aktiviteterna ovan utvecklade barnen flera förmågor som kreativitet, problemlösnings-

förmåga, samarbetsförmåga och att omvandla idéer till handling. Barnen skyddade växterna 

genom att skriva varningsskyltar om att akta blommorna Ett projektarbete i en grupp 

påverkade dynamiken i gruppen. Jag upptäckte att barnen blev bättre kompisar med varandra 

då de delade samma aktiviteter och hade samma intressen. Barnen lärde sig att de är lika och 

olika varandra och dessa upplevelser berikade dem. 

 

Barn leker när de arbetar 

I projektet ”Från frö till tallrik” lyckades barnen förvandla alla moment som hade med odling 

att göra till en lek. Barnen lekte när de vattnade växterna. Då blev det spontana vattenlekar. 

De lekte ”den starke Hulken” och Spiderman när de grävde i potatislandet och då kunde de 

visa sina starka muskler. Vissa pojkar t.o.m. klädde ut sig när de skulle gräva, de lekte när de 

lagade mat och då var de kockar på låtsas. Barnet A uttryckte det så här: Odla var roligare än 

att laga mat, för vi kunde spruta vatten på varandra! Jättekul!” Barnet B säger att ”Potatisen 

var rolig. Det var roligt att gräva!” Barnen utvecklade förmåga att lära och leka. 

 

Vardagliga aktiviteter bjuder till lustfylld lärande. Att gräva i potatislandet krävde en 

utvecklad samarbetsförmåga för att klara av uppgiften. Barnen turades om att hålla i spaden 

för det var svårt. Aktiviteterna att gräva i potatislandet bjöd till att främja kreativitet och 

nyskapande. Barnen använde skottkärror för att frakta bort tunt lager med jord täckt med 

mossa från potatislandet. De arbetade i olika arbetslag, några barn grävde, några bar jord i 

plastbackar och några använde skottkärror. Barn utvecklade förmågorna att ta initiativ och 

omvandla idéer till handling. Vid detta tillfälle var alla barnen på lekplatsen involverade och 

inte bara min undersökningsgrupp. Barnen utvecklade förmågan att övertyga andra och 
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fungera väl i grupp. Styrdokumentet Lpfö, 98 säger att ”Verksamheten ska hjälpa barnen att 

förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid 

och i framtid”(s.7). 

 

Barnen lär sig företagsamhet 

I de första intervjuerna som var gjorda i början av projektet hade barnen inga idéer om att 

man kan tjäna pengar på odlingen. Barnen relaterade företagsamhet till att arbeta i förskolan 

så som vi pedagoger gör eller till föräldrarnas yrken och arbetsplatser. Vissa barn hade 

tidigare erfarenhet av att köpa och betala för frukt och grönsaker när de handlade mat med 

sina föräldrar. De förstod inte att man kan få betalt för sitt arbete med odling. Här kommer 

några kommentarer jag hörde i de första intervjuerna: A sade att ”Vi kan tjäna pengar på 

dagis, vi kan jobba hårt här! Jag vet inte hur man tjänar pengar på växter, kanske D vet det!” 

Barnet B sade att ”Vi har jätte mycket växter! Vi kan spara de i kylen med plastlock på ”. 

Pedagogen frågade ”Kan man få pengar för plantorna?” B svarade ”Ja, nej inte så mycket, jag 

har bara 4kr.” ”Aldrig i livet att man kan tjäna pengar på plantorna! “ sade barnet E.  

 

Barnen försökte sälja plantorna på Förskolans Dag till människor som kom till förskolan för 

att fira dagen tillsammans med barnen. De tog visa risker med att försöka sälja plantorna för 

de visste inte om någon vill köpa plantorna. Barnen sålde alla plantorna som var till 

försäljning och tjänade 300 kr. För pengarna köpte vi verktyg och fina blommor. Pengarna 

räckte även till att köpa lite godis efter barnens önskan. Barnet A köpte en planta till sig själv 

och hon berättar: ”Det var roligt när vi sålde grejor! Allt var roligt! Vi sålde plantor, vi ställde 

de på ett bord, vi ställde plantorna där, det var därifrån jag köpte plantan till min morfar!” 

Barnet C berättar: ”Jag köpte en tomatplanta! Min tomat har vuxit och blivit jättestor. Jag har 

vattnat och vattnat och lagt jord på och den växte – gigantiskt stor! Den har gula tomater”. 

 

Min tolkning av denna lärandesituation är att genom konkreta arbetsuppgifter utvecklade 

barnen kompetenser som kännetecknar en företagsam person som kan värdera ett värde på en 

vara. De utvecklade kompetens att kommunicera, handla och utveckla idéer. Barnen var 

motiverade och visade en stor handlingskraft. De var målmedvetna och visade ett stort 

tålamod. Petersson& Westlund (2007) definierar begreppet kompetens som en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext (sid. 21). 

 

Pedagogens roll i entreprenöriell undervisning 

Projektarbete kräver en lärare som är beredd att ta ett steg tillbaka, att inte komma alldeles för 

snabbt med färdiga svar, att vägleda eleverna, en lärare är en coach. Barnen behöver en lärare 

som skapar situationer där barnen kan undersöka, utforska och reflektera över sitt lärande. 

Dokumentation synliggör utveckling och resultat av projektet och driver fram 

utvecklingsarbete. iPad var ett verktyg som hade en stor betydelse i studien. Det var lätt för 

barnen att ta kort och även spela in korta avsnitt under arbetet.  Reflektion över 

dokumentationen tillsammans med barnen är en förutsättning för att utveckla ett pedagogiskt 

arbete (Åberg och Lenz-Taguchi, 2005). Lyssnandets pedagogik enligt dem innebar att som 

pedagog måste man verkligen lyssna på barns reflektioner i utvärderingsarbetet. Det är inte 

bara vi pedagoger som måste analysera och utvärdera vårt arbete för att gå vidare och 

utveckla pedagogiken, utan framförallt barnen måste få lov att analysera och utvärdera det de 

har varit med om för att lära sig. 

Styrdokumentet för förskolan ger lärarna uppdrag att ”[…] lägga grunden till ett växande 

ansvar och intresse för barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”. Sheridan och 

Pramling (2009) anser att det är av stor vikt att så tidigt så möjligt träna barnet i 

demokratifrågor. Förskolan skall lägga grunden för demokratiska värderingar som samhället 
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vilar på, (Lpfö, 98, 2010). Ett sätt att träna barnen i demokratifrågor är att låta barnen ta beslut 

t.ex. i val av tema- och/eller projektarbete. I studien blev barnen intresserade av en blomma 

som stod på avdelningens bord och barnen undrade hur den växte. Detta väckte ett 

växtintresse hos barnen. 

Att arbeta entreprenöriellt ställer krav på läraren såsom uthållighet, tro på sin egen förmåga 

och tro på sig själv. Ofta är arbetsområdet helt nytt och innovativt och som pedagog vet man 

inte i förväg om man lyckas med undervisningen. Leffler (2006) beskriver att för att uppnå 

entreprenöriellt lärande som undervisningsform krävs det en lärare med innovativa 

kompetenser. Framtidens barn kräver lärare som agerar i barngruppen som en coach, vågar 

bryta mönster, brinner för en idé, är innovativ och är en eldsjäl. Johannisson och Madsen 

(2000) betonar starkt att läraren bör vara nyskapande, våga ta risker och bryta mot gamla 

rutiner och regler som råder i skolan. Läraren bör våga ifrågasätta och experimentera. Dessa 

kompetenser påverkar direkt elevernas kreativitet anser Johannisson och Madsen (2000). 

Projekt ”Från frö till tallrik” var ett innovationsprojekt. Att driva igenom innovativa idéer 

krävde mycket mod och uthållighet. En del pedagoger var skeptiska till projektet. En eldsjäl 

arbetar ofta ensam i början innan den lyckas med att övertyga andra om sina idéer. 

Johannisson och Madsen (2000) pratar om det naturliga entreprenöriella barnet, det barnet har 

jag upplevt under mitt pedagogiska arbete med ett innovativt projekt. Barnen trodde på mig 

och min idé och gav mig styrka att fortsätta driva fram arbetet mot alla odds. 

Coaching betyder att läraren eller flera lärare i olika ämnen vägleder eleverna i deras arbete 

under ett långt pass, t.ex. hela förmiddagen och stöttar elevernas projektmetodik och tar fram 

elevernas motivation och personlig utveckling, förklarar Petersson och Westlund (2007). 

Fördelarna med projektlärande är att lärare behöver mindre tid för planeringen och kan vara 

med eleverna en längre tid och då kan han observera de lärprocesser som sker i arbetet.  

Lackeus (2013) riktar uppmärksamheten på svårigheterna med entreprenöriellt lärande och 

han menade att det kan vara svårt att hinna med andra uppdrag som läraren har. Kunskap som 

eleverna utvecklar i entreprenöriellt lärande är svårt att mäta för den handlar om att eleverna 

utvecklar förmågor och kompetenser. Lackeus (2014) förklarar att det skapar motstånd mot 

den nya pedagogiken hos pedagogerna. Alla definitionerna för entreprenörskap i skolan siktar 

mot framtiden och försöker övertyga pedagogerna att våga testa nya idéer och inte vara rädd 

för att misslyckas. Att våga ta till nya sätt att undervisa utvecklar pedagogiken i 

förskolan/skolan. 

 

 Med entreprenöriellt lärande ökar motivationen till lärande hos eleverna därför att kraven på 

individuell prestation minskar – eleverna arbetar i en grupp och hjälper, lär av varandra 

(Leffler, 2006). Pedagogerna i förskolan anser att de arbetar som coacher redan idag. 

Temaarbete är alltid på förskolans agenda, där alla ämnen integreras i undervisningen. Detta 

arbetssätt hjälper förskolan att uppnå målet med entreprenöriellt lärande. Men även här finns 

lärarstyrning som en effekt av de stora barngrupperna och stressig arbetsmiljö. Att vägleda 

innebär för en lärare att ha mod. Läraren måste ge eleverna frihet så att de skall kunna 

utveckla företagsamhet, menar Leffler (2006). Läraren skall vara professionell och våga bryta 

mönster, vara en eldsjäl som förverkligar även egna drömmar.  

 

Sammanfattning av resultat 

Ur intervjuerna träder entusiastiska och självsäkra barn fram. Med stor beslutsamhet berättar 

barnen vad de gjorde, förklarar hur man gjorde och de kunde definiera vad de har lärt sig. 

Barnens berättelser var mer detaljerade och de berättade med stor självsäkerhet med tonen i 

rösten ” jag kan, jag vet, jag förstår, jag klarar av”! De poängterade i sina berättelser att det 
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var roligt! När jag frågade barnen om dem vill upprepa samma projekt till våren igen. Då 

svarade de i kör ”JA”! 

Diskussion  
I detta avsnitt tas det viktigaste upp som träder fram ur analysen av empiriskt material. Man 

lägger fokus på entreprenöriellt lärande som undervisningsform i förskola och vilka förmågor 

barnet utvecklar. Petersson och Westlund (2007), NUTEK presenterar definition för 

entreprenöriellt lärande och förklarade att entreprenöriellt lärande innebär att eleverna ska 

utveckla specifika förmågor under undervisningsformer där alla kärnämnen integreras i 

undervisningen med betoning på företagsamhet.  

Barnen i studien visade en stor uthållighet, driftkraft och vilja att arbeta med odlingen under 

en längre period. De utvecklade ansvarskänsla och tack vore den kunde plantorna överleva 

och odlingen gav positiva resultat med en skörd. Under resans gång med odlingen var barnen 

tvungna att hitta olika sätt att samarbeta med varandra och dra nytta av varandras 

kompetenser. Ur intervjuernas jämförelse innan och efter projektet kliver barnen ökade 

kunskaper om naturen, skriftspråket och matematik fram. När barnen sålde plantorna och 

använde grönsakerna till egen matlagning, utvecklades idéer om företagsamhet som 

Johannisson nämner (2000). Barnen visade att de lär sig självständigt och kan tänka nytt och 

kreativt (Dewey, 1956 refererad i Sundgren, 2005). 

En annan förmåga som beskriver en entreprenör är att kunna kalkylera risker. Barnen var 

medvetna om att de kan förlora odlingen om de inte vattnade plantorna, rensade bort ogräset 

och skyddade växterna så att det inte skulle bli förstörda av andra. Att lösa problem är nästan 

den största bedrift en entreprenör gör, påpekar Petersson & Westlund (2007). Barnen mötte 

motgångar och olika problem när de arbetade för att uppnå ett bra resultat med sitt projekt. 

Med knappa resurser löste de problem med planteringskrukor, de arbetade hård för att 

plantorna skulle trivas och växa, de vattnade växterna under sommarlovet, delade skörden 

med barn från andra avdelningar och lagade mat som de och bjöd sina kompisar från de andra 

avdelningarna på. Aktiviteterna var verklighetstrogna, vilket utvecklade konkret tänkande. 

Vacker miljö bjöd till abstrakttänkande och estetiska upplevelser. Barnen utvecklade 

förmågan att skapa nya idéer t.ex. att gräva en odlingsplats för pumporna. Barnen uttryckte i 

intervjuerna att de var medvetna om sin hälsa och de visste vad en människa behöver för att 

överleva.  

Varför skall man undervisa barn i entreprenörskap i förskola? 

Projekt ”Från frö till tallrik” är ett exempel på livsområde där små barn kan utveckla 

entreprenöriella kompetenser som är nödvändiga att ha i framtiden. Norges skolminister 

poängterade det så här: ”Skolans arbete måste gå ut på att förbereda eleverna på att arbeta 

med de jobb som ännu inte skapats” NUTEK (2007). Utbildning i entreprenörskapsanda 

öppnar framför barnen möjligheter till bredare och framtidsanpassad undervisning. Målen för 

skola/förskola är att förbereda individer till att ta utmaningar i samhälle menar Peterson och 

Westlund (2007). Leffler (2006) beskriver det traditionella undervisning i grundskola som 

lärarstyrd, mycket fokuserat på ämnesundervisning. Eleverna i grundskolan arbetar med 

läromedel och ofta finns det bara två svar på uppgifterna: rätt eller fel. Traditionell 

undervisning gör eleverna med tiden passiva. Förskola arbetar temainriktat, men lärarna är 

inte medvetna om entreprenöriella syften i arbete med tema eller projekt med barnen. Deras 

kunskaper och övertygelse om entreprenöriellt lärande betydelse är otillräckliga, diskuterar 

Petersson & Westlund (2007).  
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Inte alla barn i dagens samhälle kan närvara och ta del av odlingsprocesser. I min 

undersökningsgrupp odlade två av åtta hemma med sina föräldrar. Denna insikt förvånade 

mig, eftersom många av oss vuxna odlade växter tillsammans med våra föräldrar när vi var 

små. Kunskap om att odla håller på att försvinna. Jag finner att undervisningen om odling har 

stor betydelse för att lära barnen grundläggande kunskaper om naturen och växter. Nära 

kontakt med naturen börjar bli en bristvara. Helldén m.fl.(2010)  berättar att svenska barn har 

många möjligheter till att möta och vistas i naturen, men det blir mer sällsynt, vilket enligt 

Kardell (i Helldén 2020) beror på att barn i dagens samhälle är överbeskyddande. 

Samhällsuppbyggnad förändras och de flesta barn lever idag i stadsmiljö med olika 

möjligheter till nära kontakt med naturen enligt a.a.  

Det är ytters aktuellt att idag när jordens befolkning brottas med klimatförändringar och 

miljöförstöring, rikta barnens intresse mot hållbar utveckling och miljö- och naturvård. 

Naturvårdsfrågor är svåra och komplicerade och de kräver mycket kunskap och engagemang i 

framtiden, en utmaning för dagens barn och framtidens vuxna.  

Vad barnen lärde sig när de arbetade med projekt? 

Utöver kompetenser i kärnämnen som matematik, svenska, biologi lärde sig barnen 

kompetenser som är svåra att mäta. Men de är lika viktiga såsom självkänsla och 

självförtroende, uppmärksamhet och bekräftelse, ansvarstagande, medvetenhet om sina 

talanger, tålamod och uthållighet mm skriver Peterson och Westlund (2007).   

Pedagogerna och barnen i projektet upptäckte varandras olikheter och blev mer nyfikna på 

varandra. Projektarbete hjälpte alla parter i projektet att upptäcka och synliggöra allas 

specifika kompetenser och förmågor. Vi upptäckte, både jag och barnen att vi hade något 

gemensamt och denna insikt gav oss trygghet och känslan av att vi har lärt oss mycket. Jag 

säger oss för jag utvecklades som pedagog också. Jag gjorde upptäckter om barnen och 

gruppen som helhet. Vygotskij (1978, refererad i Imsen, 2006) förklarar att barnet är en social 

varelse och lär sig i samspel med andra individer. Barnen upptäcker varandras specifika 

förmågor t.ex. genom att visa att man kan vara bra på att gräva, andra var bra på att ta hand 

om tomatplantorna eller laga mat. Vygotskij använder begrepp mediering som innebär att 

barn lär sig av sina kamrater och är beroende av varandras stöd och hjälp. Stämningen i 

gruppen var vänskaplig och jag kunde inte uppmärksamma rivalitet av något slag, tvärtom 

barnen hjälpte varandra och utnyttjade varandras kompetenser. 

Vilka entreprenöriella förmågor och kompetenser utvecklade barnen kring arbetet med 

projekt ”Från frö till tallrik”? 

Varje dag gjorde barnen nya upptäckter. De kunde se en böna utvecklas och vidare observera 

utvecklingen hos andra växter. Barnen har lärt sig att växter behöver näring, vatten, sol, 

koldioxid och kärlek, precis som allt levande på jorden för att utvecklas. De fick lära sig om 

som är nyttigt för vår hälsa. Under arbetens gång kände sig alla barn delaktiga i projektet. 

Undervisningen var förankrad till verkliga situationer. Det skapade bestående förändring på 

kvalitén i förskolan och undervisningen. Kvalité i den estetiska undervisningen med naturen 

som objekt höjdes. Barnens motivation och handlingskraft stärktes. Barnen upplevde en 

känsla av delaktighet och meningsfullhet. Barnen utvecklade förmågan att beskriva sina 

upplevelser och kommunicera genom olika medel. De kunde förverkliga sina idéer och se 

meningsfullhet med arbetsuppgifterna. Barnen stärkte sin ansvarskänsla och 

samarbetsförmåga. Deras nytänkande och kreativitet utvecklades och de har lärt sig att ta 

risker och misslyckas. Aktiviteterna med odlingen höjde lekar till nya dimensioner då barnen 

vistades mycket mera ute i naturen. Barnen fick arbeta i små grupper, prata med varandra och 

lära sig av varandra. Kunskapsnivå hos barnen var mycket olika i början, men efter projektet 

höjdes. 
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Egna reflektioner 
För utveckla entreprenörsanda i förskola krävs det eldsjälar och kompetens. Leffler (2006)  

menar att läraren själv måste vara entreprenör, vilket innebär att… läraren ska vara 

nyskapande, handlingskraftig, risktagande, möjlighetssökande och samordnare (sid.211). 

Läraren ska våga lämna ifrån sig makt och öka elevernas inflytande över undervisningens 

innehåll i relevans till deras ålder. Jag som pedagog kunde förverkliga mina drömmar med 

hjälp av arbetet med projektet som var att förbättra utemiljön för barnen och för oss som 

arbetade på förskolan, uppnå en bättre kvalité i undervisningen på förskolan samt att göra mitt 

arbete mer spännande och stimulerande. För att uppnå mina mål gav jag mig ut på en oviss 

resa med många nya utmaningar som krävde mycket arbete av mig, engagemang och envishet 

att övertyga människor runt omkring mig att vi kan lyckas. Barnen har varit otroligt bra 

stöttepelare för mig och hjälpte mig både fysiskt och mentalt. Jag fick mycket positiv energi 

från barnen och det var en fantastiskt resa för mig att se hur barnen utvecklades och älskade 

det vi gjorde. Jag upplevde att vi stod varandra mycket nära när projektet var över. 

 

Jag upplevde många hinder i mitt forskningsarbete. Vid vissa tillfällen personalbrist 

förhindrade mig att arbeta med projektet och ibland hade jag ingen möjlighet att arbeta med 

”min grupp” ostörd. Under tiden som jag arbetade med aktiviteter med min undersöknings-

grupp var jag tvungen att dokumentera, ta kort, spela in filmer samt skriva ner observationer. 

Stora projekt som ”Från frö till tallriken” kräver samarbete med andra pedagoger och ett stöd 

från ledningen på arbetsplatsen. Jag hade förtroende hos mina chefer och stöd hos kolleger, 

men tiden räckte inte alltid till att arbeta systematiskt. Jag tog på mig flera roller under 

arbetet, en pedagogroll, en forskarroll, en projektledarroll och en fotografroll. Det var lätt att 

tappa fokus på barnens agerande under det pågående arbetet i gruppen. Min planeringstid som 

lärare var nästan obefintlig. Vissa förberedelser gjordes på fritiden som t.ex. inköp och 

anskaffning av verktyg. Jag förstod att för att behålla en bra kvalité på det vetenskapliga 

lärandet krävdes det resurser, personer som brinner för det de gör, eldsjälar och kunskaper.  

Trots motgångar hade vi tillsammans med barnen roligt på förskolan. Barnen väntade på mig 

på morgonen med stor spänning för de visste att något nytt och spännande skulle hända. För 

mig som pedagog var det mest spännande att upptäcka hur mycket barnen lärde sig och att de 

hade roligt. Tillsammans med barnen skapade vi en ny lekplats bland växter – en lustgård. I 

utvärderingen konstaterade barnen att de vill odla nästa år igen, vilket för mig som pedagog 

var den bästa belöning för allt arbete och engagemang. 

 

Utvecklingspedagogiska perspektiv som är beskriven i Styrdokumentet Lpfö,98 (2010), 

skiljer sig inte från entreprenöriellt lärande, men man hade önskat sig mer tydlighet i att 

formulera entreprenöriella syften i styrdokumentet. Otydligheten i styrdokumentens 

formuleringar skapar ett visst missförstånd bland pedagogerna. Pedagogerna, inklusive mig 

själv, arbetar efter entreprenöriella principer, men inte många är medvetna om det.  

 

Jag arbetade med samma projekt första gången våren 2011, men kom i kontakt med begreppet 

entreprenöriellt lärande först i november 2011 då jag var i Stockholm på NTA konferens 

(Natur och Teknik för Alla) som handlade om NO och Matematik utveckling i förskola och i 

skola. Jag insåg vikten av förnyelse i undervisningen i skolvärlden redan i de tidigaste 

åldrarna i förskolan. Som pedagog i förskola har jag ett ansvar att lägga grunden för 

problemorienterad undervisning förankrad i barnens erfarenhet som rustar barnen för 

framtiden. Efter konferensen i Stockholm som handlade om entreprenöriellt lärande i Skolan 

har jag försökt att hitta ett sett att implementera entreprenöriellt lärande som undervisnings-

metoden i förskolan. Jag har fått en känsla att jag arbetade med mitt projekt efter 

entreprenöriella principer, men kunde inte precisera vad jag egentligen gjorde med barnen. 



 39 

När jag skulle välja tema för min studie bestämde jag mig att ta på mig entreprenöriella 

glasögon och arbeta med projektet ”Från frö till tallriken” med medvetenhet om vilka 

kompetenser och förmågor barnen utvecklar när de arbetar med växterna i projektet. 

 

När Styrdokumentet Lpfö, 98 (2010) säger att: Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt 

kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver 

(s.5), då är det inte så många som förstår att ”gemensamma referensramar som alla i samhället 

behöver” betyder att vi pedagoger måste visa för barnen i förskolan och i skolan en koppling 

mellan lärandet och närsamhälle och företagen. Barn måste förstå på vilket sätt de tar till sig 

kunskaper när de lär sig i förskolan. Detta kommer att bli användbar för samhället när barnen 

blir vuxna.  

 

Vidare säger läroplanen Lpfö, 98 (2010) att:  

 

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 

ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter. Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. (s.8)  
 

Här definierar man entreprenöriellt lärande utan att prata klarspråk och kalla det för 

entreprenöriellt lärande.  

 

Fortsatt forskning 
I förskolan läggs det grunder till allt lärande och bland annat entrepriönerillelt lärande. Under 

arbete med studien hade vi diskussioner med barnen om miljön och klimatet. Jag skulle vilja 

föreslå en forskning som kopplar entrepriönerillelt lärande till hållbar utveckling och miljö.  

Ett annat område att utveckla genom entreprenöriellt lärande är IKT i förskolan. Hur man kan 

utnyttja småbarns intresse till IKT och utveckla entreprenöriellt lärande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Missiv brev till målsman 

 

Hejsan! 

 

Jag läser min sista termin på Högskola Väst i Trollhättan. Mitt examensarbete kommer att 

handla om lärande processer hos barnen i förskola.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur entrepriöneriellt lärande genom projektarbete 

utvecklar olika förmågor och entreprenörskap hos förskolebarn. Projekt ”Från frö till tallrik” 

har börjat 12 mars och den skall pågå ända fram till hösten där jag tillsammans med barnen 

kommer att skörda våra grönsaker och använda de till matlagning. 

 

Om Ni tillåter så kommer jag att intervjua och observera ditt barn i arbete för att sedan göra 

analys hur lärandet går till. Jag kommer att ta kort, spela in både ljud och filmer under 

pågående arbete och göra anteckningar.  

Barnens namn, foto eller filmer kommer inte att publiceras men jag kanske kommer att 

behöva presentera mitt arbete i skolan i pedagogiskt syfte. Ni har rätt att avbryta ert barns 

medverkan när ni så önskar. Ert barns namn kommer inte framgå i studien. Istället används 

fiktiva namn på både barnen och förskolan. Informationen kommer endast att användas till 

min undersökning. 

 

Jag ber er att fylla i nedanstående blankett och lämna på förskolan senast måndag nästa vecka. 

Har ni frågor eller funderingar så kontakta mig 

 

Mvh Margareta Bykowski 

 

 

 

JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 

       

Nej, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

……………………………………………………………........................................................... 

 

 

(Barnets namn) 

Får ingå i studien enligt ovanstående beskrivning 

 

 

………………………… 

Datum 

 

……………………………………………………………Tel…………………………………. 

 

 

Målsmans underskrift 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad vet du om växter?  Berätta… 

 

2. Vad känner du för växterna?  

Tycker du om växterna? 

Gillar du att arbeta med växterna? Berätta! 

 

3. Tycker du att växterna är viktiga för människor? Varför? 

 

4. På vilket sätt växter hjälper människor och hela jorden? 

 

5. Vad kan vi göra med växterna för att dra nytta av dem?  

 

6. På vilket sätt växter är viktiga för djuren? 

 

7. Hur gör man för att plantorna skall växa? 
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Bilaga 3 

Framtidskompetenser 
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