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Förord 
 

En förklaring av vår studie, upplägg samt bakomliggande tankar. 

 

Entreprenörsforskningen har genom åren skapat mängder av teorier från olika sorts skolor och 

perspektiv. Det finns även en dagsaktuell agenda från Regeringens sida att föra in 

entreprenörskap mer och mer i utbildningsväsendet. Vår avsikt i detta examensprojekt är inte 

att ge någon komplett genomgång av den historiska bilden av entreprenörskap och vi kommer 

heller ej att presentera några nya revolutionerande teorier angående varken definitioner eller 

på vilket sätt som denna implementering av entreprenörskap bäst sker. Vad vi däremot 

kommer att göra är att ta med läsaren genom de historiska delarna fram till idag som vi anser 

väsentliga för att förstå vårt syfte
1
, allt för att ge läsaren en grund att utgå och att kunna förstå 

vårt resultat utifrån. 

 

Vårt tillvägagångssätt för detta examensprojekt kan knytas till Bessant och Tidds (2005) 

modell ”Generate-Select-Implement”. 

 

 
 

Fig. 1: Generate-Select-Implement. 

Källa: Bessant och Tidd (2005). 

 

Genom en bred tratt har vi letat efter teorier och modeller för att välja ut de som vi funnit mest 

relevanta för syftet. Den teoretiska referensramen har sedan kompletterats med egeninsamlad 

empiri för att åter igen passera igenom stadiet med att välja ut de för syftet mest intressanta 

delarna. Avslutningsvis har vi implementerat resultatet av den teoretiska referensramen 

tillsammans med resultatet av de empiriska undersökningarna till det sista stadiet; att lägga 

grunden för en barnbok som skall främja entreprenöriellt tänkande.  

 

En innovationsprocess har sällan ett på förhand tydligt mål eller säkert resultat utan för att 

lyckas måste man först försöka, om något så kan innovation anses vara lika med risktagande. 

Vi har inför detta projekt fått höra att det är svårt att hinna med att skapa en bok samtidigt 

som vi skall uppfylla de strukturella kraven på ett examensarbete (teori, empiri, analys och så 

vidare)samt att andra studenter tidigare har försökt men misslyckats. Därför har vi försökt 

minimera risken för ”misslyckande” genom att välja att endast göra ett förarbete som lägger 

en grund till ett manuskript som kan främja entreprenöriellt tänkande, ej att skapa en 

färdigställd bok. 

 

Dispositionen i denna rapport kräver också en närmare förklaring. Vårt projekt har två 

tillsynes vitt skilda delar, först presenteras den teoretiska referensramen kring entreprenörskap, 

skola och barn med kända citat som fungerar som rubriker för respektive teoriområde. Detta 

                                                           
1
 Syftet med detta examensprojekt är att bygga en kunskapsbas kring det entreprenöriella tänkandet utifrån att 

entreprenörskap är på väg att etableras som ett centralt begrepp i grundskolan. Vidare avses att utvärdera 

potentialen i den nyvunna kunskapen för att utifrån den påbörja ett manuskript som kan främja entreprenöriellt 

tänkande hos barn i sex-sjuårsåldern.  
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leder fram till vår problemformulering samt syfte och avgränsningar och efter det följer en 

empirisk studie med syfte att införskaffa bredare kunskaper om barn, författarskap och 

kreativitet. Ur såväl den teoretiska referensramen som ur empirin presenteras sedan resultat 

och slutsatser. Avslutningsvis sammanställs resultaten ur de båda delarna till en ny 

kombination: grunden till ett manuskript som kan främja entreprenöriellt tänkande hos barn. 
 

Målgruppen för studien är spridd, det färdiga slutresultatet är avsett att vara gynnsamt för barn 

men intresset av resultatet finns nog främst hos lärare och pedagoger. Utöver dessa kan 

studien även vara intressant för andra författare samt för övriga som finner intresse i för 

studien använda nyckelord. 

 

 

Teoretisk referensram 
 

I denna del ges läsaren en introduktion till entreprenörskap  
ur historiskt-, utbildnings- samt modernt perspektiv.  

 

“How can we know the dancer from the dance?” 
(Citat, Yeats, 1956) 

 

Kreativitet, entreprenörskap och innovation är tre begrepp som tillsynes verkar gå mer eller 

mindre hand i hand(se exempelvis Bessant & Tidd, 2005; Johannisson & Madsén, 1990; 

Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000; Gartner, 1989.). Att skilja de tre åt kan ibland 

upplevas lika besvärligt som att försöka svara på vad som kom först, hönan eller ägget. De tre 

begrepp verkar enligt vår tolkning av genomgången forskning ha omgetts (och fortfarande 

omges) av definitionsdiskussioner. Detta kan komma sig utav att även om de tre orden 

teoretisk beskriver olika saker är dock deras praktiska innebörd alltför nära sammanlänkade 

med varandra. Genom en enkel sökning via valfri sökmotor på Internet framkommer otaliga 

träffar för respektive begrepp. Nedan följer Nationalencyklopedins (Nationalencyklopedins 

webbplats, 2010) definition av de tre begreppen: 

 
Entreprenör, företagsam person som startar nya företag och går in i nya projekt. 
 
Innovation, uppfinning, teknisk nyhet ofta betraktad som ett framsteg. 
 
Kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv; att se 
verkligheten med nya ögon. 

 

Vår uppfattning är dock att för en student vid innovationsprogrammet på Mälardalens 

högskola skulle antagligen Nationalencyklopedins definition av kreativitet vara mer 

närliggande det vi tolkar som innovation, samt definitionen av innovation i sin tur skulle nog 

ligga närmare den uppfattning som vi har av en uppfinnare. 

 

Enligt vår tolkning verkar de olika begreppen också synnerligen påverkbara av samhällets 

paradigmer, i vissa perioder är det nästintill ett mode att använda sig av ett visst begrepp före 

ett annat. Idag verkar således innovationsbegreppet vara det som är mest aktuellt, vilket gör 

att det används vitt och brett på saker ifrån tv-reklam för mascaror till kläddesigners i Project 

Runway till radikala förändringsprocesser i multimiljons företag.  
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Entreprenörskap som begrepp och aktivitet å andra sidan verkar dock brottas med en 

definition som många gånger är för snäv och framförallt för ekonomi- och företagsfokuserad. 

Vid frågan ”vad är en entreprenör?” skulle troliga svar kunna vara att det är en driftig person, 

en risktagare, någon som startar företag, Ingvar Kamprad eller kanske Bill Gates (Berglund 

och Holmgren, 2007). Till detta vill vi även tillägga mer moderna svar som de kända 

bloggarna ”Blondinbella” (Isabella Löwengrip) och ”Kissie” (Alexandra Nilsson) som 

möjliga svar. Gemensamt för alla dessa föreslagna personer är just de inledande tre 

beskrivningarna – de är driftiga, risktagare och startar företag. Detta reflekterar just sådana 

egenskaper som i allmänhet fortfarande förknippas allra starkast med entreprenörer och 

entreprenörskap (Gartner, 1989; Johannisson, 2004). 

 

Att dock korrelera innovation med entreprenörskap och vice versa ställer till en problematik 

när det kommer till att avgöra vilka företag som är innovativa. Vart skall gränserna dras för 

vad som anses innovativt och hur visas skillnaderna mellan de som är riktigt innovativa och 

de som endast kallar sig för det? (Gartner, 1988). Att vidare försöka snäva ner 

entreprenörskap till att endast vara att starta nya företag, att se det som något helt oskiljbart 

från innovation eller som nyckeln till ekonomisk tillväxt eller någon annan sorts ekonomisk 

funktion är inte gynnsamt(Stevenson& Jarillo, 1990).  

 

Kreativitet i sin tur upplever vi vara det ordval som tas till när något skall förenklas, kanske 

för att ett budskap enklare skall kunna tas emot eller kanske för att kreativiteten kan anses 

vara den mest grundläggande processen. Vi har själva gjort valet att använda oss av ordet 

kreativitet istället för entreprenörskap i en av våra undersökningar (se undersökning 2 under 

metodavsnittet s. 11) för att minimera risken att svaren skulle bli allt för företagsfokuserade. 

 

”Who is an Entrepreneur?” Is the wrong Question” 
(Citat, Gartner, 1988) 

 

Howard Gardner är psykolog som blivit känd bland annat för sina teorier kring multipla 

intelligenser (MI). Dessa intelligenser handlar om medfödda och autonoma, kognitiva 

förmågor hos människor som Gardner har kategoriserat i sju stycken olika intelligenser. De 

multipla intelligenserna utgörs av logisk-matematisk, lingvistisk, musikalisk, spatial, 

kroppslig-kinetisk, interpersonell och intrapersonell intelligens (Gardner, 2007). 

 

Gardner (2007) har under senare år utvecklat sina teorier och presenterade vidare fem olika 

sinnen som han anser livsnödvändiga för människan, på engelska kallar han dessa för ”Five 

minds for the future”. Det engelska ordet ”mind” kan översättas till bland annat sinne, 

medvetande, intellekt, tankar och förstånd (Norstedts, 2005) varpå vi i fortsatt text har 

översatt ordet ”mind” till medvetande och ”five minds” till fem sinnen. Kort sagt blir då 

medvetandet helheten som i sin tur är uppbyggt av flera olika sinnen. 

 

Gardner (2007) menar att för att vi i framtiden skall kunna möta den nya och allt mer 

sammanlänkade världen måste vi redan nu börja arbeta med att utveckla dessa kapaciteter. 

Sinnena utgörs av ett disciplinerat, ett sammanställande, ett skapande, ett respektfullt och ett 

etiskt sinne. En person som behärskar alla dessa sinnen anser Gardner vara väl förberedd för 

att möta både tänkbara och otänkbara händelser i framtiden. Utan välutvecklade sinnen lägger 

sig däremot personen endast i händerna på andra och kan bara hoppas på det bästa. Vidare 

skriver Gardner (2007) att sinnena skall ses som sätt att bredda användandet av medvetandet 

och som vi kan förfina samt öva upp i skolan eller inom yrkeslivet. Sinnena är inte fristående 
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från de tidigare teorierna om multipla intelligenser men öppnar för en bredare 

anpassningsmöjlighet och kombinationer av olika intelligenser. 

 

Gardners ovannämnda teorier (2007) blir intressanta då de kan kopplas samman med tidigare 

teorier om entreprenörskap och framförallt entreprenörsteorier utifrån individperspektivet. Att 

den individfokuserade forskningen kring entreprenörskap mer eller mindre har misslyckats 

med att fastställa vilka karaktärsdrag och utmärkande egenskaper som en entreprenör har kan 

delvis förklaras med att även personlighetspsykologin inte har något enhetligt svar på vad 

personlighet är och hur den uppstår. Det finns idag över åtta olika perspektiv för att studera 

personlighet, allt ifrån psykoanalytiskt, till biologiskt, till behavioristiskt och interaktionistiskt 

(Freidman & Schustack, 2009). Vad som avses med bemärkelsen ”misslyckats” kan närmare 

förklaras genom William B. Gartnersnedanstående citat (1988): 

 
”En häpnadsväckande mängd egenskaper och karaktärsdrag har sagts kunna tillskrivas 
entreprenören och en ”psykologisk profil” av entreprenören sammansatt utifrån alla dessa 
studier skulle då föreställa någon som är större än livet själv, full av motsägelser samt någon så 
full av egenskaper och karaktärsdrag att han/ hon skulle behöva vara någon sorts allmän vem-
som-helst.” (Vår översättning). 

 

Gartnerrapport (1988) är en massiv sammanfattning av tidigare års entreprenörsforskning som 

sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet. Gartner gav rapporten titeln ”Who is an 

entrepreneur? is the wrong question” eftersom hans undersökning visade på att mycket av 

den äldre forskningen kring entreprenörskap har cirkulerat kring just personlighetspsykologi 

och medfödda egenskaper hos individer. Det har under många år pågått diskussioner kring 

vad entreprenörskap egentligen innebär och vem ”personen bakom” entreprenören är men 

ingen har kunnat ge något enhälligt svar på detta. Gartneruppmanartill att istället för att 

fortsätta försöka utforma personlighetsprofiler över hur entreprenörer är så skall vi istället 

fokusera på vad entreprenörer gör, att öppna sitt tänkande och ta steget ifrån 

personlighetspsykologins egenskapsklassificeringar. Gartner uttrycker vidare att det trots allt 

är fullt förståeligt och till och med svårt att låta bli att se en koppling mellan individperspektiv 

och entreprenörskap. Det är alltför lätt att kunna föreställa sig entreprenören som en person 

med speciella egenskaper som åstadkommer saker som ingen annan lyckas med, för vad 

skulle annars kunna förklara framgångar hos vissa personer men inte hos andra? (Gartner, 

1988). Med få undantag har entreprenörskap fram tills idag associerats synnerligen starkt med 

att framhäva individen och placera denne i centrum, därmed har bilden av entreprenören som 

den ”ensamme hjälten” uppstått och sedan envist bibehållits genom åren (Johannisson, 1998). 

 

En annan undersökning av intresse är den av Stevenson et. al(1990) där de sammanfattar vad 

de kallar för ”överflödet av entreprenörsstudier” i tre olika sorters kategorier som alla utgår 

från agerandet hos entreprenören. ”Vad? Varför? och Hur?” är här de perspektiven som 

används. I kategorin med infallsvinkel ”vad” är forskaren intresserad vad som egentligen 

händer när en entreprenör agerar, resultaten är det viktiga här och inte själva entreprenören 

eller dennes handlingar. I kategorin ”varför” intas en psykologisk/samhälls infallsvinkel och 

där studeras entreprenören (som människa och individ) tillsammans med dennes bakgrund, 

kontext, mål och värderingar. Infallsvinkeln ”hur” handlar om hur entreprenörer, bortsett från 

kontext och bakgrund/personlighet, lyckas hamna i uppmärksamhetens centrum och 

åstadkomma saker. Bessant et. al(2005) gör en något annorlunda indelning att teoretiskt 

och/eller praktiskt kunna studera entreprenörskap genom, de presenterar tre perspektiv; 

individ, grupp och kontext. På individnivå betonas bland annat karaktärsdrag och utmärkande 

egenskaper samt kognitiva förmågor hos entreprenören. På gruppnivå antas ett socialt 
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perspektiv, där är gruppers och teams gemensamma bidrag främsta fokus. Tredje och sista 

nivån är det kontextuella eller situationsanpassade perspektivet där fokus ligger på i vilken 

kontext som innovations- och/eller entreprenörsarbetet har skett/skall ske. Vid första 

anblicken kan det förefalla som ganska skilda indelningar som Stevenson et. al (1990) samt 

Bessant et. al (2005) gör. Bland annat så klumpar Stevenson et. al samman vad Bessant et. al 

skulle kalla för individ och kontextperspektiv till ett och samma under kategorin ”varför”. Det 

blir dock tydligt vartefter att det är tre gemensamma faktorer som är återkommande hos de 

olika författarna och dessa är individer, grupper och kontext.  

 

Olika perspektiv har sedan olika anhängare, somliga vill istället framhäva entreprenörskapet 

som ett kollektiv fenomen och därmed frångå den klassiska bilden av entreprenören som den 

ensamme hjälten. Bill och Johannisson (2004) argumenterar att trots att det inledningsvis 

behövs att en individ tar initiativ till någon form av handlande så är entreprenörskap i grunden 

ett kollektivt fenomen och att det snarare är mer undantag än regel att entreprenörer arbetar i 

ensamhet. Företagsamma människor söker upp andra individer för att kunna dela med sig av 

sina projekt och entusiasm för dessa dels för att kunna dela sin vision men också för att 

inhämta inspiration från andra, vilket gör att entreprenörskap främst kan ses som ett kollektivt 

fenomen.  

 

För att återkoppla till det inledande citatet ”Who is en entrepreneur” is the wrong question” 

(Gartner, 1988) förklarar Bessant et. al (2005) vidare att det krävs att vi ser till flera 

perspektiv för att kunna skapa oss en förståelse av entreprenörskap, såväl karaktärsdragen hos 

en individ som kontexten individen befinner sig i påverkar utfallet. Stevenson et. al (1990) 

anser också att det varken är hjälpsamt eller gynnsamt att fortsätta försöka förklara 

entreprenörskap utifrån endast personlighet eller karaktärsdrag. 

 

"Business opportunities are like buses, there's always another one coming." 
(Citat, Richard Branson) 

 

Entreprenörskapet har en lång historia av nära sammankoppling med företag och 

organisationer, att starta och driva företag är något som mer eller mindre blivit synonymt med 

att vara en entreprenör. Några nyckelord som ofta hörs tillsammans med entreprenörskap är 

ekonomi, företagande och tillväxt (Gartner, 1988; Johannisson, 1997; Skolverket, 2010).  

 

 
 

Fig.2: Factors influencing the creation of new ventures. 
Källa: Bessant et. al (2005). 
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Bessant et. al (2005) associerar som tidigare nämnt entreprenörskap till stor del med att starta 

företag vilket framgår av ovanstående modell. De presenteras faktorer om entreprenören så 

som personlighet, bakgrund och kontext som tillsamman leder fram till att entreprenören är 

någon som startar företag.  

 

Det torde också vid det här laget nu stå klart att det inte bara existerar olika perspektiv att 

studera entreprenörskap genom utan även olika praktiska sätt att utöva entreprenörskap på 

(Bessant et. al, 2005; Johannisson, 1998; Berglund et. al, 2007). Exempelvis finns det sociala 

entreprenörer vars mål är värdeskapande genom att förändra sociala strukturer och 

värderingar. De är mindre intresserade av pengar och tillväxt och mer fokuserade på sociala 

insatser samt att de arbetar också oftast mer långsiktigt och långsammare för att åstadkomma 

mer varaktiga förändringar. ”Lifestyle” entreprenörer i sin tur är de som på mindre nivå 

arbetar med entreprenörskap för att uppnå självständighet i sin arbetssituation. Det är oftast 

egenföretagare som skapat sitt företag kring sina intressen och personliga värderingar.  Dessa 

entreprenörer är dock inte alltid vidare kreativa eller innovativa, vilket i många fall snarare 

kan klassificera dem som småföretagare istället (Bessant et. al, 2005).  

 

Här syns åter igen definitionsproblematiken och tecken på att olika tolkningar påverkar vilket 

begrepp som används. Om en entreprenör varken är vidare kreativ eller innovativ kanske det 

inte är rimligt att placera dessa företagare under kategorin entreprenörer? Detta då vi tidigare 

kunnat konstatera att entreprenörskap, kreativitet och innovation är nära sammanlänkade och 

ofta svåra att skilja från varandra.  

 

Nedanstående modell ger en överblick av vilka dimensioner av kollektivt entreprenörskap 

som finns (Johannisson, 1998).  

 

 
 

Fig. 3: Structuring Collective Entrepreneurship – Subject and commitment 

Källa: Johannisson (1998). 

 

Vid en analys av Johannissons modell (1998) över de olika dimensionerna av entreprenörskap 

kan det konstateras att där finns delen där entreprenörskap sammanfaller med företagande, 
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men det är viktigt att ha i åtanke att detta endast utgör en del av den hela kakan. Även om det 

finns starkt koppling mellan entreprenörskap och företagande uppmanar Johannisson och 

Madsén(1997) till att istället tala om företagsamhet eftersom företagande endast utgör en del 

av entreprenörskapets helhet. Att vara företagsam innebär att det händer saker och ting, det är 

inte bara tanke och handling utan även agerande. Företagsamma individer testar och försöker 

även om resultatet inte alltid är lyckat. Enligt Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) kan 

företagsamma individer framförallt kännas igen på sin stora tilltro till sin egen förmåga, vilket 

resulterar i att individen är kreativ, hittar lösningar, är ansvarstagande och självständig men 

samtidigt samarbetsvillig med andra. Vidare beskriver Bill och Johannisson (2004) att 

företagsamma individer också har en större chans att få som de vill. Detta inte på grund av att 

företagsamhet är en oföränderlig medfödd förmåga utan av den enkla anledningen att 

människor som är företagsamma är bättre på att tolka situationer samt att framförallt se och ta 

tillvara på möjligheter. Detta är faktorer som då gör dem till duktiga entreprenörer i och med 

att de åstadkommer prestationer. 

 

“It is not magic. It is a discipline, and, like any discipline, it can be learned.” 
(Citat, Drucker, 1985) 

 

Förutom tidigare nämnd fakta korreleras entreprenörskap även med tillväxt och möjlighet till 

att skapa nya arbeten som verkar positivt för samhället som helhet (Berglund et. al, 2007). 

Skolverket fick under 2009 i uppdrag av regeringen att införa åtgärder för att stödja och 

stimulera utvecklingen av entreprenörskap i skolorna. Detta skedde till följd av att regeringen 

antagit en nationell strategi för att utbildningsväsendet även skall innefatta entreprenörskap 

(Skolverket, 2010). Enligt Regeringskansliet (2009) är tanken att entreprenörskap skall följa 

som en röd tråd genom utbildningen, unga skall inspireras till att i framtiden starta nya företag 

som i sin tur blir värdeskapande för samhället och ger Sverige en större konkurrenskraft mot 

övriga världen. För att detta skall kunna ske måste utbildningssystemet skapa möjligheter för 

elever så att de kan utveckla sina entreprenöriella kompetenser som både kan vara specifika 

och generella. Generella kompetenser är sådana som kan användas även utanför 

företagsvärlden exempelvis kreativitet, initiativtagande och projektledning. Specifika 

kompetenser kan vara utbildning inom exempelvis företagsekonomi, att starta och driva eget 

företag. Ett närmare samarbete med näringsliv och aktiva entreprenörer behövs också för att 

de unga skall få bästa förutsättningarna att förbereda sig inför framtiden. 

 

Redan under 2007 kom boken Så tänds eldsjälar – en introduktion till entreprenöriellt lärande 

(Peterson & Westlund, 2007) utgiven av Nutek, som numera heter Tillväxtverket. Denna bok 

gjordes på uppdrag av Regeringen med avsikt att öka kunskaperna och intresset för 

entreprenörskap i utbildningssystemet. Boken verkar ha haft stor genomslagskraft och banat 

väg för mycket entreprenöriellt tänkande hos lärare och pedagoger. 
 

Peterson et. al definition (2007) av entreprenörskap i samband med utbildning: 
 

”Entreprenörskapet är 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 eller ekonomiska sammanhang.” 

 

I Så tänds eldsjälar fastslås att entreprenörskap i skolan inte innebär att ytterligare ett ämne 

skall införas utan det skall ses som ett arbetssätt för att låta olika kunskaper utvecklas och för 

att stimulera kompetenser hos eleverna. Kompetenser skall inte förväxlas med de tidigare 

teorierna kring egenskaper och/eller förmågor som man antingen har fötts med eller 
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slumpmässigt utvecklat. Dessa kompetenser går i sin tur att härleda direkt till de mål som idag 

redan finns i läroplanerna (Peterson et. al, 2007). 

 

Forskning kring entreprenörskap i utbildningen visar att utbildningar bör handla om både 

specifika kunskaper och generella kompetenser. Entreprenörskap är både att lära sig om 

företagsekonomi och affärsplanering, men precis lika viktigt är kreativitet, nyfikenhet, 

projektledning, självförtroende, viljan att ta eget ansvar och förmågan att fatta egna beslut 

(Johannisson, 1998). Berglund et al.(2007) föreställer sig entreprenörskapsutbildningar som 

tillfällen och möjligheter för barn och ungdomar att få lära sig något av vad de redan har och 

från den positionen de utgår. Vidare noterar Berglund et al. (2007) också att det visat sig att 

entreprenörskapet främst fått fästa på de högre nivåerna i utbildningen och då med fokus på 

att elever ska bli entreprenörer som i detta fall det då betyder att de skall driva företag. Det 

börjar dock övergå till att betrakta entreprenörskap som kreativitet i allmänhet och därtill då 

hur eleverna skall utveckla ett entreprenöriellt tänkande för att kunna möta den ovissa 

framtiden. 

 

Vid den efterforskning som vi gjort har det noterats att även om entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande är på uppgång i skolorna verkar mycket av arbetet vara 

projektfokuserat. Det kan handla om temaveckor, uppfinnar- och idétävlingar, 

experimentstillfällen med mera. Snilleblixtarna är ett exempel på en arbetsmodell för att 

arbeta med entreprenörskap i skolor. Den har tagits fram av entreprenören Anders Rosén med 

syfte att öka intresset hos elever för områdena teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. De 

erbjuder även en arbetsmodell för lärare från förskolan och upp till årskurs 5 (Snilleblixtarnas 

webbplats, 2010). FramtidsFrön är en annan aktör som arbetar med entreprenörskap i 

skolorna. De erbjuder hel eller halvdagsutbildningar samt inspirationsföreläsningar till skolor. 

För att åstadkomma detta har de utvecklat sex olika verktyg (projektmodeller) som kan 

användas beroende av i vilken ålder eleverna är samt inom vilket ämnesområde det gäller 

(FramtidsFrön webbplats, 2010). En annan välkänd aktör är Ung som ger elever (främst i 

gymnasieåldern) möjligheter att prova på att driva ett eget företag under en viss tid 

Företagsamhet (Ung Företagsamhets webbplats, 2010). Den populära boken Så tänds eldsjälar 

(Peterson et. al, 2007) riktar sig också till pedagoger på gymnasienivå men kan även användas 

av pedagoger på högstadiet.  

 

Tittar vi vidare på de andra aktörerna som arbetar för skola och utbildning som Skolverket 

listar är många av deras metoder också projektliknande och begreppet entreprenörskap syftar 

ofta till en viss aktivitet eller verksamhet när det används i skolsammanhang (Skolverkets 

webbplats, 2010). Det vill säga att det finnsett ”start och stopp” för lärandet och det blir 

således ingen kontinuerlig process, vilket vi upplever kan verka negativt om det inte 

balanseras upp med mer kontinuerligt entreprenöriellt lärande. Sammanfattningsvis har 

många av de externa aktörerna projekt som vänder sig både till högre och lägre stadier i 

utbildningsnivåerna men det verkar finns ett bredare utbud för framförallt högstadie- och 

gymnasieelever medan det är mindre variation för elever på lågstadiet. 
 

”How seven year olds can change the world?” is the right question” 

(Citat, Levie, 2006) 

 

Alla barn kan anses vara företagsamma i grunden och detta syns tydligast i deras lekar, i leken 

visar barn på en initiativförmåga som varken styrs av tid eller plats. De utforskar även sin 

omvärld med ett intresse, energi, ihärdighet och ett risktagande snarlikt hur en vuxen 

entreprenör tänker och arbetar (Johannisson et. al, 1997). Lek förekommer även i Skolverkets 
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beskrivning av fritidshem, förskoleklasser och grundskolan. Där beskrivsatt tanken med 

förskoleklasser är att skapa en bro mellan förskola och grundskola för att underlätta 

övergången till grundskolans första år, att ”barnen ska kunna leka sig in i skolans värld” (Lpo 

94, 2006; Lumholdt & Klasén, 2006).   

 

Utöver lek är det många punkter i läroplanen som sammanfaller med entreprenöriellt 

förhållningssätt. Enligt läroplanen (Lpo 94, 2006) är en av skolans uppgifter att förbereda 

eleverna för att leva och verka i samhället, undervisningen skall få elever att utveckla sin 

förmåga att kunna hantera en komplex omgivning där förändringstakten är hög och 

informationsflödet stort.  Skolan har också som viktigt uppgift att ge eleverna möjligheter att 

utveckla sin samarbetsförmåga likväl som deras självständighet och initiativförmåga, att 

kunna förstå sammanhang och ha överblick, men även kunna lösa specifika problem (Lpo 94, 

2006). 

 

Det finns forskning som indikerar att det är lättare att arbeta med entreprenöriellt lärande 

under de lägre stadierna då undervisningen där inte är lika styrd av ämnen och fasta tider som 

däremot högstadie- och framförallt gymnasieundervisningen är (Berglund et al., 2007). Enligt 

Bill et. al (2004) har barn alla möjligheter till entreprenöriellt tänkande, framförallt de som 

befinner sig på lägre nivåer, innan de blir alldeles för institutionaliserade i skolväsendets 

system. Att fatta rätt beslut har blivit lika med att fatta rationella beslut och rätt beslut är då 

det val som bäst uppfyller på förhand bestämda mål.  Hur ska då rationalitet vara ett val i 

situationer av stor osäkerhet eller när ”det rätta” inte längre är så självklart som tidigare? 

Peterson et. al (2007) beskriver vidare att valmöjligheterna i dagens samhälle är många fler än 

tidigare generationer har haft, vilket innebär att ungdomar idag mer än någonsin behöver 

något att kunna luta sig emot. Också att tidigt utveckla sina entreprenöriella kompetenser och 

tänkande hjälper barn och ungdomar att senare i livet kunna hantera alla dessa 

förändringsströmmar som genomsyrar samhället. Det är emot denna bakgrund som 

entreprenörskapsträning i skolan då blir ett verktyg för framtiden.  

 

För att få till ett utbildningssystem där entreprenörskap skall löpa som en röd tråd innebär det 

att en förändring behöver ske såväl hos lärare, skola samt undervisningsmetoder för att 

effekten skall bli önskvärd och framförallt långvarig - det räcker inte att börja undervisa om 

entreprenörskap som ämne (Johannisson et. al, 2000). En tanke är att entreprenörskap i 

utbildningen skulle kunna vara att utgå ifrån de förutsättningar som finns, att eleverna skall 

lära sig använda vad de redan kan/har tillsammans med utgångspunkt från den kontexten som 

de befinner sig i, snarare än att läsa och lära sig om vad entreprenörer och entreprenörskap är 

(Berglund et. al, 2007). På lägre nivåer av utbildningen bör skolan framförallt bejaka och 

uppmuntra till nyfikenhet, spontan kreativitet och därmed den naturliga företagsamhet som 

barn uppvisar och som förknippas med lek (Bill et. al, 2004). 

 

 

Problemformulering 
 

Med ovanstående forskning och teorier som bakgrund, samt med tanke på nuläget med 

Regeringens och Skolverkets arbete för att införa entreprenörskap i undervisningen, anser vi 

att det finns ett tomrum som behöver fyllas. Denna lucka ger ett tillfälle för oss att påbörja 

arbetet med ett mer bestående bidrag i form av ett utkast av en bok som främjar 

entreprenöriellt tänkande hos yngre barn. Utan att lägga någon värdering i vilken lärometod 

som skulle kunna anses mest effektiv anser vi att det finns ett behov av att skapa bidrag till 
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den mer teoretiska sidan, då det i dagsläget finns väldigt många aktörer som endast arbetar i 

projektform. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med detta examensprojekt är att bygga en kunskapsbas kring det entreprenöriella 

tänkandet utifrån att entreprenörskap är på väg att etableras som ett centralt begrepp i 

grundskolan. Vidare avses att utvärdera potentialen i den nyvunna kunskapen för att utifrån 

den påbörja ett manuskript som kan främja entreprenöriellt tänkande hos barn i sex-

sjuårsåldern.  

 

 

Avgränsningar 

 
Vi har valt att lägga fokus på barn i sex- sjuårsåldern. Hade vi valt barn med en generell 

åldersspann hade detta examensprojekt blivit allt för omfattande, barns kognitiva förmåga 

varierar beroende på vilken ålderskategori de tillhör. En annan anledning till denna 

åldersfokusering är att tidigare forskning tyder på att det är med fördel att börja i tidig ålder 

gällande det entreprenöriella tänkandet. Vi har även gjort valet att avgränsa oss till att påbörja 

ett manuskript till en bok då det enligt vår efterforskning saknas ett kontinuerligt verktyg, det 

mesta materialet som finns sker i tidsbestämda projekt. Ett alternativ skulle kunna vara att 

utforma ett mer ”modernt” verktyg i form av data- eller tv-spel, men enligt vår mening tror vi 

att en litterär källa är ett mer hållbart alternativ då det blir mer lättillgängligt för alla, 

beroendet av extra tillbehör i form av exempelvis dator och/eller Internet bortfaller. Värt att 

nämna är att vår avsikt inte är att förändra de undervisningsmetoder som finns idag eller 

kritisera det material som är etablerat på marknaden. Fokus ligger på påbörjandet av ett 

manuskript som eventuellt kan utvecklas i framtiden till ett verktyg(i bokform) som kan 

främja det entreprenöriella tänkandet hos barn. 

 

 

Metod 

 
I denna del behandlas hur vi gått tillväga för  

att samla in empiri samt avsikt med detta. 

 

I korta drag är syftet med denna studie att bygga kunskap kring entreprenörskap för att sedan 

kunna utvärdera möjligheter till att skapa ett manuskript till en barnbok om entreprenöriellt 

tänkande. För att uppnå syftet har det samlats material från olika typer av källor, varav därför 

studiens empiri besår av fem olika delar: litteratur, intervju, öppen observation samt två 

stycken undersökningar. I det tyngsta bidraget till slutresultatet ingår de tre förstnämnda 

källorna, de två resterande har fungerat mer som kompletarande material. Nedan följer en 

beskrivning av tillvägagångssättet i kronologisk ordning.  
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Undersökningar  

 

Undersökning 1 

 

En undersökning gjordes på lokala bokhandlar samt leksaksbutiker (Akademibokhandeln, 

Bokia, BR, Leklust samt Åhlens) i Eskilstuna centrum. Dessutom gjordes det en sökning på 

olika svenska webbplatser gällande befintliga böcker för barn om entreprenörskap. Den 

information som framkom användes som referensram till projektets slutresultat. 

 

Avsikt 

 

Huvudsyftet med undersökning 1 var att få en bild utav vad det fanns för utbud av befintliga 

böcker för den målgrupp detta projekt avsåg. Ett delsyfte var att få inspiration gällande layout 

samt få inblick i textmängden målgruppen läser. Ett annat delsyfte var att undvika risken att 

vårt utkast på manuskript skulle efterlikna böcker som redan är etablerade på marknaden. 

 

Undersökning 2 

 

Det skapades en diskussionstråd på Internetforumet Familjeliv som fortlöpte genom projektets 

gång (Familjelivs webbplats, 2011). Där formulerades frågan vad vårdnadshavare gör för att 

uppmuntra sitt/sina barns kreativitet. Resultatet av vårdnadshavarnas svar användes som 

inspirationskälla till projektets slutresultat.  

 

Avsikt 

 

Anledningen till varför det lades ut en diskussionstråd för vårdnadshavare var för att 

familjelivs webbplats är välbesökt och där diskuteras aktuella familjeämnen frekvent. Valet 

som gjordes att fråga efter kreativitet istället för entreprenörskap var för att ordet entreprenör 

oftast uppfattas som något affärsmässigt medan kreativitet antagligen är enklare att relatera 

till. Som tidigare nämnt är entreprenörskap och kreativitet nära besläktat. Huvudsyftet med 

diskussionstråden var att få en bild från vårdnadshavarnas synvinkel för att på ett enklare sätt 

kunna anpassa slutresultatet 

 

Öppen observation 

 

Deltagare 

 

Urval av deltagare baserades på ett bekvämlighetsurval (McBurney & White, 2007). Det 

bestod av 17 stycken förskoleklassbarn indelade i två grupper (grupp A och grupp B) från en 

skola belägen i Eskilstuna samt två stycken lärare som var huvudansvariga för respektive 

grupp. I grupp A var det totalt tio elever, varav två stycken var pojkar. Vanligtvis består grupp 

A av tolv elever, dock saknades två flickor när observationen ägde rum. I grupp B var det 

totalt sju elever, varav fem stycken var pojkar. Vanligtvis består grupp B av åtta stycken 

elever, dock saknades en flicka när observationen ägde rum. Det totala bortfallet blev tre. 

Deltagarna var omkring sex år och gick sin första termin i förskoleklassen. De 

huvudansvariga för grupp A samt grupp B var kvinnor och båda hade många års erfarenhet 

inom utbildningsväsendet.  
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Material 

 

Exempel på frågor som ställdes till deltagarna under den öppna observationen var: ”Vad 

tycker du är allra roligast att göra?” och ”Vem gör du helst de roliga sakerna med?”. 

 

Procedur 

 

För att finna den målgrupp som detta examensprojekt avsåg gjordes det en sökning på 

Eskilstuna kommuns webbplats (2010). Sökningen resulterade i att en rektor på en skola 

belägen i Eskilstuna centrum kontaktades via telefon. Denna person fick information gällande 

projektets syfte, problemformulering och mål. Huvudsyftet med samtalet var att få ett 

godkännande från den auktoritära personen för denna typ av studie samt önskemål om 

hänvisning till rätt kontaktperson. Rektorn erbjöd sig att kontakta den person som var 

huvudansvarig för den tilltänkta målgruppen och skulle återkomma med svar inom två dagar. 

Redan dagen därpå kom ett bekräftade samtal och tid för ett möte veckan därpå bokades in. 

Dagen då den öppna observationen ägde rum började med en kort presentation av projektet; 

dess syfte, dess mål och dess problemområde samt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) för de huvudansvariga lärarna (två stycken). Innan de yngre 

deltagarna var på plats visade lärarna det material som de arbetar utefter samt så presenterades 

målen med deras verksamhet. När sedan samtliga deltagare befann sig på plats gick de till 

deras respektive sal. Under observationen ställdes det frågor till samtliga deltagare. 

Kompensation utgick. 

 

Databearbetning 

 

Den information som framkom av den öppna observationen antecknades och användes som 

referensram till projektets slutresultat. 

 

Avsikt 

 

Varför valet av en öppen observation ägde rum var för att fånga det som sker ute i 

verkligheten, få en egen bild och inte endast via litteratur. För att deltagarna inte skulle känna 

sig obekväma samt för att de skulle få en så rättvis bild som möjligt utav varför det närvarade 

två utomstående personer under deras dag gjordes valet att vara totalt ärliga med syftet. I vissa 

fall kan det vara av nackdel att välja just en öppen observation då det kan påverka personers 

agerande (Widerberg, 2002), detta bör möjligen finnas i åtanke. 

 

Intervju 

 

Deltagare 

 

Eva Lindell är doktorand vid Mälardalens högskola och har utgivit två stycken böcker som 

riktar sig till barn mellan sex och nio år samt har en tredje bok på väg att bli publicerad.  

 

Material 

 

Inspiration till de frågor som ställdes till Lindell kom sig av hennes erfarenhet kring procedur 

och process gällande barnböcker. Exempel på frågor som behandlades var: ”Hur ser själva 

processen ut från manus till färdig produkt?”, ”Vilka komplikationer har du stött på?” 
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samt ”Har du några tips eller riktlinjer för dem som skall gå igenom processen för första 

gången?” 

 

Procedur 

 

Lindell kontaktades via e-mail där information framkom gällande projektets syfte, 

problemformulering och mål, dock var huvudsyftet med e-mailet att kunna boka in en tid för 

ett möte. Redan samma dag besvarades e-mailet och möte bokades in till veckan efter. När 

intervjun väl ägde rum startade den med information gällande de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) vidare blev det en demonstration av de utgivna böckerna. Under 

intervjuns gång skapades det spontana frågor och ett naturligt samtal framkom, med andra ord 

så var både struktureringen och standardiseringen låg (Wedin & Sandell, 2004). Intervjun 

ägde rum på Lindells kontor och den kompensation som gavs var ett erbjudande om ett utkast 

ur studiens slutresultat. 

 

Databearbetning 

 

Den information som framkom av intervjun antecknades och användes som referensram till 

projektets slutresultat.  

 

Avsikt 

 

Valet till varför intervjun med Eva Lindell var mer som ett fritt samtal var för att få ut så 

mycket som möjligt ur Lindells synvinkel gällande böckers procedur och process. Detta går i 

enighet med Wedin och Sandells (2004) syn på hur en intervju kan utformas. Lindell ansågs 

vara rätt person på grund utav sin erfarenhet kring författarskap och publicering av böcker.  

 

 

Sammanfattning av metod 
 

I denna del får läsaren ta del av fakta som framkommit ur empirin. 

 

Undersökning 1 

 

Vår efterforskning i bokhandlar runt om i Eskilstuna indikerar att en uppdelning i litteraturen 

görs i framförallt två större åldersgrupper, 3 – 6 år och 6 – 9 år. Skillnaden mellan litteratur 

skrivna för sexåringar och nioåringar är dock ganska stor, den förstnämnda innehåller 

betydligt mer illustrationer än böckerna för nioåringarna. Nioåringarnas litteratur i sin tur är 

kapiteluppdelad, det är oftast inte sexåringarnas böcker. En bok för en sexåring kan ligga på 

runt 15 sidor medan en bok för en nioåring kan innehålla åtminstone det tredubbla antalet 

sidor och med olika kapitelindelningar. Gällande efterforskning på olika webbplatser fann vi 

en bok som hette Önsketanken – entreprenörskap i förskolan, denna var dock riktad till 

pedagoger och vuxna och inte som i vårt fall direkt till barnen. Boken innehöll tips och idéer 

på hur de vuxna kunde uppmuntra barnen till ett mer entreprenöriellt tänkande. Exempel på 

detta var bland annat att reflektera ofta tillsammans, våga testa nya sätt att arbeta på med 

barnen samt inspirera varandra till att släppa kontrollen (Sundgren, 2008). Dessutom så fann 

vi en annan bok som väckte vårt intresse, Idébok för föräldrar (2005). Ur denna bok framkom 

det exempel på vad barn har sagt och gjort i kreativitetens tecken. Även denna bok är riktad 

till vuxna och ej direkt till barnen.  
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Undersökning 2 

 

23 september 2010 postade vi en tråd på Internetforumet Familjeliv med frågan ”Hur 

uppmuntrar du ditt barn till att vara kreativ?” och denna tråd fick sedan ligga aktiv ända fram 

tills 4 januari 2011. Flertalet svar inkom och de flesta användare som svarade på vår 

undersökning ansåg att det inte är meningen att föräldrarna ska lägga sig i barnens aktiviteter 

allt för mycket, att det rent utav är nyttigt för barnen att få ha tråkig emellanåt och därmed 

försöka söka sysselsättning själva. Dessa användare ansåg att barn inte ska överstimuleras 

utan blir riktigt kreativa först när de själva måste tänka ut en sysselsättning för att inte ha 

tråkigt. 

 

Exempel på svar som inkommit: 
 
”Barns fantasi är det som först å främst ska uppmuntras.., då lär dom sig att skapa egna lekar, 
underhålla sig själva, vara kreativa, å blir aldrig sittande å väntar på att någon ska hitta på 
saker åt dom. Det värsta jag/vi vet, är föräldrar som hindrar barn från att själva skapa, hindrar 
dom från att leka, lägger sig i allt dom gör.., vuxna som tror sig veta vad barn tycker är kul, 
istället för låta barnen göra, det dom tycker är kul. Tyvärr är många föräldrar så 
överbeskyddande, att dom totalförlamar barnens fantasi, vilket givetvis sätter stopp för alla 
kreativitet åxå.” – Giftfri, 101121. 

 
”Vi har väldigt få regler och försöker att inte begränsa bara för att vi inte förstår vad de vill 
göra eller tänker. De får bygga hinderbanor av soffkuddar osv osv, de får - om de kommer med 
en kreativ förklaring - göra saker som de egentligen inte får osv osv.”. – Bonanza, 101121. 

 
”Jag låter ungen ha TRÅKIGT. Jag stimulerar inte en massa och jag leker inte med henne hela 
tiden och jag hittar inte på saker som hon ska göra. Allt sånt får hon göra själv och om hon gör 
nåt hyss under tiden så är det ok också. (inom rimliga gränser). Jag tillhandahåller material. 
Ibland tar jag bort hennes leksaker (oftast för att hon kastat dem eller dängt dem i huvudet på 
kusinen) och då får hon hitta på nåt med typ köksredskapen eller soffan eller vad det nu må 
vara.”–Lady Damer, 101128.  

 

Öppen observation 

 

Avsikten med observationen på förskolan var att skaffa en bredare kunskap om just 

förskoleklassbarn och deras intressen samt kognitiva utveckling. Den förskola som valdes att 

observera hade följande text vid ingången: 

 
”Vision: Barn och elever i Eskilstuna ska erbjudas trygg, stimulerande och lärorik uppväxt i 
förskola och skola. Tolerans och medkänsla, eget inflytande och ansvar ska löpa som en röd 
tråd i utvecklingen. Förskolan och skolan ska ge barn och elever lust till livet, kunskaper och 
färdigheter samt främja deras nyfikenhet, självkänsla och skaparkraft. ” 

 

Denna vision väckte intresse hos oss och går dessutom i linje med läroplanen (Lpo94, 2006). 

Så här i efterhand vill vi gärna påpeka att det enligt vår tolkning verkade som att visionen 

efterföljdes och att texten inte fanns uppsatt endast för att ”se bra ut”. På den besökta 

förskolan arbetar lärarna enligt en modell som heter Bornholmsmodellen. Det som är 

utmärkande med denna modell är att barnen får artikulera bokstäverna själva och associera till 

vad de själva tycker är riktigt och det sker mer interaktion mellan lärarna och barnen. Detta 

ökar barnens självkänsla och självförtroende och barnen lär sig att tänka utöver gränserna och 

kan kombinera olika tankar med varandra. Mycket av arbetet handlar om just 
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bokstavsinlärning men även övningar i att byta ut, ta bort eller lägga till ljud och/eller 

bokstäver i ord för att undersöka vad som sker när sådana förändringar görs 

(Bornholmmodellens webbplats, 2011). 

 

Barnen lär sig inte alfabetet i bokstavsordning utan enligt något som kallas för Cirkus-abc, 

vilket innebär att istället för att börja med A och fortsätta till B och C (och så vidare) lär de 

sig bokstäver som kan bilda ord. Målet med att barnen inte lär sig alfabetet på det traditionella 

sättet (alfabetet i dess kronologiska ordning) är att det blir lättare för dem att förankra olika 

bokstäver med varandra samt få en förståelse för innebörden av bokstäver på ett tydligare sätt. 

Genom att först lära sig V sen I och sen S kan de bilda ord som vis, vi och Siv. När 

observationen ägde rum hade barnen lärt sig V, I, A, S, O och under dagen så skulle de börja 

med bokstaven M. Alfabetet i dess kronologiska ordning fanns dock längst väggarna i alla 

lokaler.   

 

Lärare 1 berättade att när barnen kom till förskolan första dagen gjordes det ett test för att se 

vilken nivå de låg på gällande språk; läsning och skrivning. Anledning till varför ett sådant 

test görs är för att lärarna ska veta vilken nivå deras lektioner skall läggas på i enighet med 

läroplanen (Lpo94, 2006). I slutet av vårterminen görs sedan detta test en gång till för att se 

hur mycket vardera barn har utvecklat sina kunskaper inför årskurs 1. Vi fick inte möjlighet 

att ta del av dessa test då de hölls hemliga för att inte risker att upplägget läckte ut, detta 

skulle nämligen kunna innebära att föräldrar övar med sina barn innan förskoleklasstarten och 

detta är inte önskvärt. Lärare 2 förklarade att den största delen av undervisningen präglas av 

lekfullhet, dock fortfarande i linje med läroplanen (Lpo94, 2006). Barns 

koncentrationsförmåga är kort varpå många pauser och ombyte håller dem alerta. De behöver 

mycket rörelse samtidigt som de också måste öva på arbetsro, att sitta still och arbeta 

koncentrerat samt hålla pennan på rätt sätt. Detta kunde tydligt observeras under vårt 

deltagande, om en uppgift pågått för länge utan paus började barnen vrida och vända på sig, 

inspektera roligare saker i rummet eller på annat vis flyta bort från det som de egentligen 

skulle fokusera på.  

 

Denna dag när vi var på besök hade barnen kommit till bokstaven ”M”. De fick bekanta sig 

med bokstaven genom att bland annat använda makaroner för att forma olika M. Båda lärarna 

bad om förslag på namn som började på M och här visade sig den första tydliga skillnaden 

mellan grupperna. Båda grupperna fick med hjälp av ett blädderblock ange ord och namn som 

började på bokstaven M. Barnen i grupp B föreslog mestadels namn medan barnen i grupp A 

även kom med mer avancerade ord som multiplikationstabell, målarfärg, matematik och 

McDonalds. En flicka i grupp A uppmärksammade även att det ”saknades” ett A i stavningen 

av McDonalds varpå läraren fick förklara att en del ord inte stavas som de låter. Ett annat 

exempel på skillnader var när namnet Emma kom på tal i de båda grupperna. I grupp A var 

det en pojke som fick frågan hur många M som fanns i namnet Emma och kunde ge det 

korrekta svaret två, medan i grupp B så var det en pojke som föreslog namnet Emma när 

läraren frågade efter namn som började på M. 

 

Båda grupperna fick också leta efter små figurer med stora och små M på som fanns utlagda 

på olika ställen i klassrummen. Vid återsamlingen i respektive grupp satte sig barnen i cirkel 

och så fick alla räkna sina figurer för att sedan lära sig de korrekta namnen (kvadrat, rektangel, 

triangel, cirkel). Här visade sig återigen skillnaden mellan grupp A och grupp B. Även om 

grupperna hade lite problem med att komma ihåg vad figurerna hette så svarade grupp A 

generellt sätt rätt oftare än grupp B. Barnen i grupp A fick även räkna sina egna figurer och 

addera dessa till föregående barns figurer medan barnen i grupp B endast räknade med sina 
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egna figurer och ingen addition med andras figurer förekom. Dock svarade barnen i grupp B 

på vem som hade flest respektive minst antal figurer av respektive sort.  

 

Undervisningsmomenten skiljde sig lite åt under dagen i de båda grupperna, lärare 1 läste en 

längre ramsa, ca tio rader, om bokstaven ”M” medan lärare 2 läste en kortare ramsa på endast 

två meningar med ord som rimmade på slutet. Ramsan löd ”Mammas mage är rätt stor. Snart 

ska Mimmi få en bror”. När barnen i grupp B fick frågan om vilka ord som rimmade hade de 

ganska stor svårighet att förstå att det var ”stor” och ”bror” som efterfrågades utan föreslog 

många andra ordkombinationer tills de slutligen hittade rätt. Som extra övning på vad rim var 

för något tog lärare 2 fram ett annat papper som innehöll tre figurer per rad och en av 

figurerna skulle bort för att den inte rimmade. Exempelvis katt, hund, hatt – hund ska bort för 

att det inte rimmar som katt och hatt. Detta förstod barnen betydligt lättare än när de skulle 

svara på vilka ord i ramsan som rimmade trots att ramsan stod skriven i vad som kallades för 

Storboken och alla barnen kunde se hur orden såg ut. I grupp A ägnades ingen specifik tid åt 

att prata om vad rim var och vilka ord som rimmade, däremot satt barnen och rimmade ihop 

en stund för att de tyckte att det var skoj att följa på varandras ord och se vem som kunde hitta 

på flest rimmande ord i följd. 

 

Under observationens gång ställdes det frågor till barnen. Angående frågan vad barnen tyckte 

var allra roligast att göra var det mest frekventa svaret: pyssla och rita. Dessutom kom 

ordet ”lek” upp och när vi frågade vad de menade med ”lek” svarade de blad annat: leka affär, 

leka skola, leka jobb, leka ute samt leka med vänner/syskon. Även att bygga och snickra kom 

på tal. Vem de tyckte det var allra roligast att göra de roliga sakerna med svarade de (inte helt 

oväntat): föräldrar, syskon, vänner och själva. 

 

En stund av dagen tillägnades åt högläsning i grupp A. Lärare 1 tog fram en bok som de hade 

läst ur veckan innan. Det var en enklare bok med fåtal textrader och många färgglada bilder. 

Istället för att lärare 1 skulle läsa boken rakt upp och ned involverades barnen. För att träna 

minnesförmågan bad läraren vardera barn berätta en resumerande mening, detta klarade de 

flesta barnen av. Under läsningen dök det upp ord som barnen inte var bekanta med, 

exempelvis ordet kostcirkel. Då fick barnen gissa på vad kostcirkeln kunde vara och 

gemensamt med läraren kom de fram till en enklare definition. Samtidigt som det talades om 

kostcirkeln blev det en indirekt diskussion gällande nyttig samt onyttig mat. Läraren uppgav 

en del råvaror sedan fick barnen gissa om de var nyttiga eller onyttiga. Ketchup kom upp som 

ett exempel, en av flickorna svarade att ketchup inte är nyttigt då det innehåller alldeles för 

mycket socker.  

 

I grupp B försiggick det ingen direkt sagostund under dagen men lärare 2 berättade att en av 

förskoleklassbarnens favoritböcker är Arga Maja (Scheen, 2005). Barnen har ännu inte 

införskaffat sig läskunskaper nog för att själva kunna läsa denna bok men den används vid 

högläsning. Boken har endast ett fåtal bilder och barnen brukar fråga om det inte finns några 

bilder men uppmuntras då av Lärare 2 att själva fantisera fram bilder som passar till 

berättelsen.  
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Fig. 4: Bokomslag till Arga Maja 
Källa: Scheen (2005). 

 

Intervju  

 

Ett möte ägde rum med Eva Lindell som är doktorand på Mälardalens högskola i Västerås. 

Anledningen till att vi träffade henne var för hennes kunskaper inom barnboksvärlden, hon 

har utgivit två barnböcker samt har en tredje bok under arbete. Hennes publicerade böcker 

heter ”Sova nästan hela natten!” (2010) och ”En vecka utan Julia” (2010), båda handlar om 

flickan Elsa och hennes bästa kompis Julia.  

 

När Lindell började skriva gjorde hon det för sin egen dotter, hon hade först inte en tanke på 

att det skulle leda till några publikationer. Lindell hade uppmärksammat att det bland 

barnlitteratur är vanligt att pojkarna läser om andra pojkar men inte om flickor medan 

flickorna å andra sidan läser böcker som handlar om de båda könen. Detta hade Lindell även 

kontrollerat med flertalet förlag som bekräftade att det var så det förhåller sig. Lindell ville då 

skapa ett bidrag som var böcker för flickor om flickor, riktigt ”rosa” böcker som handlar om 

läppstift och flickbekymmer. Tillsammans med Bernard Huguets (som är illustratör och har 

illustrerat båda Lindells böcker) sände de manuset i digital form till flertal förlag. Responsen 

lyste till en början med sin frånvaro, inte förrän efter tre månader fick de svar från Berghs 

förlag. 

 

Angående illustrationer ansåg Lindell att detta i princip var ett måste när ett manus skall 

skickas ut till olika förlag. Förlagen vill helst också ha utskrivna färdiga manus och inte 

digitalt material (som Lindell själv använde sig utav) för annars är risken stor att manuset inte 

kommer att ägnas tid åt. Lindell och Huguet blir i Stockholm rosade för vackert illustrerade 

böcker men risade av skribenter i Göteborg som tycker de illustrationerna är fula vilket visar 

på att det i förväg är nästintill omöjligt att bedöma hur illustrationerna kommer att ta emot 

varpå Lindells tips till oss var att i detta läge fokusera på manuset istället. 
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           Fig. 5: Utdrag ur Sova nästan hela natten!          Fig. 6: Utdrag ur En vecka utan Julia. 

                       Källa: Lindell (2010)                                            Källa: Lindell (2010) 

 

Många saker kring författande av själva böckerna är svårt att kunna beskriva, istället gav 

Lindell tipset att vi bör försöka läsa så mycket barnböcker som möjligt för att skaffa oss en 

egen uppfattning om berättarkurvor. Hur ser dessa ut? Drama, ett eller flera händelser? 

Framförallt ansåg Lindell det är till fördel att själv försöka tänka tillbaks på de egna känslorna 

som vi upplevde som små, vad gjorde oss väldigt glada eller väldigt ledsna? Vilka 

vardagsbekymmer kan vi minnas att vi hade? Allt detta för att få en så anpassad bild av 

författande som möjligt. En titt på Lindells egna böcker visar ett enkelt språk och korta 

meningar och färgglada illustrationer. Lindells andra bok hade längre och mer utvecklade 

meningar än den första, något som hon själv inte hade reflekterat över tidigare.  

 

Under samtalet med Lindell diskuterades också åldersgrupperingar. Vår tidigare 

efterforskning i bokhandlar indikerar att en uppdelning görs i framförallt två större 

åldersgrupper, 3 – 6 år och 6 – 9 år. Skillnaden mellan en sexårings och en nioårings 

läsförmåga är oftast stora men Lindell förklarade att riktar vi in oss på detta åldersspann så 

kan en bok skriven för sexåringar även vara till nytta för de nioåringar som är lite svagare i 

sina läskunskaper. 

 

Vid frågan om det varit mycket styrning från förlaget gällande utformningen av böckerna 

svarade Lindell att de första två böckerna var det i princip ingen styrning. Förlaget hade 

anmärkt på att hon vid något tillfälle använt ordet O’boy och detta fick hon byta ut till 

chokladmjölk eftersom O’boy är ett varumärke. Hennes tredje och ännu ej publicerade bok 

har det dock varit lite mer problematik kring. I detta manus skriver hon om pojkar som tycker 

om rosa och om förskoleklasslärare som har dålig förståelse för detta, varpå förlaget genast 

protesterade. Protesten gällde dock ej genusaspekten utan att det förekom negativ kritik 

gentemot lärare. Detta kan ej förekomma då det är att rikta kritik emot den största potentiella 

inköpskretsen. 
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Slutsatser 
 

I denna del får läsaren ta del av våra egna slutsatser  
utifrån den teoretiska referensramen samt empirin. 

 

Studiens teoretiska referensram och de olika undersökningsmetoderna har varit till stort stöd 

gällande utveckling av det påbörjade manuskript som framkommit. Nedan följer de slutsatser 

och faktorer som vi har varit extra uppmärksamma på i vardera del. 

 

Teoretisk referensram 

 

Det är svårt att undkomma att vi lever i en värld som ständigt är i rörelse och att utvecklingen 

går allt fortare för var dag som går. Nya trender skapas, dagens nyheter är redan historia 

imorgon och enligt vår uppfattning blir barn ”vuxna” i raskare takt än vad det blev för 

exempelvis tio år sedan. Att barn upplevs mer som vuxna idag baserar vi bland annat på att 

tillgängligheten och utbudet av Internet, mobiltelefoner, datorer samt bloggar med mera 

nyttjas allt lägre i åldrarna. För att underlätta för individen att klara av det konkurrenskraftiga 

samhället och de krav som ställs från omvärlden skulle det entreprenöriella tänkandet vara till 

god nytta enligt oss, framförallt om det används redan från låg ålder. 

 

För att förstå vad det entreprenöriella tänkandet består av har vi via meningskoncentrering 

(Kvale, 1997) av vår teoretiska referensram sammanfattat huvudpunkter på de utmärkande 

dragen. Nedan presenteras en lista över dessa huvudpunkter, dock utan inbördes rangordning 

eller värdering.   

 

 Självförtroende 

 Självkänsla 

 Samarbetsförmåga 

 Initiativförmåga 

 Drivkraft 

 Kreativitet 

 Nyfikenhet 

 Samspel 

 Dynamik 

 Risktagande 

 Företagsamhet 

 Kompetens 

 Viljan att ta eget ansvar 

 Förmågan att ta egna beslut 

 Identifiera möjligheter 

 ”Projektledning” 

 Problemlösningsförmåga 

 Omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter 

 

De ovannämnda punkterna är sådana som vi uppmärksammat i vårt påbörjade manuskript. 

Barn besitter redan de flesta av dessa egenskaper och vår utmaning blir att försöka få barn 

att ha med sig dem som en röd tråd i deras vidare utveckling.  
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För att kreativitet, innovation och entreprenörskap skall träda i kraft räcker det dock inte att 

endast besitta de ovannämnda förmågorna. Det som bör uppmärksammas är också 

samspelet med andra individer och kontexten. Exempelvis kan en individ vara duktig på att 

samspela med andra individer, men är det inte rätt tid och rätt plats kanske 

innovationen/uppfinningen inte slår igenom. Eller om en individ inte är beredd att 

samspela med andra individer är risken att denne fastnar i ”Uppfinnar Jocke” facket med 

bra innovationer och uppfinningar som aldrig träder i kraft. Detta är en komplex diskussion, 

men huvudsyftet är att alla beståndsdelar står i samspel med varandra i ett evigt kretslopp. 

Vi vill med nedanstående modell illustrera sambandet av det samspel som råder mellan 

allanödvändiga komponenter i det entreprenöriella tänkandet. 

 

 
 

Fig.7: Det entreprenöriella kretsloppet. 

Källa: Egen konstruerad modell. 

 

För att återvända till det påbörjade manuskriptet så präglas det av lekfullhet och vi försöker att 

integrera det entreprenöriella kretsloppet i den utsträckning vi är kapabla till.  

 

Empiri 

 

Den inspiration som vi har fått från undersökning 1 är betydelsen av många färgglada bilder. 

Kanske till och med 3D-bilder skulle kunna vara ett alternativ? Vi måste ta hänsyn till att 

textstorleken inte får vara för liten och att det är fördel att ha dubbla mellanrum mellan 

raderna för att förenkla läsningen. Vi fick även inspiration från Idébok för föräldrar (2005) 

samt Önsketanken- entreprenörskap i förskolan (2008) där det förekom blanka sidor. Tanken 

med blanka sidor är att barnen själva skall få fylla på boken med det som de tycker fattas, om 

det är i form av bild eller text är helt upp till dem själva. Kanske väljer de att riva ut sidorna 

istället för att skapa något eget, allting är tillåtet. 

 

Som vi nämnt tidigare har de personer som svarade på diskussionstråden varit positiva till 

barns kreativa förmåga. De låter barnen utveckla denna förmåga oftast på egen hand och de 

lägger sig inte i utan låter barnens fantasi flöda fritt. Vi har tagit hänsyn till personernas svar 

och vår tanke är att barn kan klara av att förstå materialet i sin slutgiltiga form (dock ej 

presenterad i denna studie) utan att någon vuxen behöver närvara. Vill barnen ha hjälp för att 

de möjligen inte förstår eller om föräldrar vill hjälpa till av eget initiativ finns så är detta inget 

hinder utan är snarare välkommet.  
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De slutsatser som framkom ur observationen och som vi nyttjat i framtagandet av det 

påbörjade manuskriptet är betydelsen av barns kognitiva förmåga. Barns läs- och 

skrivförmåga utvecklas i olika takt, varvid materialet inte fokuserar på just textmängd, utan 

mer på att just tänka på ett entreprenöriellt sätt. Vi skulle kunna ha skrivit en berättelse om 

hur Måns går till affären och köper en glass, men kommer sedan på att han är sugen på en 

chokladbit istället och nu är hans stora problem hur han ska gå tillväga för att få denna 

chokladbit. Vi som författare skulle kunna fortsätta denna historia ända till sista sidan och 

hitta på olika lösningar. Måns skulle exempelvis kunna finna ett arbete, be mamma om en ny 

peng eller alternativt försöka sälja glassen till sin syster Lisa. Vi skulle på detta vis kunna 

förklara att ett entreprenöriellt tänkande ligger i att bland annat kunna finna lösningar, punkt 

slut. Istället har vi tänkt på möjligheten att involvera barnet i historian, barnet får använda sin 

egen fantasi och utveckla berättelsen på egen hand, precis som han/hon vill. Om barnet väljer 

att rita en bild, skriva en text eller både och spelar ingen roll. Barnet kanske rent av finner 

historien meningslös eller tråkig och låter den vara eller finner att Måns får nöja sig med den 

glass han har. Syftet är att det inte finns några rätt eller fel utan bara olika sätt att lösa ett 

problem på. Vilket enligt oss fångar upp delar ur det entreprenöriella tänket på ett enkelt och 

förståeligt sätt. Observationen pekade även på att barn lär sig på olika vis, vissa genom att 

sjunga andra genom att rita och några andra genom att känna på saker och så vidare. Med 

hänsyn till att alla tar till sig och lär sig information på olika sätt har det påbörjade 

manuskriptet utvecklats i denna anda. 

 

Det vi kommer att ta hänsyn till i det påbörjade manuskriptet är de svar som vi fick utav 

barnen gällande vad de tycker är allra roligast att göra. Det var flertalet barn som svarade att 

de älskar att pyssla och att rita. Dessa två element kommer att prägla slutresultatet. Ett annat 

fokus kommer att vara lek, barn älskar att leka och vi tror att vi kanske kan åstadkomma ett 

positivt resultat genom att försöka kombinera text och uppgifter i någon form av ”lek”.  

 

Det som starkt präglade observationen var barnens koncentrationsförmåga. De kunde inte sitta 

och göra samma uppgift kontinuerligt under en längre period utan behövde stimuleras på 

andra vis för att upprätthålla koncentrationen. Därför är tanken att barnet inte endast ska läsa 

materialet rakt upp och ned utan använda sin fantasi, alla sina sinnen samt 

associationsförmåga. Detta tror vi kan leda till att koncentrationen blir av högre grad och att 

barnen kommer tycka att det är roligt att pyssla med materialet. 

 

De ovannämnda slutsatserna från observationen kan i korthet sammanfattas i 

Csíkszentmihályis Flow Channel (1996). Vår tanke är att barnen ska känna ett slags flow när 

de sysselsätter sig med det material som framtagits. I och med att tanken är att barnen får 

arbeta i sin takt, besluta själva över hur de ska handskas med uppgifter samt att uppgifterna 

kan behandlas på flera olika sätt utan några rätt och fel kan det förhoppningsvis leda till ett 

positivt utfall. Idealsituationen är att barnen förhoppningsvis kommer att vara införstådda i 

vad de pysslar med, känna sig tillfreds med situationen och lära sig så mycket de vill och kan. 

Risken finns att de kan hamna i tristessområdet om de inte nyttjar sin egen kapacitet till 

100 %, men vi tror vi kan minska risken genom att försöka göra materialet så roligt och 

lärorikt som möjligt. Förhoppningsvis kan vi minska risken att barnen hamnar i 

ångestområdet genom att försöka anpassa materialet så att det inte blir för svårt för dem. 

Inspirationen till att ha Flow Channel i åtanke under framtagandet av manuskriptet kom sig av 

lärarnas sätt att arbeta under observationen. Lärarna hade fina övergångar när de märkte att 

barnen inte presterade till 100 %.  
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Något som också gör att Flow Channel känns aktuell är tanken på att barnen var indelade i 

olika grupper beroende på deras kunskapsbas i det svenska språket. Vi tycker att det var 

positivt att barnen var placerade i olika grupper, på detta sätt har alla i gruppen ungefär 

samma utgångspunkt och alla får lika stor chans att utvecklas och prestera optimalt på den 

anpassade nivån. Viktigt att poängtera är att lärarna arbetade efter läroplanen (Lpo94, 2006) 

och målet var att barnen skulle lära sig samma kunskap, skillnaden var hur barnen lärde sig 

den.  

 

 

 

 
 
 

      Fig. 8: Egen bearbetad Flow Channel. 

       Källa: Csíkszentmihályi (1996). 

 

Det bästa tipset som vi fick av Eva Lindell gällande böckers procedur och process var att gå 

tillbaka till vår egen barndom och de känslor som vi hade då. Frågor som väcktes inom oss 

var vad som gjorde att vi själva blev ledsna/glada/rädda/nyfikna? Vad läste vi själva för 

böcker när vi var små? Vilka var våra hjältar? Att hela tiden ta hänsyn till hur vi själva hade 

gjort eller gjorde hjälpte oss att sätta oss in i barnens situation.  

 

Under intervjun med Lindell framkom det att ha ett bra manus är A och O och att tiden innan 

en bok blir uppmärksammad av bokförlag kan ta lång tid. Tiden har varit knapp under detta 

projekt (tio veckor) för att hinna med att göra en helt färdig bok så vi har koncentrerat oss på 

att skapa grunderna för ett manuskript. Om vi i framtiden vill publicera slutprodukten måste 

vi ta hänsyn till tidsaspekten. Vi har valt att inte göra några illustrationer till detta 

examensprojekt, då fokus har legat på andra punkter. Om det skulle vara aktuellt för en 

eventuell publicering av vårt material skulle antagligen illustrationerna skötas av en 

professionell person. Det som vi då måste ha i åtanke är att omedveten produktplacering inte 

får förekomma eller faktorer som kan påverka barn/föräldrar/pedagoger på ett negativt sätt. 

Detta var ju nämligen något som Lindell råkat ut för som gjorde att det tog ännu längre tid att 

få den tredje boken publicerad.  
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Slutresultat  
 

I denna del får läsaren ta del av det påbörjade  
barnboksmanuskriptet i form av mindmaps. 

 

Nästkommande fem sidor består av olika mindmaps som utgör grunderna till manuskriptet . 

Vi har försökt att ta hänsyn till de element som vi anser tillhöra det entreprenöriella tänkandet 

i linje med vår teori och empiri. 

 

Vi har i detta skede bollat idéer krig självkänsla/självförtroende, samarbetsförmåga/samspel, 

företagsamhet/problemlösning, ”projektledning” (skapa en teater) samt förmågan att ta egna 

beslut/initiativförmåga. De nämnda faktorerna utgör kärnor i de fem mindmapsen som 

presenteras. Tankebubblorna kring dessa termer är våra idéer på hur vi skulle kunna gå 

tillväga och vad den färdiga boken skulle kunna innehålla för olika avsnitt och faktorer. Vi 

har helt enkelt precis som vid brainstorming lagt fram idéer spontant (självklart i linje med 

empiri och teori) som skulle kunna fungera.  
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Kvalitet 
 

Här får läsaren ta del av vilka åtgärder som har 
 gjorts för att försöka höja studiens kvalitet. 

 
För att uppnå en högre grad av kvalitet på en studie krävs enligt vår mening noggrann 

förberedelse, vad är det som skall undersökas och vilket tillvägagångssätt är lämpligast? För 

detta projekt var det ett självklart val att utgå från den kvalitativa läran. Vår avsikt var att få 

en djupare förståelse för vårt problemområde och i vår mening skulle inte denna uppnås om vi 

istället valde den kvantitativa läran. Vi har använt oss av bekvämlighetsurval (McBurney & 

White, 2007) gällande urvalsgrupp för att vi hade tillförlitliga källor i vår omgivning. Dessa 

källor var tillgängliga och det var till fördel för oss att välja att nyttja dem då det i vår mening 

skulle vara mest effektivt. Något annat som präglar god kvalitet på en studie är god 

forskningsetik. Vi har under arbetets gång haft de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) i åtanke och presenterat dessa för berörda parter, vilket kan göra att 

kvaliteten stärks. 

 

I Frankelius (2001) pågår det en diskussion gällande konsten att söka information. 

Exempelvis skriver Frankelius att Internet har medfört större utbud av information samt bättre 

access till de källor individer söker och att det går att få tag på information av hög kvalitet, 

dock bör det finnas en noggrann källkritik. I denna studie är källorna granskade med kritiska 

ögon. De webbplatser som har nyttjats är väletablerade då de är baserade på bland annat 

Regeringens direktiv samt Skolverket. Den litteratur som studien är baserad på har flera 

framstående namn inom forskning om entreprenörskap vilket kan höja kvaliteten.  

 

Vidare belyser Frankelius (2001) betydelsen av att samla in information via personliga möten, 

för att höja informationsunderlagets kvalitet räcker det inte alltid med att endast söka 

information via Internet och databaser (litteratur). Frankelius menar att vid personliga möten 

kan information framkomma som inte kan identifieras på annat sätt än just då den personliga 

kontakten (möte, samtal) sker. I denna studie har personlig kontakt framtagits via intervju 

samt observation och utifrån Frankelius linje kan detta vara en faktor som tyder på att 

kvaliteten på arbetet höjs. 

 

Gällande källorna är detta examensprojekt baserad på främst primärkällor. Med primärkällor 

avser vi direkta intervjuer, direkt observation samt litteratur där författarens text och/eller 

uttalanden är ursprungskällan. En viktig aspekt anser Frankelius (2001) är granskning av 

källans källa. Är det en sekundärkälla (i detta examensprojekt avser sekundärkälla där 

författaren till texten har refererat till ursprungsförfattaren eller andra författare) finns det 

alltid risk att författaren har förvrängt (medvetet eller omedvetet) information eller misstolkat 

den (Frankelius 2001). Att denna studie är baserad på främst primärkällor kan innebära en 

höjd kvalitet på arbetet 
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Svagheter och kritik 
  

I alla studier finns svagheter som kan kritiseras, här presenteras några av de  

funderingar vi har kring vår utförda studie samt hur detta kan påverka kvaliteten. 

 

Litteratur 

 

Trots att vi har försökt att använda främst primärkällor i detta examensprojekt kan det finnas 

invändningar och anledningar att ifrågasätta. Exempel på svagheter med kurslitteraturen 

Innovation and Entrepreneurship (Bessant et. al, 2005) är att den är synnerligen 

företagsinriktad och ger därmed ett ganska ensidigt perspektiv på entreprenörskap. Den är 

också en sammanfattning av tidigare forskning och tillför således inget eget nytt 

forskningsresultat, vilket gör att primärkällorna som ligger bakom boken kan vara av mer 

värde att använda för att inte riskera en sekundär tolkning som ej överensstämmer med det 

primära resultatet. Så tänds eldsjälar (Peterson et. al, 2007) är en annan populär bok som är 

enkel att förstå men den saknar referenser i den löpande texten vilket gör att de fakta som 

presenteras kan ifrågasättas. Litteraturen kring entreprenörskap, skola och barn (såväl artiklar 

som böcker) domineras till stor del av bidrag från Johannisson (ensam eller tillsammans med 

andra författare) vilket kan göra att det perspektivet kan anses ensidigt.  

 

Undersökning 1 

 

Frågor som har dykt upp är om det inte hade behövts lägga ner ännu mer tid för att ta reda på 

vad som finns ute på marknaden. Vi kanske borde ha gjort en slags marknadsundersökning 

och tittat på olika typer av statistik, vad är det som säljer? Vilken typ av böcker är populära 

bland barn? Vilka trender finns? Skulle vi ha fokuserat mer på befintliga läroböcker istället 

för de kommersiella böckerna ute i handeln för att på ett sådant sätt få ett mer komplett 

material?  

 

Undersökning 2 

 

Förvisso lades ingen tungvikt vid denna undersökning utan den har fungerat mer som ett stöd 

för oss. Tråden var aktiv i drygt 10 veckor och kommenterades 12 gånger. Om vi hade varit 

mer aktiva i tråden(svarat mer kontinuerligt på de kommentarer vi fick) hade det nog skapats 

en bättre ”dialog” mellan oss och respondenterna, varpå fler svar skulle kunna ha inkommit.  

 

Observation 

 

En svaghet var att lärarna inte hade fått tagit del av den skriftlig beskrivning av projektet från 

rektorn innan vi kom. Lärarna hade då inte riktig koll på vilka vi var eller vad vi gjorde där 

innan vi muntligen lämnade denna information igen vilket tog upp onödig tid av 

observationen. Det vi inte var förberedda på var att vi skulle få ta del av två grupper och att vi 

inte skulle befinna oss i samma lokal. Det är alltid enklare att vara två som observerar en och 

samma grupp för att sedan jämföra om situationen har uppfattas likadant. Vi hade en öppen 

observation och vi konstaterade att barnen i grupp B var mer blyga än grupp A. Hur starkt 

påverkades barnen av att en observatör närvarade? Blev deras prestationsförmåga 

bättre/sämre? Var grupp B egentligen bara nervösa av att en utomstående person närvarade 

och därför uppfattades som något svagare än grupp A? Hur skulle vår uppfattning påverkas 

om vi hade observerat en annan förskoleklass eller till och med fler förskoleklasser? Skulle vi 

ha valt att även observera årskurs 1 eftersom de ingår i vår målgrupp sex- sjuåringar? Hade 
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regelrätta intervjuer med barnen varit ett bättre alternativ för att få reda på kärnan med vad de 

tycker är roligt och hur de själva anser att de lär sig bäst? Vi borde kanske ha frågat barnen 

vad de tycker är tråkigt att göra och på vilket sätt de tycker att de lär sig minst på för att 

undvika att göra ett ”tråkigt” material. 

 

Intervju 

 

En svaghet var att vi valde att inte ha någon intervjuguide. Förvisso var bortseendet från en 

sådan ett medvetet val och vi fick ändock svar på det vi ville ta reda på. Dock så hade en 

intervjuguide kunnat vara till fördel för precis efter intervjun dök ett uns av osäkerhet upp, 

hade vi verkligen frågat om allt vi ville veta? Istället för att tala med endast en författare 

kanske vi även skulle ha kontaktat ett eller flera bokförlag för att få en mer objektiv bild av 

proceduren och processen. 

 

Övrigt 

 

En svaghet med vårt projekt är att tidsramen har varit knapp och att vi inte har hunnit få 

feedback på det påbörjade manuskriptet som vi har framtagit. Går det att generalisera vårt 

slutresultat utifrån att det endast är baserat på fåtal intervjuer och observationer? Om svaret är 

att det inte går att generalisera brister validiteten (trovärdighet). Stämmer det vi ville 

undersöka överens med de svar vi fick? Har vi eliminerat alla felkällor, både slumpmässiga 

och systematiska? Påverkade vår närvaro som observatörer barnen så att de inte svarade ärligt 

utan baserade sina svar på vad de trodde att vi ville att dem skulle svara? Om vi påverkade 

deras svar på något sätt saknas validitet som automatiskt leder till att reliabiliteten inte heller 

existerar. Även om vi skulle ha uppnått god reliabilitet (tillförlitlighet och noggrannhet) är det 

inte en garanti att vår studie är av betydelse och relevans (Wedin & Sandell, 2008). Det skulle 

därför egentligen krävas en mer omfattande och ingående studie för att uppnå både riktigt god 

validitet och reliabilitet enligt oss.  

 

 

Förslag till framtida studier 

 
Tankar och idéer om sådant vi under projektet inte hann med eller behövde  

välja bort samt till ämnet närliggande intressanta områden. 

 
 Färdigställa denna sorts bok samt testa slutresultatet och få feedback av framför allt 

barn men även experter och vuxna. 

 

 Få kontakt med Ung företagsamhet, FramtidsFrön och Snilleblixtarna för att se om 

det finns chans för ett eventuellt samarbete i denna anda.  

 

 Kulturaspekten, hur fungerar det entreprenöriella tänkandet hos barn i USA vs barn i 

Sverige? 

 

 Sverige som I-land vs Indien som U-land, skillnaden på barn och det 

entreprenöriella tänkandet.  
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 Globaliseringens betydelse, hur viktigt är det att barn börjar tänka entreprenöriellt 

redan från allra första början i en värld som ständigt är i rörelse och utvecklas i 

snabb takt? 

 
 

Slutord från oss 
 

Johannisson (2000) inleder sin beskrivning av entreprenörer genom att påstå att de främst är 

kreativa imitatörer. De är fokuserade på omvärlden, har snabb en reaktionsförmåga som gör 

att de då kan snappa upp möjligheter i pågående utvecklingar vilket också ger dem chans att 

kunna ändra på utvecklingens styrka eller riktning. Vidare förklarar Johannisson (2000) att 

entreprenörskap innebär (precis som vi tidigare vet att även innovation gör) risktagande utan 

garantier att lyckas. Vi må inte ha haft någon kontantinsats att förlora i detta examensarbete 

men en personlig risk har vi tagit. Utan tidigare kunskap om varken författarskap eller 

förskolebarn (nåja, bortsett från normal allmänbildning) valde vi att ändå ge oss i kast med 

entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande med ambitionen att kunna göra detta mer 

tillgängligt för barn.  Precis som vi beskrev i introduktionen har vi ej några nya 

revolutionerande teorier eller definitioner att presentera, heller ingen åsikt i hur 

entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande bäst lärs ut/in i skolan.  

 

Vad vi däremot har gjort och vad som gör oss till de kreativa imitatörerna (entreprenörerna!) i 

detta fall är dock att vi har hittat inspiration i sådant som redan existerar: genom historik och 

teorier kring entreprenörskap, från samtalen med de vuxna som vi intervjuat, hos författare 

som skrivit om kreativitet, genom Regeringen och Skolverkets arbete mot ett mer 

entreprenöriellt Sverige, tack vare luckor i existerande projekt och arbetsformer, hos barnen i 

förskoleklassen vi observerat och genom att helt enkelt sätta oss ner och studera existerande 

barnböcker. Allt det som vi snappat upp i vår omgivning har kombinerats ner till resultatet i 

denna studie. Även om vi ej nådde så långt fram som ambitionen ursprungen var, dvs. att 

komponera en färdig bok, så har det om något varit en effektiv process för att lära sig arbeta 

enligt det entreprenöriella tänkandet! 
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