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Abstract
The aim of this thesis is to study and problematize the concepts of entrepreneurship and enterprise in Swedish compulsory schools. The studies presented in this thesis focus both on scientific publications and official
documents that deal with entrepreneurship and enterprise in compulsory schools and on school projects
that have been carried out in years 4 to 6 in the county of Västerbotten. The main questions of the study are:
•
How did the discourse on entrepreneurship and enterprise in school arise?
•

What do concepts of entrepreneurship and enterprise mean in Swedish nine-year compulsory
schools?

•

How is discursive practice concerning Entrepreneurship and Enterprise in schools expressed?

Michel Foucault’s theories of discourse, power and discipline have been used as analytical tools, together
with gender theories. Characteristic for the research on entrepreneurship is that it is multidisciplinary. There
are difficulties, both nationally and internationally, to explicitly define the concept of ”entrepreneur”. The
entrepreneur is described as an individual with abilities to take action, initiative and risks but also as being
creative, innovative and cooperative. These are characteristics that both society and school can make use of.
Unemployment among young people and changing needs in society are reasons why the concept “enterprise” is present on most of the agendas of the OECD countries today. Society requires individuals who
can take responsibility and initiative and who are creative. Training in and about entrepreneurship has developed and therefore it has been possible to stress its relevance for the entire educational system. Training for
entrepreneurship is directed towards economics, i e a discourse about enterprise while training about entrepreneurship turns against training in general by relating to up-bringing and human inner qualities. A discourse in enterprise has been formed, whose aim is to develop pupils into responsible, creative, active,
cooperative and enterprising members of society. This is where a new discourse is created and it is a discourse in enterprise and schools. Even so, the road into school is via economics because the main aim of
entrepreneurship is economic growth and increased employment rate. Throughout the different texts about
entrepreneurship and enterprise in school there is a tendency to use dichotomies. In this case it concerns
what is the right or the wrong way of teaching. Enterprise teaching, as it is used in entrepreneurship and
enterprise in schools, is considered the right and true way of teaching, while the practice in schools is described as the opposite. A struggle between two discourses appears; the struggle between the entrepreneurial
school discourse and the official school discourse, the latter with its origin in the national curriculum from
1994, Lpo 94. At the end of the 1990s a number of school projects were initiated, both nationally and internationally, aiming at stimulating pupils’ enterprising skills. In the county of Västerbotten school projects
were initiated under the overarching project PRIO1, Priority Enterprise County of Västerbotten and included students of all ages. The schools could choose either an entrepreneurial or an enterprising approach
to their projects. The enterprise approach was more invisible, less concrete and more difficult to evaluate
and measure. The work with entrepreneurship and enterprise in school in the investigated schools show that
well-established and current discourses in the schools were transferred to the ”new” discourse. Instead of
transferring the “new aspects” that the project was expected to contribute to the current discourse, the
”old” and already well-known aspects were transferred to the new discourse. Consequently, the projects
themselves did not result in a comprehensive change of the discourse in practice.
Keywords: Entrepreneurship, enterprise, discourse, education, project, compulsory school
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INLEDNING

Fredag morgon. Jag befinner mig i ”köket” tillsammans med åtta elever i årskurs 5 och en
lärare som ska driva skolans café under dagen. På anslagstavlan finns en arbetsordning för
de uppgifter som eleverna har att genomföra innan gästerna kommer. Eleverna är klädda i
svart nertill och vitt upptill, för att likna riktig serveringspersonal. Tillsammans hjälps de åt
att ställa i ordning en av skolans större samlingslokaler så att det ska se ut som ett riktigt
café. Eleverna skriver sedan upp sig under olika arbetsuppgifter som de ska utföra medan
caféet är öppet, allt ifrån att diska till att ta upp beställningar av gästerna. Det ligger en
förväntan i luften. Snart kommer de första gästerna. Läraren skär upp tårtorna och med en
blick mot mig förklarar hon att det är bäst att hon gör det för att bitarna ska bli lika stora.
Nu kommer de första gästerna och eleverna tar sina block och pennor för att gå ut och ta upp
de första beställningarna.1
Vad handlar det här egentligen om? Vad har ett café med skolans verksamhet
att göra? Kan det här kallas undervisning? Vilka är elevernas uppgifter? Vilken
är lärarens funktion? Dessa frågor är nära kopplade till entreprenörskap och
företagsamhet i skolan och det är detta som mitt avhandlingsarbete handlar
om.

1

Fältanteckningar Havsskolan.
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1. Introduktion
När jag först kom i kontakt med entreprenörskap och företagsamhet i skolan
vände jag mig starkt mot begreppet ”entreprenörskap”. Hos mig gav det en
negativ bild som bestod av pengar och privata företag, och jag kunde inte se
några positiva kopplingar till grundskolan. Begreppet i sig har också bemötts
med skepticism och delvis upprörda känslor. Frågor som jag fått sedan jag
började forska i ämnet har varit ”så du kommer ifrån företagsekonomin?” eller
”ska du arbeta för att företagen ska in och bestämma i skolan nu också?”. Dessa frågor bidrog till att jag till en början hade en ambivalent känsla till mitt
forskningsämne. Jag kom då i kontakt med en kvinnlig företagsekonom som
forskat kring entreprenörskap, kön och identitet i friskolor.2 Hennes bild av
entreprenören var en person som var initiativrik, handlingskraftig, risktagande
och nyskapande. Min bild förändrades och entreprenörskap fick en bredare
innebörd som handlade om förändring, utmaning och mod i största allmänhet.
Därmed blev jag mer positiv och såg på entreprenörskap som något som kunde
ha sin plats i skolan. Jag kunde även se mig själv som en entreprenör inom
forskningsämnet Pedagogiskt arbete där ett nytt forskningsämne skulle formas
och ge plats för nya inriktningar och spännande utmaningar.
Men det visade sig inte vara fullt så enkelt och min bild förändrades igen. Entreprenörskap kunde väl inte vara allt som hade med utveckling att göra, inte
betyda allt och varför skulle det in i grundskolan? Ytterligare ett problem var
att det verkade som om själva begreppet betydde olika för olika människor och
att definitionerna var många och alltför övergripande. Lärare och elever som
jag mötte i skolan var mycket positiva till att arbeta med entreprenörskap och
företagsamhet i skolan och det var med stolthet och glädje som de berättade
om vad de gjorde. Alla sa också i stort sett samma sak när jag frågade vad de
fått ut av arbetet. Exempel som gavs var att elevernas självförtroende stärktes,
eleverna tog större ansvar, de blev motiverade och fick utlopp för sin kreativitet.
Jag ställdes dock inför problemet att inte kunna få fram några entydigheter i
vad det egentligen handlade om. Vad var det specifika? Varför valde skolor att
gå in i dessa projekt? Vi vet att entreprenörskapsprojekt får ekonomisk förstärkning, vilket naturligtvis är positivt i den annars ekonomiskt ansträngda
tillvaron, men handlar det bara om ekonomi? Entreprenörskap och företagsamhet i skolan framställs ofta i positiva ordalag som en skolutveckling där alla
2 Se Monica Lindgren, Kvinnor i friskolor: om kön, entreprenörskap och profession i identitetsskapandet.
Rapport från Fem-gruppen (Örebro: Forum för småföretagarforskning, 2003).
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blir vinnare genom den utveckling som sker när skolornas arbetssätt och arbetsformer förändras mot ett företagsamt förhållningssätt i undervisningen.
Men det finns också negativa konnotationer som leder till uppfattningen att
entreprenörskap inte hör hemma i skolan.

Utgångspunkter
Hur har relationen hem – skola – samhälle sett ut, och vilken betydelse har
närsamhället haft i skolans verksamhet? Skolans fostrande roll och insats för
samhällsutvecklingen var tydligt framskriven redan i grundskolans första läroplan, Lgr 62. Samverkan mellan hem, skola och närsamhälle har varit en av
grundpelarna i den svenska grundskolan och har på olika sätt poängterats i de
olika läroplanerna. Skilda trender och utvecklingsprojekt har kommit och gått
under årens lopp och fått varierande genomslagskraft.3 Från statligt håll och i
anslutning till nya läroplaner har det kommit direktiv om vilka utvecklingsprojekt som ska uppmuntras. Aktörer utanför skolan har haft åsikter om verksamheten och kritiken har emellanåt varit skarp. Skolan har fått stämpeln att vara i
en värld för sig och avskärma sig från samhället i övrigt. Fackföreningar och
näringsliv har haft synpunkter på skolans arbetsformer och arbetssätt vilka
ansetts föråldrade och inte i linje med samhällsutvecklingen och arbetsmarknadens behov.4
Vad har då skolan ansetts behöva för att utvecklas och vara en del i samhället?
Något entydigt svar finns inte på det, men idéer om vad som kan vara livgivande och fruktbärande för skolan har det funnits gott om. Ett krav som klart
uttalats är att skolan behöver förändras.5 Men det finns åsikter som hävdar det
motsatta. ”Ju mer något förändras, dess mer förblir det samma sak”, säger den
amerikanske skolforskaren Seymor Sarason.6 Enligt Sarason har skolutvecklingsprojekt ofta liten påverkan på den maktstruktur och kultur som råder på
en skola. Det är alltså inte säkert att utvecklingsprojekt som strävar mot förändring lyckas förändra verksamheten.

Se bl.a. Skolverket, http://www.skolverket.se, 2005-10-17; Skolforum,
http://skolforum.stofair.se/common/edrum/StofairNyhetMall.asp?version=180680&lang=SE
&page=1, 2005-10-17.
4 Se bl.a. Lisbeth Lundahl, Efter svensk modell: LO, SAF och Utbildningspolitiken, 1944-90 (Umeå:
Boréa, 1997).
5 SOU 1997:121, Skolfrågor: Om skola i en ny tid (Stockholm: Fritzes, 1997), 23.
6 Seymor B. Sarason, Skolekologi: Om skolans kultur och förändringens problem (Stockholm: Wahlström
& Widstrand, 1980), 10.
3

8

”Entreprenörskap” och ”företagsamhet” är begrepp som idag alltmer syns i
texter som behandlar utbildning. Vid en första anblick är det nog ekonomi och
företagande man tänker på och inte utbildning av elever i grundskolans lägre
åldrar. Detta är heller inte så konstigt eftersom det är inom ekonomiska diskurser som begreppen har sina rötter. I detta sammanhang är det därför av intresse
att fråga sig av vilken anledning entreprenörskap och företagsamhet kommit in
i texter som rör utbildning och utveckling? Finns det något som förbinder entreprenörskap och skola? Vad säger skolpolitiker och vad säger representanter
för näringslivet? Näringslivet har tydliga mål med entreprenörskap. Det handlar
om ekonomisk tillväxt. Internationellt sett har Sverige låg entreprenöriell aktivitet.7 Samhället har alltså behov av fler entreprenörer och behöver skolans hjälp.
I Rixlex ställdes år 1997 en skriftlig fråga till dåvarande skolminister Ylva Johansson om vilka åtgärder som skulle vidtas för att barn och ungdomar under
sin skoltid skulle få kunskaper i entreprenörskap och innovationer.8 Enligt
frågeställaren var detta viktiga beståndsdelar i utvecklingen av välfärdssamhället. I sitt svar skriver Ylva Johansson inledningsvis:
Jag håller med om att innovationsanda och entreprenörskap är viktiga nycklar som skapar möjligheter att bibehålla och utveckla vårt välfärdssamhälle
och att det ska vara en naturlig del av undervisningen i skolans alla stadier.
Det moderna arbetslivet ställer allt större krav på såväl entreprenörskap
som intraprenörskap. Den höga förändringstakten och behoven av flexibilitet förutsätter medarbetare med kreativ förmåga och ett självständigt förändringssätt. Därför är frågan om entreprenörskap en fråga om att i skolan
etablera ett företagsamt förhållningssätt.9

Enligt Johansson är alltså entreprenörskap en viktig ingrediens i samhällsutvecklingen och skolan är betydelsefull i denna utveckling. Hon ser ett behov av
entreprenörskap i skolan och att det finns möjligheter för eleverna att utveckla
ett ”företagsamt förhållningssätt”. Skolan behöver anpassas efter samhällets
behov och entreprenörskap är ett sätt att nå denna anpassning. Eleverna i skolan uppfattas som presumtiva medarbetare i arbetslivet och skolans uppgift blir
sålunda att producera individer som samhället har nytta av.

Se bl.a. ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning,
www.esbri.se/gem.asp, 2003-10-21.
8 www.riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=9798&nr=590, 2005-04-04.
9
Skolminister Ylva Johanssons svar på fråga 1997/98:590 om entreprenörskap,
www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=9798&nr=590, 2005-04-04. Den socialdemokratiska politikern Ylva Johansson var skolminister under åren 1994-1998.
7
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Vad är det då i entreprenörskapet som Johansson ser ett värde i och vill ta
tillvara för att skolan bättre ska kunna anpassa sig efter samhällets behov? Med
denna frågeställning kan föreliggande avhandling ses som ett avstamp i en tankeprocess vars syfte är att granska företeelsen entreprenörskap och företagsamhet i skolan.

Syfte och frågeställningar
Den här avhandlingens övergripande syfte är att studera och problematisera
entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Fokus är dels texter som behandlar entreprenörskap och företagsamhet i skolan, dels skolprojekt som bedrivits i
Västerbottens län.
Studiens huvudfrågor är:
•

Hur har diskurserna kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan
uppkommit?

•

Vilka innebörder finns i begreppet ”entreprenörskap och företagsamhet i skolan”?

•

På vilka sätt kommer den diskursiva praktiken kring entreprenörskap
och företagsamhet i skolan till uttryck?

10

2. Forskningsläget
Avhandlingens forskningsämne gränsar till en rad olika problemområden som
rör allt ifrån skolutveckling, lärande och entreprenörskap, till yttre aktörers
inverkan på skolans verksamhet. Ämnet kan betraktas som komplext, diffust
och svårtolkat och borde locka till studier. Trots det har det forskats anmärkningsvärt lite kring detta, i synnerhet när det gäller dess plats i den svenska
grundskolan. De flesta avhandlingar om entreprenörskap och företagsamhet
kommer från företagsekonomin och behandlar på olika sätt företagare och
företag inom näringslivet.10 Inom skolforskning kan detta ämne därför betraktas som obanad terräng. Till att börja med kommer jag att ge en översiktlig bild
över angränsande områden som rör skolutveckling, lärande och entreprenörskap för att sedan ta upp ett par studier som behandlar entreprenörskap i skolsammanhang. Min avsikt är att presentera olika tendenser och inriktningar
inom forskning som har relevans för mitt arbete.

Skolutveckling
Hur har skolutvecklingen sett ut under de senaste decennierna och vad är det
som påverkar utvecklingens inriktning? I Perspektiv på skolutveckling framkommer
att de övergripande förändringar som skett har lett till en självutvecklande skola
vilket i sin tur medfört en ökad projektverksamhet.11 En betydelsefull påverkansfaktor i skolutvecklingssammanhang har varit regeringens nationella utvecklingsplan, i vilken vissa prioriterade områden varit styrande för innehållet.
Under 1980-talet prioriterades exempelvis projekt som rörde arbetslag och
samverkan av olika slag medan en implementering av läroplanens mål och lärares utvidgade uppdrag karakteriserade innehållet under 1990-talet. Författarna
menar att skolutvecklingsstrategierna gått från en top-bottom-strategi till en
bottom-up-strategi.12 Tidigare sågs lärarna som objekt för skolutveckling medan de nu i allt större utsträckning själva får ta ansvar för sin kompetensutveck10 Sökning i Libris på avhandlingar med sökordet “entreprenörskap”(149 träffar), ”entreprenörskap och ekonomi”(12), ”entrepreneurship and management” (19), ”entrepreneurship and business” (97), ”entrepreneurship” (182), ”entreprenörskap och skola” (0), ”entreprenörskap och
undervisning”(0), ”entrepreneurship and school” (38), ”entrepreneurship and learn” (0), ”entrepreneurship and education” (5), 2005-12-05.
11 Lena Folkesson, Birgit Lendahls Rosendahl, Eva Längsjö & Karin Rönnerman, Perspektiv på
skolutveckling (Lund: Studentlitteratur, 2004), 25-28, 36.
12 Folkesson m.fl. 2004, 25 ff..
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ling. Det handlar dock om att skapa en balans mellan statliga krav och lokala
behov. Pedagogerna Jon Ohlsson och Petra Salino har i rapporten Utvecklingsprojekt som befrielse och kollektiv utmaning försökt kartlägga vad det är som hindrar
respektive möjliggör förändringsarbeten inom skolan.13 Deras slutsatser är att
enskilda projekt i sig skapar positiva ringar på vattnet runt dem som är engagerade i projekten, men att det saknas förutsättningar för en varaktig utveckling
av verksamheten. För att en bestående förändring ska ske krävs en ”kollektiv
handlingsstruktur som formar gemensam reflektion över såväl projektidéerna
och arbetsuppgifterna, som över det utfall och de konsekvenser som går att
överblicka”.14 Ekonomen Pär Larsson redovisar likartade resultat i sin avhandling Förändringens villkor som bygger på en studie av skolors förändringsarbete.15
Även Larsson menar att det inte räcker med kompetensutveckling på individnivå, utan att det handlar om en gemensam satsning, där erfarenheter och kunskaper delas inte bara i ord utan framför allt i handling.
Pedagogen Ulf Blossing har i avhandlingen Praktiserad skolförbättring studerat de
insatser som fem olika skolor gjort för att förbättra sin arbetsorganisation och
undervisning.16 Hans resultat visar å ena sidan att skolornas självförnyande
förmåga har ökat och att den på ett sätt har främjat förbättrat lärarskap och
arbetslagsarbete. Men å andra sidan har den självförnyande förmågan varit
begränsad. Enligt Blossing har förbättringsarbetet inte på allvar lyckats skapa
lärandeformer som brutit med den traditionella kunskapsförmedlingen och
därmed har man misslyckats med att sätta elevers erfarenheter i centrum. Lärarskapet har inte utvecklat alternativa utgångspunkter och arbetssätt. Blossing
menar att visioner tenderar att förvandlas till administrativa rutiner och att
lärarnas pratande kultur överskuggar görandet. Lärarna pratar om visioner och
mål men nyskapande handlingar saknas. Pedagogen Marianne Dovemark redovisar liknande erfarenheter i sin studie av en skola i förändring.17 I hennes avhandling Ansvar – flexibilitet – valfrihet redovisas vad som händer med lärandesubjekt och identiteter i den ”nya skolan”. Trots talet om det motsatta menar
Dovemark att det sker en fortsatt social reproduktion i skolan. I skolan tycks
det finnas en övertro på decentralisering och den enskilda individens personliga
13 Jon Ohlsson & Petra Salino, Utvecklingsprojekt som befrielse och kollektiv utmaning (Stockholm:
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 2000).
14 Ohlsson & Salino, 2000, 118.
15 Pär Larsson, Förändringens villkor: En studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan.
Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 2004).
16 Ulf Blossing, Praktiserad skolförbättring. Avhandling för doktorsexamen (Karlstad: Karlstad
University Studies, 2000).
17 Marianne Dovemark, Ansvar – flexibilitet – valfrihet: En etnografisk studie om en skola i förändring.
Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Göteborg Studies in Educational Sciences, 2004).
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ansvar och frihet. Utifrån visionen om självförvaltande organisationer blir arbetslagen sina egna självstyrande organisationer, som styr och organiserar sin
egen verksamhet utifrån sin bild av vad en god skola är. Lärare och elever blir
därmed sina egna entreprenörer. Den ”nya skolan” saluförs med begreppen
”ansvar”, ”valfrihet” och ”flexibilitet”, men har enligt Dovemark misslyckats
med att alternera och utmana existerande system. Istället reproduceras gamla
normer i en ny språkdräkt. Det är således nödvändigt med inte enbart en bred
förankring utan även en konkret förändring av praktiken för att en varaktig
utveckling ska komma till stånd. De skolprojekt jag studerat innefattar den
problematik som dessa avhandlingar ger exempel på.
Skolan kritiseras ofta för att vara en isolerad institution som saknar koppling till
samhället i övrigt. Pedagogen Eva Österlind menar dock att skolans arbetsformer indirekt har anpassats mer och mer efter arbetsmarknadens krav.18 I avhandlingen Disciplinering via frihet som behandlar elevers planering och eget arbete, tycker hon sig se samband mellan skolans arbetsformer och de utvecklingstendenser som sker i samhället. Samhällsförändringar och behov av utveckling
av arbetssätt och arbetsformer anges som en viktig orsak till entreprenörskapets införande i grundskolan och är därför av intresse för min studie.19

Lärande – inlärning
Lärande är ett vitt begrepp som innefattar i stort sett alla situationer där det
finns människor inblandade. Lärande sker hela tiden, avsiktligt eller oavsiktligt
och kan därmed betraktas som både formellt och informellt. Forskning kring
lärande bedrivs inom ämnen som exempelvis pedagogik, sociologi, psykologi
samt organisation och lärande.20 Begreppet ”lärande” har utvecklats genom
olika sätt att tänka om och se på lärande utifrån olika inlärningsteoretiska traditioner. Inlärning, livslångt lärande, generationsöverskridande lärande är exem-

Eva Österlind, Disciplinering via frihet: Elevers planering av sitt eget arbete. Avhandling för doktorsexamen (Uppsala: Uppsala universitet, Uppsala Studies in Education, 1998).
19 Se bl.a. OECD, High-quality Education and Training for All (Paris: OECD, 1992); Bengt Johannisson & Torsten Madsén, I entreprenörskapets tecken: en studie av skolning i förnyelse (Stockholm: Närings- och handelsdepartementet, Ds 1997:3); Så skolas en entreprenör: Kunskap, erfarenheter och idéer för
entreprenörskap redan i skolan (Stockholm: Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, 1998).
20 Vid sökning i Libris på avhandlingar användes följande sökord: ”lärande” (192 träffar), ”lärande pedagogik” (41), ”lärande psykologi” (35), ”lärande sociologi” (5), ”lärande organisation” (25),
2005-09-02.
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pel på begreppets utvidgning och utveckling.21 Lärandebegreppet har också
sammankopplats med begreppet ”utveckling”. Pedagogen Ingrid Carlgren ger
exempel på hur relationen utveckling – inlärning har motiverats utifrån skilda
teoretiska perspektiv.22 B. F Skinners behavioristiska undervisningsteknologiska
synsätt som var dominerande under 1960-talet, satte likhetstecken mellan inlärning och utveckling. Jean Piagets kognitivistiska teori som var dominerande
under 1970-talet, betraktade inlärning som bestämd av individens utveckling.
Lev Vygotskij menade att inlärning kan befrämja utveckling. Ett perspektivskifte skedde under 1970-talet. ”Sociokognition”, ”sociokulturellt” och ”situerat”
är enligt Carlgren termer som antyder detta perspektivskifte.23 Den sociokulturella teorin kan sägas ha sitt ursprung och sin utveckling från Vygotskijs teori.24
Idag betraktas lärande alltså inte enbart som ett kognitivt fenomen utan som
deltagande i en social praktik. Matematikern Anna Sfard vill lyfta diskussionen
om lärande till ett plan där olika teorier inte ställs mot varandra utan istället
kompletterar varandra.25 Hon illustrerar detta genom att använda två metaforer,
den förvärvande (acquisition) och den deltagande (participation) metaforen.
Dessa ska inte ses som varandra uteslutande utan som olika, ömsesidigt kompletterande diskurser. Detta sätt att tänka stöds av pedagogen och psykologen
James Greeno som menar att det situerade lärandet innefattar både ett behavioristiskt och ett kognitivt perspektiv.26 Trenden inom forskningen är således att
olika lärandeteorier ska kunna mötas och ge varandra näring.

21 Se bl.a. Ann-Kristin Boström, Lifelong learning, intergenerational learning och social capital. Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för internationell
pedagogik, 2003).
22 Ingrid Carlgren, “Pedagogiska verksamheter som miljöer för lärande”, Miljöer för lärande, red.
Ingrid Carlgren (Lund: Studentlitteratur, 1999b), 13.
23 Carlgren, 1999b, 11-12; se även Gerd Arfwedsson & Gerhard Arfwedsson, Didaktik för lärare:
En bok om lärares yrke i teori och praktik, Didactica 8 (Stockholm: HLS Förlag, 2002), 24.
24 Se bl.a. Ference Marton & Shirley Booth, Om lärande (Lund: Studentlitteratur, 2000), 27-28.
25 Anna Sfard, “On two Metaphors for Learning and the Danger of Choosing Just One”, Educational Researcher 27: 2 (1998): 4-13.
26 James G. Greeno, “Theories and Practices of Thinking and Learning to Think”, American
Journal of Education 106:1 (1997): 85-126.
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Entreprenörskap
Forskning kring entreprenörskap har under senare delen av 1900-talet i stor
utsträckning intresserat sig för entreprenören som person, för småföretagande
och för hur entreprenörskap utvecklas.27 Denna forskning har i huvudsak utgått ifrån företagsekonomi. Intresset för entreprenörskap och entreprenören
har dock inte enbart vunnit gehör inom ekonomin utan breddats och sammanförts med andra teorier, vilket bidragit till att forskningen utvecklats och blivit
multidisciplinär. Exempelvis har teorier inom psykologi och sociologi medverkat till att öka förståelsen för entreprenören som individ och dennes handlingar. När det gäller studier som explicit rör entreprenörskap och lärande behandlas framför allt lärandeprocesser som sker inom företag eller hos entreprenörer
i det övriga arbetslivet. Några exempel finns i följande tre avhandlingar. företagsekonomen Sigvald Harryssons avhandling Managing know-how based companies: a multinetworked approach to knowledge and innovation management bygger på en
studie kring lärande och management.28 Harrysson visar på att samverkan och
byggande av nätverk i ett vidare globalt och inte bara lokalt sammanhang, är
viktigt för detta lärande. Företagsekonomen Diamanto Politis har i sin avhandling Entrepreneurship, Career Experience and Learning intresserat sig för hur vi kan
förstå entreprenörskap som en erfarenhetsmässig lärandeprocess samt hur
individer utvecklar entreprenöriella kunskaper genom erfarenheter som de
införskaffat under sin karriär. 29 Företagsekonomen Veronica Gustafssons avhandling Entrepreneurial decision-making, som behandlar entreprenörers förmåga
att fatta beslut, pekar på att även beslutsfattande är något som entreprenörer
kan lära sig.30 Trots att avsikten med min avhandling är att studera entreprenörskap och företagsamhet i grundskolan och inte bland företagare i näringslivet vill jag ta tillvara de erfarenheter som gjorts och de diskussioner som förs
kring entreprenörskap och lärande.
Under senare år har forskningen även riktats mot entreprenörskap och kön.
Företagsekonomen Helene Ahl analyserar utifrån feministisk teori den diskur-

Hans Landström, Entreprenörskapets rötter (Lund: Studentlitteratur, 2000), 135, 138-140.
Sigvald Harryson, Managing know-how based companies: a multinetworked approach to knowledge and
innovation management, Avhandling för doktorsexamen (Cheltenham: E. Elgar, 2000).
29 Diamanto Politis, Entrepreneurship, Career Experience and Learning. Avhandling för doktorsexamen (Lund: Lunds universitet, School of Economics and Management, 2005).
30 Veronica Gustafsson, Entrepreneurial decision-making: Individuals, tasks and cognitions. Avhandling
för doktorsexamen: (Jönköping: Jönköpings universitet, Jönköping International Business school,
2004).
27
28
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siva konstruktionen av kvinnliga entreprenörer i vetenskapliga texter. 31 Företagsekonomen Birgitta Näsmans avhandling behandlar entreprenöriella processer i kvinnoföretagandets tillkomst.32 Kulturgeografen Katarina Pettersson har
studerat diskursen Gnosjö ur ett könsperspektiv.33 Företagsekonomen Elisabet
Ljunggren har i sin avhandling visat på vikten av att lyfta fram kön inom entreprenörskapsforskningen.34 Sammantaget visar dessa studier att entreprenörskap
och företagande är direkt kopplade till en manlig diskurs och att den övergripande entreprenörskapsforskningen inte är könsneutral utan utgår från bilden av entreprenören som man. Detta sätt att betrakta entreprenören och entreprenörskapet har betydelse för min studie, eftersom jämställdhet är en utgångspunkt i de projekt jag valt att studera.

Entreprenörskap i skolsammanhang
Det finns ytterst få studier som uttryckligen behandlar entreprenörskap i
grundskolan, nedan presenteras därför tre studier mer ingående eftersom de
illustrerar några problemområden man hittills brottats med inom detta fält.
Pedagogen Alma Harris har i artikeln Teaching approaches in enterprise education: a
classroom observation study följt fyra lärare i dels vanlig undervisning (nonenterprise lessons), dels speciella lektioner i företagsamhet (enterprise lessons).35 Utgångspunkten för Harris är litteraturstudier där företagsam undervisning (enterprise education) framställs som en pedagogik som är elevcentrerad och direkt kontrast till traditionella didaktiska metoder. Enligt Harris framställs företagsam undervisning som något positivt, i motsats till traditionell
undervisning, som i sin tur beskrivs som något negativt.36 Harris syftar till att

Helene J. Ahl, The Making of the Female Entrepreneur: A discourse Analysis of Research Texts on
Women’s Entrepreneurship. Avhandling för doktorsexamen (Jönköping: Jönköping International
Business School, 2002).
32 Birgitta Näsman, Pappas flickor… Entreprenöriella processer i kvinnoföretagandets tillkomst. Avhandling
för doktorsexamen (Stockholm: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen,
2000).
33 Katarina Pettersson, Företagande män och osynliggjorda kvinnor. Avhandling för doktorsexamen
(Uppsala: Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen, 2002).
34 Elisabet C. Ljunggren, Entreprenørskap og kjønn. Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå
universitet, Studier i företagsekonomi, serie B nr 48, 2002).
35 Alma Harris, “Teaching approaches in enterprise education: a classroom observation study”,
British Journal of Education and Work, 8:1 (1995): 49-58.
36 Se tabeller i Harris, 1995, 51 där hon refererar till Clifford Johnson, ”Enterprise Education and
Training” British Journal of Education and Work 2:1 (1988). Liknande uppdelning har gjorts av
31
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klargöra om det finns någon signifikant skillnad i lärarens förhållningssätt till
eleverna under de olika lektionerna. Resultaten visar att det finns en liten skillnad i lärarens förhållningssätt under företagsamma lektioner och att dessa är
mer elevcentrerade, men fortfarande strukturerade och organiserade av läraren.
Under de företagsamma lektionerna betonar visserligen läraren mer öppna
frågor, men har svårt att släppa sin kontroll. Harris menar att det betydelsefulla
med studien inte är att det handlar om för eller emot företagsam undervisning
eller elevcentrerad undervisning, utan att den visar på skillnader mellan undervisningsretoriken i företagsamhet och verkligheten i klassrummet. Lärarna använder sig av gemensam vokabulär men kan inte förklara hur orden används i
praktiken. Med andra ord, lärarna förändrar sitt sätt att uttrycka sig men inte
sitt sätt att arbeta. Harris framhåller att det därför finns behov av forskning
kring företagsam undervisning för att klargöra vad det egentligen innebär. Hon
menar vidare att så länge lärare är omedvetna om värdet av att använda elevcentrerade undervisningsmetoder i företagsam undervisning finns det en risk
att utvecklingen av företagsamma kvaliteter hos unga människor motverkar sitt
eget syfte.
Pedagogen Rósa Gunnarsdóttir har i sin avhandling Innovation Education: Defining the Phenomenon valt att förklara fenomenet Innovation Education genom att
kartlägga de pedagogiska aktiviteterna i kursplanens ämne Innovation Education i isländska skolor.37 Innovation Education är ett undervisningspaket som
innehåller både lärarhandledning och undervisningsmaterial (Innovation och
Science). Syftet med materialet är att hjälpa lärarna att arbeta med elevernas
olika sätt att tänka och lära samt att hos dem utveckla en identitet som innovatörer. Gunnarsdóttir har observerat och intervjuat elever, föräldrar och lärare
med avsikt att fånga vad som engagerar eleverna i Innovation Education. Hon
har med hjälp av datainsamling och analysmetoder utvecklat projektet och
slutligen har resultaten av denna forskning presenterats som en teoretisk modell för de pedagogiska aktiviteter som genomförs i Innovation Education.
Gunnarsdóttir är initiativtagare till arbetet med Innovation Education i skolan
och det är bland annat lärarnas problem med att förklara vad som menas med
begreppet som motiverade henne till att göra denna studie. Gunnarsdóttir fann
att Innovation Education sammanlänkar skolan och det verkliga livet, påverkar
identitetsutvecklingen hos eleven samt bygger på en pedagogik som blivit etablerad som ämne i den skola som studerats. När det gäller förhållningssättet till
undervisning i allmänhet visar studien att både elever, lärare och föräldrar beJohannisson & Madsén, 1997:3, 86; Inger Karin Røe Ødegård, Framtiden på timeplanen: Pedagogisk
entreprenørskap (Kristiansand: Høyskoleforlaget AS 2000), 119.
37 Rósa Gunnarsdóttir, Innovation Education: Defining the phenomenon. Avhandling för doktorsexamen (Leeds: University of Leeds, School of Education, 2001).
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traktar Innovation Education som ett separat ämne och inte som en del i undervisningen som helhet. Vilka förändringar detta projekt kommer att medföra
på sikt går enligt Gunnarsdóttir inte att utläsa. Hon menar att det är upp till
lärarna själva att bedöma var de befinner sig i undervisningens förändringsvärld. Vill de leda förändringen själva eller vill de bli ledda? Enligt Gunnarsdóttir är hennes studie bara en början på den forskning som är angelägen kring just
detta ämne.
Ytterligare en studie som behandlar entreprenörskap i skolsammanhang är
företagsekonomen Ylva Mühlenbocks avhandling Inget personligt, om entreprenörskap i offentlig sektor.38 Mühlenbock vill visa på hur entreprenörskap förekommer
i offentlig verksamhet, vilken form det har och vad det är som förklarar formen. Hennes förståelse av entreprenörskap i skolan grundar sig på tre olika
fallstudier. Utgångspunkten är att entreprenörskap är något som ligger utanför
den ordinarie verksamheten, vanligtvis under benämningen projekt. Begreppet
”projekt” använder hon för att beskriva entreprenöriella processer i skolan.
Genom att studera olika projekt i skolan försöker hon lyfta fram vad som kan
känneteckna entreprenöriella processer i skolan. Med hjälp av intervjuer med
skolledare försöker hon ringa in vad projekten går ut på och vilka som är idégivare. Mühlenbock fann att rektorerna endast i undantagsfall vill lyfta fram enskilda individer, även om de uttrycker att det finns individer på skolan som är
engagerade utöver det vanliga. Flera av rektorerna ser det istället som väsentligt
att försöka dämpa alltför engagerade individer på sin skola, eftersom de bedömer att det finns risk för att de ska köra slut på sig själva. Skälet till att rektorerna inte väljer att peka ut någon enskild individ är att de vill poängtera att det
är en kollektiv insats. Mühlenbock drar följande slutsats: Enskilda individer
framhävs inte som ledande och drivande i skolan och därmed är entreprenörskapets form i skolan inte individburet. Av den anledningen går det heller inte
att identifiera entreprenörer i skolan. Den kollektiva formen där individen inte
lyfts fram innebär att entreprenörskapet blir osynligt.
Dessa tre studier illustrerar några väsentliga problem. Ett problem är att begreppet entreprenörskap saknar enhetlig definition. Trots begreppsproblematiken menar Harris att det finns en stark retorik kring fenomenet.39 Den starka
retoriken förefaller enligt henne att vara ett hinder för en medveten praktisk
förändring. Ett annat problem är förhållandet mellan retorik och praktik. Hur
ska entreprenörskapet i skolan praktiskt genomföras och vilken förändring av
praktiken är det som eftersträvas? Ett tredje problem handlar om entrepre-

Ylva Mühlenbock, Inget personligt: om entreprenörskap i offentlig sektor. Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan, 2004).
39 Harris, 1995, 54
38

18

nörskapet i förhållande till en ny kontext, i det här fallet en skolkontext. Entreprenörskapet är starkt kopplat till individen medan det i skolan är kollektivet
som lyfts fram och inte enskilda individer.
Det finns således forskning som behandlar lärande, skolutveckling och entreprenörskap däremot saknas det forskning som behandlar entreprenörskap och
skola, med fokus på grundskolan. En viktig uppgift är därför att bedriva forskning kring detta ämne. Föreliggande avhandling kan därför betraktas som en
pusselbit till den nya kunskap som behövs om entreprenörskapets roll i skolans
utveckling.
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3. Metod och genomförande
I denna avhandling studeras utifrån texter och policydokument talet om entreprenörskap och företagsamhet i skolan samt hur det kommer till uttryck i den
praktiska verksamheten vid de studerade skolorna. Utifrån uppfattningar om
hur entreprenörskapet framskrivs och hur det kan tillämpas i grundskolan, dvs.
hur entreprenörskapet är integrerat i de skolor som arbetar med entreprenörskap och företagsamhet, har mitt arbete växt fram. Studien består av två huvuddelar. Del I behandlar ”Entreprenörskap, barnet och lärandet” och del II ”Entreprenörskap i skolan – i ord och handling”.
Del I Entreprenörskap, barnet och lärandet
Den första delen innefattar en analys av texter rörande entreprenören och entreprenörskap. Detta forskningsfält är multidisciplinärt och har sitt ursprung
inom det ekonomiska fältet med förgreningar mot psykologik, sociologi och
pedagogik. Min tanke har varit att få en övergripande uppfattning om vad som
skrivits om entreprenören och entreprenörskap och hur den framställningen är
gjord. Den första delen innehåller också en analys av läroplanerna.40 I dessa har
jag följt hur synen på undervisningen och hur synen på barn och relationen
hem – skola – samhälle har utvecklats och förändrats.
Del II Entreprenörskap i skolan – i ord och handling
Den andra delen innefattar två avsnitt. Det första behandlar talet om entreprenörskap i skolan och det andra dess praktiska genomförande. Talet om entreprenörskap i skolan innehåller en analys av de texter som behandlar entreprenörskap i skolan. Det andra avsnittet innefattar en studie av skolklasser som
arbetar med entreprenörskap och företagsamhet i sin undervisning. Materialet
består främst av observationer och intervjuer med elever, lärare och rektorer,
men avsnittet innehåller även en analys av de enskilda skolornas skolpolicydokument. Avsikten med att använda observationer och intervjuer har varit att få
en bättre förståelse för de enskilda skolornas sätt att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan, samt dess inverkan på skolans övergripande
verksamhet.

40

De läroplaner som analyserats är Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94.
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Etiska överväganden
Att komma in i skolor och klassrum kräver försiktighet och etiska överväganden. Skolorna fick innan studien påbörjades information om forskningens syfte
och vad jag avsåg att studera. Lärarna kunde därefter själva avgöra om de ville
delta. Jag bad om både lärares och rektorers tillstånd. I de klasser som ingick i
studien fick samtliga föräldrar skriftlig information om studien samt även ge
sitt personliga tillstånd till om deras barn fick delta.41 Elevernas informerades
om att de själva fick välja om de ville delta eller ej och att de när som helst
under den tid studien pågick hade rätt att avbryta sin medverkan. I informationsbrevet togs även upp etiska ställningstaganden som var av vikt för att garantera elevernas konfidentialitet.42
Forskarrollen
Att vara lärare som forskar i sin tidigare praktik är inte helt problemfritt. Jag
har varit mellanstadielärare i mer än 20 år och kommer till skolan med en förförståelse som gör att jag har förutfattade meningar om det jag ser. Som utomstående måste jag räkna med att min närvaro och mitt uppträdande alltid på
något sätt påverkar verksamheten och jag måste därmed ha i åtanke hur min
närvaro kan ha påverkat situationen när observationerna och intervjuerna
genomfördes.43 Att beforska sitt eget fält innebär heller inte att jag därför förstår allt som händer. Men eftersom jag känner till hur en skola fungerar kan jag
dock känna mig avspänd i den miljön och gå vidare utifrån en välbekant kontext.44
Lärare och andra aktörer kunde ha förväntat sig att jag som lärare och forskare
aktivt skulle ta del i det som hände i verksamheten genom att be mig om råd
eller om min åsikt i frågor som uppstod eller om händelser som inträffat. Här
hade jag som forskare tänkt igenom vilka eventuella frågor som kunde tänkas
uppkomma och hur de skulle bemötas.45 Varje skola informerades om att min
uppgift inte var att hjälpa till att göra skolan mer företagsam eller att vara ett
Se bilaga 1 och 2.
De etikregler som finns i ”Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”,
www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=TOVMVF22THP7 , 2002-02-14, har legat till grund för
mina etiska ställningstaganden.
43 Margot Ely, m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar (Lund: Studentlitteratur, 1993), 54-55; Stephen J. Ball, ”Self-doubt and soft data: social and technical trajectories in
ethnographic fieldwork”, Qualitative Studies in Education, 3:2 (1990):166-167.
44 Jmf. Ely, m.fl., 1993, 137.
45 Jmf. Pål Repstad, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund: Studentlitteratur,
1999), 61.
41
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bollplank för eventuella funderingar som de hade i sin verksamhet.46 Jag klargjorde också att trots att jag var utbildad lärare med erfarenhet i den praktik
som skulle studeras inte skulle medverka som lärare i de olika undervisningssituationerna.47
Det var viktigt att både elever och lärare skulle känna sig trygga med min närvaro. Jag befarade att lärarna kunde känna obehag över att det fanns en person
till i klassrummet och vara oroliga för att bli bedömda. Jag upplevde dock en
successiv förändring efter ungefär halva min tid på de enskilda skolorna. Varken lärare eller elever verkade längre ta notis om att jag befann mig på skolan.

Urval och avgränsningar
Urval skriftliga texter
I den första studien analyseras texter av tre olika typer. I den första analysen
som utgår från ekonomiska diskurser har jag utgått ifrån forskningsöversikter
och sökt efter litteratur som är allmänt förekommande inom området.48 Jag har
studerat olika nyckelpersoners skrifter och sökt efter originalkällor för att se
vilka bärande idéer om entreprenören och entreprenörskap som lyfts fram.49
1960-talet har angetts som den tid då entreprenörskap sprids från ekonomisk
vetenskap till beteendevetenskap och det är från den tiden och fram till idag
som jag framför allt koncentrerat den här delen av min analys på.50 Den andra
analysen tar sin utgångspunkt i de svenska läroplanerna, vilka var och en kan
sägas representera sin tids officiella skoldiskurs i Sverige. Förespråkarna för
entreprenörskap i skolan använder sig av och hänvisar till valda delar av
Lpo94/Lpf 94. Av den anledningen har det varit betydelsefullt att följa utveck-

Jmf. Ely, m.fl., 1993, 59.
Jag fick en direkt förfrågan från en av de undervisande lärarna om de fick prata med mig, vilket
jag besvarade med att det gick bra, men att de inte skulle räkna med mig som en extra hjälplärare
under den tid studien pågick.
48 För översikter, se bl.a. Hans Landström, Entreprenörskapet rötter (Lund: Studentlitteratur, 2000);
Jan Edward Skaug, En förstudie om Entreprenörskap: en kartläggning av tidigare forskning och utredningar
om entreprenörskap, entreprenöriellt arbete och ledarskap. Forskningsrapport 2000:1 (Uddevalla: Institutionen för Arbete, Ekonomi och Hälsa, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 2000).
49 Litteratur som behandlar småföretagande och bildande av företag ligger utanför mitt intresseområde. Jag har koncentrerat mig på frågor som rör vem entreprenören är, vilka egenskaper och
förmågor som entreprenören anses ha.
50 Landström, 2000, 60-84.
46
47
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lingen av läroplanernas texter, vilka diskurser som varit rådande och betydelsen
av samverkan mellan skola och samhälle. Den tredje analysen är direkt kopplad
till litteratur som behandlar entreprenörskap och företagsamhet i skolsammanhang. För att klarlägga vad som finns om entreprenörskap och företagsamhet
inom forskning har utgångspunkten varit vetenskapliga publikationer. Analysen
innefattar även offentliga dokument som t ex OECD, EU, NUTEK och Departementsserieskrifter. Dessa dokument avspeglar explicit även politiska och
ideologiska resonemang kring entreprenörskap och företagsamhet. Målsättningen har varit att ringa in hur diskursen entreprenörskap och företagsamhet i
skolan är framställd. När det gäller texter som uttalat vänder sig till entreprenörskap och företagsamhet i grundskolan har jag funnit att det källmaterialet
varit starkt begränsat. Av den anledningen har viss litteratur blivit mer frekvent
refererad.51
I den andra studien har jag använt mig av olika skolors lokala policydokument,
som ligger till grund för skolans arbete, hur skolan ser på undervisning, vilka
delar i undervisningen som lyfts fram och vilka som tonas ner. Skolplaner,
lokala arbetsplaner, kvalitetsredovisningar, planeringar samt projektplaner och
projektredovisningar för PRIO 1- projekten vid de enskilda skolorna har varit
underlag för denna analys.52
Urval skolor
Jag har använt mig av olika kriterier för urval av skolor. Första kriteriet gällde
skolor som arbetade med entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Dessa
skolor fann jag i det PRIO 1-projekt som bedrivs i Västerbottens län. Under
åren 2000 – 2005 bedrevs totalt 261 skolprojekt i samtliga av länets 15 kommuner, från förskola till gymnasium. Av dessa valdes projekt ut som pågick i
grundskolan. Det rörde sig om ca 50 projekt. Samtliga projektansökningar som
berörde grundskolans årskurser 4 – 6 granskades med avsikten att få en uppfattning om projektens mål och innehåll. De olika kommunernas hemsidor
studerades för att se om projektet PRIO 1 var något som låg på en kommunövergripande intressenivå. Det andra kriteriet var det geografiska, t ex att skolorna skulle vara åtskilda, ligga i olika kommuner och vara olika stora. Avsikten
var att studera om olika förutsättningar såsom geografiskt läge, kommunal
51 Bl.a. har framför allt Bengt Johannisson & Torsten Madsén, I entreprenörskapets tecken: en studie av
skolning i förnyelse (Stockholm: Närings- och handelsdepartementet, Ds 1997:3) och Inger Karin
Røe Ødegård, Framtiden på timeplanen: Pedagogisk entreprenørskap (Kristiansand: Høyskoleforlaget
AS 2000) fått stort utrymme.
52 PRIO 1 står för ”Prioritet Företagsamhet i Västerbottens län” och beskrivs utförligare i del II
under rubriken PRIO 1.
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satsning eller skolans storlek på något sätt kunde påverka synen på entreprenörskap och företagsamhet vid de olika skolorna.
Via projektsamordnare och egna kontakter med lärare och rektorer fick jag
tillstånd att besöka några skolor, vilket resulterade i en kortare pilotstudie som
genomfördes under vårterminen 2002. Avsikten med pilotstudien var att få en
uppfattning om hur de enskilda skolorna arbetade med projekten. För mitt
fortsatta forskningsarbete valdes fyra skolor i Västerbottens län ut. De var belägna på olika platser i länet. En skola fanns på landsbygd, en i tätort i inland,
en i tätort i kranskommun till större samhälle och slutligen en tätortsskola vid
kusten. Skolornas storlek och geografiska läge varierade därmed. Gemensamt
för samtliga skolor var att de deltagit i PRIO 1 sedan starten år 2000 och antingen hade ett övergripande kommunalt eller ett lokalt intresse av att entreprenörskap och företagsamhet i skolan på något sätt skulle sätta sin prägel på
skolans verksamhet.
Urval informanter
Studien genomfördes i årskurserna 4 – 6. Det fanns flera skäl till detta. En
anledning var att eleverna gått i skolan en tid och kunde antas ha erfarenhet av
flera olika arbetssätt. Rimligtvis hade de också ett mer utvecklat språk än yngre
barn och kunde därför bättre resonera kring och reflektera över sin egen skoldag, sitt lärande och hur de arbetar med entreprenörskap och företagsamhet i
skolan.53 Jag har dessutom yrkesmässig erfarenhet av barn i dessa åldrar, vilket
möjligen kunde bidra till att kontakten underlättades.
Innan studien påbörjades besökte jag samtliga fyra skolor och informerade
personalen om studien. Det gavs möjlighet att ställa frågor. På varje skola följde jag en eller två klasser.54 I den mån det fanns fler än en 4 – 6 klass fick lärarna själva avgöra vilka klasser som skulle delta i studien. I varje klass var målet
att intervjua lika många flickor som pojkar. Utifrån föräldrars tillstånd och elevers val fick lotten avgöra vilka elever som skulle delta. Jag begränsade mig till
tio elever i varje klass, fem flickor och fem pojkar.55 Totalt ingick 147 elever i
studien, varav 68 intervjuades. Jag gjorde den bedömningen att jag med detta
antal fick ett tillräckligt urval för att kunna visa på hur elever i olika skolor uppfattar entreprenörskap och företagsamhet i skolan. På varje skola genomfördes
53 Jmf. Bengt-Erik Andersson, Som man frågar får man svar: En introduktion i intervju och enkätteknik.
(1985) (Stockholm: Rabén Prisma, 1994), 182-183.
54 Byaskolan som ingick i min studie hade bara en 4 -6 klass.
55 På en skola lyckades jag inte få ihop 20 elever på grund av sjukdom och ovilja från elevernas
sida att bli intervjuade. I byskolan intervjuades totalt 10 elever.
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dessutom intervjuer med tre lärare och en rektor. Bland lärarna intervjuades
totalt sju kvinnor och fem män och bland rektorerna tre kvinnor och en man. 56
Totalt pågick studien på varje skola under två veckor fördelade på en fyra- till
femveckorsperiod.57

Observation som vetenskaplig metod
Observation är användbar som metod när man vill studera processer och relationer mellan människor och händelser, som pågår över en viss tid. Min tanke
var att först göra observationer som sedan skulle kompletteras med intervjuer.
Detta för att intervjuerna skulle ingå i ett tydligare sammanhang.58 Observationerna bestod av två delar. Den första delen syftade till att dels få en förståelse
för skolmiljön, dels få en uppfattning om vad som kännetecknade den enskilda
skolans specifika kontext.59 Observationerna koncentrerades på samtal, relationer, samarbete, läromedelsanvändning, rutiner, konflikter samt skolans organisation som t ex schema, gruppindelningar och arbetslag. Det var viktigt att min
närvaro inte skulle påverka och tillrättalägga undervisningen alltför mycket,
samtidigt som jag var mån om att försöka knyta kontakt med eleverna för att
underlätta arbetet med intervjuerna. Jag hoppades på så sätt ”så snabbt som
möjligt flyta in i klassrummet och få en bild av den vanliga och icketillrättalagda undervisningssituationen”.60
Den andra delen av observationen inriktades mer direkt på vissa aspekter som
har kopplats till entreprenörskap och företagsamhet i skolan, nämligen elevaktivitet, elevinflytande, kommunikation, samarbetsformer, ansvar, initiativ samt
arbetssätt och arbetsformer. Jag önskade få en översiktsbild av skolan och undervisningen för att sedan kunna sortera ut och fokusera på vad som kunde
tillhöra entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 61

56 Samtliga lärare undervisade i de klasser som ingick i studien utom en kvinnlig lärare som var
projektledare vid en skola, dvs. hon var involverad i projekten utan att vara en undervisande
lärare i just de skolklasser om ingick i studien.
57 Jmf. Elisabet Öhrn, Elevers inflytande i klasrummet: En explorativ studie av könsmönster i årskurs nio
(Mölndal: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, 1997), 16.
58 Jmf. David Silverman, Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction
(London: Sage, 2001), 111.
59 Jmf. Charlotta Einarsson & Eva Hammar Chiriac, Gruppobservationer: Teori och Praktik (Lund:
Studentlitteratur, 2002), 132.
60 Gun Malmgren, Gymnasiekulturer: Lärare och elever om svenska och kultur. Avhandling för doktorsexamen (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; 92:188, 1992), 18.
61 Jmf. Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994), 103-104.
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Observationer kräver tid och min roll i klassrummet var viktig att klargöra.62
Jag informerade eleverna om att jag var intresserad av deras arbete med entreprenörskap och företagsamhet i skolan och att det var anledningen till att jag
var där. Min uppgift som observatör var att inte bara se och lyssna, utan också
göra det på ett kvalitativt annorlunda sätt. Att kunna observera kräver träning.63
Svårigheten var att komma ihåg allt, och av den anledningen valde jag en halvstrukturell variant av observationer. Jag bestämde mig innan lektionen för vad
jag skulle koncentrera min observation på.64 Ambitionen var att i största möjliga mån undvika att ta uppmärksamheten från det som hände i klassrummet
och jag valde därför att varken anteckna eller göra bandinspelningar under
lektionerna.65 Jag gjorde istället stödanteckningar under rasterna. När dagen var
slut sammanställdes anteckningarna och kompletterades med reflektioner kring
min upplevelse av dagen. På så sätt kunde jag vandra omkring i klassrummet,
följa eleverna när de gick ut och arbetade i olika grupprum och även välja var
jag ville sitta.
Det var inte svårt att komma i kontakt med eleverna. De var ofta positiva och
nyfikna på vem jag var och berättade gärna vad de gjorde och höll på med. För
att jag skulle få en uppfattning om skolan och dess stämning krävdes att jag
befann mig där under en tid. Det var också då jag kunde få en uppfattning om
hur skolan arbetade med vanlig undervisning och med entreprenörskap och
företagsamhet i skolan.
Vilken roll kan man då säga att jag hade under observationerna? Jag var en
passivt deltagande observatör.66 Enligt Pedagogen Margot Ely m.fl. kan deltagande observatör betraktas som ett ”paraplybegrepp för alla kvalitativa metoder
för faktainsamlande. Men begreppet används ofta för att beteckna bara en av
dessa metoder.”67 Jag har för det mesta stått vid sidan om och betraktat de
olika situationerna, men jag har också, när jag blivit ombedd, deltagit i olika
lekar och samtalat med lärare och elever utan att det varit en intervjusituation.
Anledningen till det var att jag försökte etablera en så god kontakt som möjligt
med elever och lärare för att min närvaro i skolan skulle underlättas. Min förhoppning var att jag under tiden för observationerna skulle kunna skapa kon-

62 Elisabet Öhrn, Klassrumsobservationer. Föreläsning 2002-02-14 vid Grundläggande forskningsmetod, Lärarutbildningen, Umeå universitet.
63 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 1996), 67-69.
64 Jmf. Öhrn, 2002.
65 Jmf. Repstad, 1999, 49; Martyn Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt
inom samhällsvetenskaperna (Lund: Studentlitteratur, 2000), 178.
66 James P. Spradley, Participant observation (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), 59-60.
67 Ely, m.fl., 1993, 49.
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takt med både lärare och elever på ett sätt som kunde bidra till att underlätta
kommande intervjusituationer.
Observationerna skedde huvudsakligen under lektionstid men även på raster, i
matsal, på konferenser och möten. Under rasterna var jag intresserad av att
studera hur eleverna samspelade och vad de valde att göra när det inte fanns
några tydliga instruktioner från vuxna. Vid konferenser, informella och formella möten studerade jag samspelet mellan de vuxna på skolan och vad de valde
att ta upp och prata om. De första fem dagarna på varje skola ägnades helt åt
observationer, medan de följande fem dagarna varvades med intervjuer och
observationer.68

Intervju som vetenskaplig metod
Ett av målen för min studie var att undersöka lärares och elevers uppfattningar
om och erfarenheter av entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Intervjuer
blev därmed nödvändiga.69 Det var också genom intervjuerna som jag som
forskare kunde fördjupa mina frågeställningar för att bättre förstå det fenomen
jag valt att studera.70 Till stöd för mina intervjufrågor utarbetades en intervjuguide vars innehåll byggde på de observationer jag tidigare gjort samt skolornas
lokala policydokument.71 Intervjuerna innehöll liksom observationerna två
delar. Den första delen behandlade skolans specifika kontext, medan den andra
riktades mer direkt mot projektet entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
Intervjuguiderna utformades till viss del olika vid de olika skolorna.72 Sammanlagt använde jag mig av tolv olika intervjuguider varav fyra var för elever, fyra
för lärare och fyra för rektorer.
Liksom observationer kräver intervjuer övning och vid den första intervjun
som genomfördes med en rektor valde jag därför att ha med mig en kollega
som hade till uppgift att observera mig under intervjun.73 Denna observation
På Sjöskolan var min tid strikt fördelad mellan de två klasser som ingick i studien och där
gjordes enbart observationer i varje klass under de första 2,5 dagarna och därefter varvades
observationer med intervjuer.
69 Jmf. Irving Seidman, Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the
Social Sciences (New York: Teachers College Press, 1998), 5.
70 Jmf. Seidman, 1998, 7-8.
71 Jmf. Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 121.
72 Intervjuguiden innehöll teman som jag utgick ifrån, men frågorna kring dessa utvalda teman
varierade. Se bilaga 3-5.
73 Kvale, 1997, 136. Informanten informerades om att jag önskade ha med en observatör under
intervjun och gav sitt godkännande till det.
68
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gav mig värdefull kunskap om bland annat mitt sätt att ställa frågor och följdfrågor, hur jag använde mitt kroppsspråk och hur jag utnyttjade tystnaden,
kunskap som jag hade nytta av under mina fortsatta intervjuer. Som intervjuare
måste jag också vara medveten om att jag både kunde påverka och påverkas av
informanterna.74 Under intervjuerna med lärarna blev detta tydligt. Vid flera
tillfällen stannade lärarna upp och sa ”det här har jag inte tänkt på tidigare”,
eller ”det här var en svår fråga, nu måste jag tänka”. Under intervjuerna fick
lärarna möjlighet att verbalisera en tanke, till vilken jag ställde följdfrågor för att
denna tanke skulle vidareutvecklas. Mitt sätt att ställa frågor utvecklades efterhand som en följd av informanternas svar på frågorna eller reaktioner under
intervjuerna.
Enligt psykologen Steinar Kvale finns det inga klara riktlinjer för vetenskapliga
intervjuer.75 Under intervjuerna med eleverna gällde det att hitta ett sätt där de
så avslappnat och spontant som möjligt kunde besvara mina frågor. Att intervjua barn ställer också krav på känslighet och lyhördhet. Det kunde t ex finnas
en risk att barnen berättade utlämnande saker som gick utanför mitt ämne, som
mobbning eller andra händelser. Det var viktigt för mig att inte att inte ta på
mig rollen som terapeut. Om det skulle uppstå sådana situationer var det angeläget att betona för barnen att de måste prata med sina lärare eller andra vuxna
och att jag inte kunde gå in och föra deras talan.76 Utifrån tidigare erfarenheter
av intervjuer med barn var jag medveten om att barn kunde uppfatta samtalen
som ett förhör eller att de var lojala till det system de befann sig i.77 Även dagsformen kunde påverka deras upplevelse av skolsituationen. Svårigheten var att
verkligen få frågorna besvarade genom intervjuerna. Ett problem jag framför
allt ställdes inför under mina första intervjuer med eleverna var att skapa en
god samtalsatmosfär. För att uppnå detta inledde jag intervjuerna med frågor
om deras intressen, vad de tyckte om och inte. Dessutom hade de med sig sina
planeringar som vi kunde samtala kring.78 Likafullt upplevde jag en outtalad
förväntan hos eleverna att de ville leverera de rätta svaren till mig.79 Jag förändrade då min strategi och försökte göra frågorna mer situationsanknutna som t

74 Annika Lantz, Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun (Lund: Studentlitteratur: 1993),
14.
75 Jmf. Kvale, 1997, 19-20.
76 Öhrn, 2002.
77 Erfarenheten baseras på en tidigare C-uppsats. Se Eva Leffler, Kartan och verkligheten: En kvalitativ didaktisk studie av elevers lärande (Uppsatsarbete på C-nivå. Rapport nr 9, 2000. Umeå universitet,
Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå).
78 Jmf. Lantz, 1993, 63: Denscombe, 2000, 151; Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson, Att förstå barns tankar: Metodik för barnintervjuer (Stockholm: Liber, 2000).
79 Se senare teoriavsnitt angående diskurs, disciplin och makt.
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ex ”Om du var lärare och jag var elev vad skulle du göra om…?”80 Jag upplevde att jag lyckades nå eleverna bättre och att vi kunde samtala på ett annat sätt
genom att koppla vissa av frågorna till olika situationer.
Intervjuerna med eleverna tog mellan 20 och 40 minuter och intervjuerna med
lärare och rektorer mellan 60 och 90 minuter. Jag bandade och transkriberade
samtliga intervjuer.81 Fördelen med att banda intervjuerna var att jag kunde
koncentrera mig på informanterna och vad de sa och att jag efter intervjun
kunde skriva ner reflektioner. Dessutom har jag haft möjlighet att lyssna på
intervjuerna flera gånger. För att avdramatisera själva bandinspelningen fick de
elever som så önskade lyssna på sig själva efteråt.82 Vissa elever tyckte att tekniken var intressant och de fick då koppla ihop sladdarna till bandspelaren och
göra en kort inspelning innan själva intervjun började.
Citaten från intervjuerna är i stort sett ordagrant återgivna.83 Jag anser att de
enskilda rösterna är betydelsebärande och ska ”höras” i texten. Sättet att uttrycka sig har ett innehåll och därför finns markeringar för längre pauser, skratt
samt punkter som visar att meningen inte avslutats. För att underlätta läsandet
har jag dock satt ut skiljetecken samt undvikit vissa dialektala uttryck. I transkriberingen av intervjuerna anger tre punkter i citaten en längre tystnad.

Jmf. Seidman, 1998, 71.
Allt intervjumaterial är arkiverat på Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet. Jmf. Vetenskapsrådet. Förvaring och ägande av forskningsmaterial.
www.codex.vr.se/oversikter/forvaring,html, 2006-02-03.
82 Jmf. Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, 29.
83 Jmf. Seidman, 1998, 102; Repstad, 1999, 85; Denscombe, 2000, 161.
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Analytiska verktyg och teoretiska perspektiv
De diskussioner som förs kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan är
förknippat med både skolutveckling och samhällets behov. Retoriken är stark
och slagkraftig. Det är därför intressant att studera hur dessa diskussioner förs.
Vilka begrepp dominerar och vad står de egentligen för? Vem eller vilka är det
som har tolkningsföreträde? För att reda ut mina frågor har jag valt att använda
mig av den franske filosofen Michel Foucaults teorier kring diskurs, makt och
disciplin.
Diskurs
Med diskurs84 avser Foucault en regelstyrd framställning av begrepp, utsagor
och teorier som utgör en serie av artikulerade föreställningar om något.85
Diskurs är alltså språkliga uttryck som bidrar till att forma en verklighet. Språket är ett redskap som formulerar diskurser. Begreppet ”diskurs” kan användas
för att studera hur vi framställer vår verklighet, våra sanningar och oss själva. 86
En diskurs kan alltså ses som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen”.87
Den avspeglar inte världen, utan den spelar en aktiv roll i dess tillblivelse och
förändring. Diskurser existerar också genom diskursiva praktiker och ska förstås i den situation där de existerar. Med diskursiv praktik avser Foucault de
regelstyrda handlingar och metoder som används inom en diskurs.88 Entreprenörskap och företagsamhet i skolan är exempel på en diskurs. Den diskursiva
praktiken uppstår där elever och lärare arbetar med detta. Praktiken är betydelsefull för Foucault. Han menar att när man beskriver hur en diskurs bildas är
det viktigt att försöka ”urskilja de relationer som upprättas och som karakteriserar en diskursiv praktik”.89
Att analysera diskurserna innebär enligt Foucault att behandla dem ”som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om”.90 Det handlar
om att studera de talordningar och den logik som fastlägger gränsen för vad
Foucault använder begreppet diskurs dels i en mer övergripande och teknisk mening såsom
namn på alla skrivna och yttrade fraser, dels som namn på hela den praktik som skapar en viss
typ av yttranden som när han använder sig av t ex. medicinens, naturhistoriens eller ekonomins
diskurs. Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium,
1993), 57.
85 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Lund: Arkiv, 2002b), 133-134, 144-145.
86 Sophia Lövgren. Diskurs och diskursanalys (Linköping: Tema Univ., 1999), 17.
87 Whinter Jørgensen & Phillips, 2000, 7.
88 Foucault, 2002b, 145.
89 Foucault, 2002b, 66.
90 Foucault, 2002b, 67.
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som är socialt och kulturellt accepterat som ”sanning” eller ”trovärdigt”.91 Det
är viktigt att fråga sig: Vem eller vilka är det som talar? Vilken legitimitet har de
som talar?92 Foucault säger:
Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst
när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som
helst. Tabulerade ting, ritualer för olika tillfällen, det talande subjektets privilegierade eller exklusiva rätt: här har vi ett spel mellan tre typer av förbud
som korsar, förstärker eller tar ut varandra och bildar ett komplicerat galler
i ständig förändring. 93

Inom skolan existerar och verkar olika diskurser på olika plan. Dessa diskurser
påverkas av samhällets utveckling och förändringar. De styrdokument som
ligger till grund för skolans arbete är relativt allmänt hållna och möjliggör skiftande tolkningar. De enskilda skolorna kan därmed välja att lyfta upp och betona olika diskurser som sedan påverkar deras praktik. Enligt Foucault rör det
sig om inre procedurer, av diskurser som utövar kontroll över sig själva.94
Skolan har i alla tider använts som ett politiskt medel för att nå särskilda syften.
Yttre aktörers vilja att påverka skolans innehåll och form är inte heller något
nytt. Både LO och SAF har under de senaste decennierna inte bara vänt sig
mot skolans arbetssätt och arbetsformer utan även mot skolans bristande kontakt med arbetslivet. 95 Foucault menar att:
Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den
makt de bär med sig. 96

Diskursiva formationer
Enligt Foucault opererar olika diskurser samtidigt inom en och samma praktik.
Att beskriva de diskursiva formationerna handlar om att beskriva det utrymme
där den studerade diskursen möter andra diskurser och vilken roll den spelar i
förhållande till de andra diskurserna.97 Den studerade diskursen kan antingen

Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok (Lund: Studentlitteratur, 2003), 21.
Foucault, 2002b, 68.
93 Foucault, 1993, 7-8.
94 Foucault, 1993, 16.
95 Lundahl, 1997, 132, 144 – 145.
96 Foucault, 1993, 31.
97 Foucault, 2002b, 85-86, 187-188.
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komplettera, stå i motsättning till, eller vara i analogi till andra diskurser. Den
diskursiva formationen sker i mötet mellan en rad oenigheter och motsättningar vars roller och nivåer måste beskrivas. Analysen av diskursformationerna
består i att finna dessa samband. Det gäller att i den studerade praktiken upptäcka var dessa diskursiva formationer uppstår och definiera den form de tar
och vilka relationer de underhåller sinsemellan.
Varje diskurs drivs av en vilja att veta, en vilja till sanning som förlitar sig på
institutionellt stöd som både förstärks och förnyas inte bara inom olika institutioner utan också i samhället utanför. Det handlar i grunden om hur kunskap
värderas, distribueras och fördelas. Enligt Foucault utövar denna vilja till sanning en ”press på och tvingande makt över andra diskursformer.”98
Makt
Maktbegreppet hos Foucault ska inte förknippas med totalitär makt eller med
juridisk makt. Makt kan för det första ses som en metod, en teknik som arbetar
med normalisering och kontroll, inte med lag och straff.99 Genom att använda
sig av makten som analytiskt begrepp kan man enligt Foucault definiera det
specifika område som maktrelationerna utgör och fastställa vilka verktyg som
behövs för att analysera det.100 Foucault använder sig ogärna av begreppet
”makt” eftersom det enligt honom förknippas med politiska strukturer, en
regering, en dominerande social klass, slaveri etc. Han använder sig däremot av
”relationships of power”, relationer av makt mellan människor.101 Makten kan
för det andra betraktas som ett styrkeförhållande mellan människor eller mellan
grupper av olika slag.102 Foucault menar att det i alla mänskliga relationer finns
en önskan att styra en annan persons beteende. Makt är alltid närvarande oavsett om det gäller en verbal kommunikation, en kärleksrelation, en ekonomisk
eller en institutionell relation. Han tror därför inte att det kan finnas samhällen
utan maktförhållanden utifrån den aspekten att det alltid finns individer som
försöker styra och bestämma över andras beteenden.103 Kännetecknande för ett
maktförhållande är att det innehåller ett motstånd, vilket innebär ett visst mått
av handlingsfrihet. Makten ska därmed inte ses som ett system av dominans

Foucault, 1993, 12-13.
Michel Foucault, Sexualitetens historia 1: Viljan att veta (Göteborg: Daidalos, 2002a), 101.
100 Foucault, 2002a, 95.
101 Michel Foucault, “The ethic of care for the self as a practice of freedom”, The final Foucault,
red. James Bernauer & David Rasmussen (London: MIT Press, 1994a), 11.
102 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996), 29.
103 Foucault, 1994a, 18.
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som kontrollerar allting och inte lämnar något som helst utrymme för frihet.104
Foucault menar att om man i stället slutar med att beskriva makten och dess
verkningar i negativa termer kan man se att den i själva verket är produktiv.
Produktiv på så sätt att den producerar en verklighet, producerar ämnesområden och vad som är sant och inte. Det vi lär oss om individen tillhör denna
produktion.105 Makten producerar sålunda ett vetande. Makt och vetande förutsätter varandra.106 Makten existerar inte av sig själv, den existerar endast när
den utförs, alltså mellan människor, individuellt eller kollektivt. Det är en väg
där ett visst agerande förändrar andra.107 Enligt Foucault skulle makten inte
accepteras om den bara låg över oss som en nekande kraft.
It [power] also traverses and produces things, it induces pleasure, forms of
knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive
network that runs through the whole social body, much more than as a
negative instance whose function is repression.108

Makt ska följaktligen inte likställas med ondska utan ska istället ses som ett
strategiskt spel där makt utövas.109 Att analysera makt innebär att rikta ljuset
mot detta spel, upptäcka maktrelationer, lokalisera deras position, finna deras
användningspunkt och de metoder som används.110 Den här typen av makt
som ligger utanför den suveräna makten kallar Foucault den disciplinerade
makten. Den är mer beroende av kropparna och vad de gör än den värld vi
lever i och vad den skapar. Han menar att det handlar om att få ut så mycket
som möjligt hos var och en och förbättra kraften och effektiviteten hos det
som kontrollerar individerna.111 Skolans uppgift är undervisning och fostran.
Undervisning handlar sålunda om lärande av normer, inte bara kring uppförande och attityder utan även om kunskap. Maktens produktivitet kan anses vara
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en grundläggande regel i all pedagogisk strävan.112 Det handlar om att göra
maktens produktivitet positiv.
Min uppgift blir att beskriva olika maktförhållanden och deras förbindelse med
varandra, att ta reda på vilka krafter som disciplinerar individerna. Enligt kriminologen Magnus Hörnqvist kan detta genomföras genom att man studerar de
nät av maktrelationer som bildas och som ”löper genom varje kropp mellan
den som vet och den som inte vet”.113
Disciplin
Makt kan alltså utövas och upprätthållas med hjälp av disciplin, men kan även
verka självständigt. Disciplinen är den speciella tekniken för en maktutövning
där individen på samma gång är föremål och verktyg.114 Man kan säga att disciplinen underhåller en relationell makt. I klassrummet kan införande av olika
arbetssätt och arbetsformer vara ett sätt att styra eleverna mot önskad kunskap.
Disciplinen används också som ett medel för lydnad. Härigenom kan eleverna
formas efter vissa regler och styras mot ett visst mål. Enligt Foucault är disciplin den speciella teknik som framställer nyttiga individer och den typ av makt
som omfattar en rad olika tekniker som kan användas som redskap för att nå
ett bestämt syfte.115 Disciplinen kan användas för att kontrollera en verksamhet
genom att ställa upp regler för hur verksamheten ska bedrivas. Skolan kontrolleras både utifrån och inifrån sin egen verksamhet dels genom samhällets förändringar, dels genom exempelvis styrdokument och kvalitetsredovisningar.
Utifrån Foucault kan disciplinens syfte i detta sammanhang bli att öka nyttan
hos var och en som ingår i skolans kontext.116
Foucault visar hur maktmekanismer i dess idealiska form kan utövas med hjälp
av det panoptiska systemet.117 Detta synsätt kan även appliceras på undervisning av skolbarn. Makten behöver inte ingripa utan verkar spontant. Det panoptiska systemet strävar efter en mer ekonomisk utformning av makten. På så
Jennifer M. Gore, ”Disciplining Bodies: On the Continuity of Power Relations in Pedagogy”,
Foucault’s Challenge: Discourse, Knowledge, and Power in Education, red. Thomas S. Popkewitz & Marie
Brennan (New York: Teachers College Press, 1998), 237.
113 Hörnqvist, 1996, 30.
114 Foucault, 1994b, 199.
115 Foucault, 1994b, 246, 251.
116 Foucault, 1994b, 256.
117 Panopticon används som synonym för de sentida termerna ”kontrollapparaterna” eller ”övervakningssamhället”. Jeremy Bentham, Panopticon: en ny princip för inrättningar där personer övervakas
(Falun: Nya Doxa, 2002), 12. Uttrycket panopticon använder Foucault för att beskriva den disciplinära övervakningen. Foucault, 1994b, 239-254.
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sätt får disciplinen enligt Foucault en omvänd funktion.118 Den ska fylla en
positiv uppgift genom att öka den nytta som kan utvinnas ur individen. Disciplinen som teknik används exempelvis när man talar om elevers ansvar och
inflytande. Eleven har både ett inre och ett yttre ansvar och förutsätts ta ansvar
över sitt lärande. Foucault menar att disciplinen även kan verka inom individen
genom att individen får kunskap om sig själv.119 Begreppet ”disciplin” blir användbart i min analys när jag ska studera vilka kontrollsystem som projektet
entreprenörskap och företagsamhet i skolan styrs av, både när det gäller de
yttre kontrollsystemen och de inre interna kontrollsystemen.
Som analytiska redskap har jag således valt Foucaults teorier kring diskurs,
makt och disciplin. Jag kommer att använda mig av hans teorier på samma sätt
som en snickare använder en verktygslåda. De olika verktygen hjälper mig att
ställa frågor som gör att diskursen tydligare framträder och för att visa vem
som har företräde till det som sägs och på vilka sätt det påverkar praktiken.
Foucault har aldrig gett sig ut för att vara dogmatisk – tvärtom är han många
avseenden motsägelsefull. Han inbjuder oss att använda hans idéer lika pragmatiskt som han själv gjort.120
Om folk skulle vilja öppna dem, använda sig av en eller annan mening, idé
eller analys, liksom man använder en skruvmejsel eller en bultdragare, för
att kortsluta, diskvalificera maktsystemen, däri inräknade de som mina
böcker eventuellt ingår i… nåja så mycket bättre”. 121

Möjligheten att presentera en entydig, sann och äkta Foucault-teori finns
inte.122 Jag har i stället valt att presentera hur jag har uppfattat Foucault och på
vilket sätt jag kommer att använda mig av hans teorier i min analys. Inom skolforskning kan noteras att Foucaults namn använts inte bara mångsidigt utan
även motstridigt.123
Med hjälp av Foucaults diskursbegrepp avser jag alltså att studera hur en
diskurs har formats. Min roll som forskare blir som Foucault uttrycker det, att
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studera det som faktiskt har ”sagts eller har skrivits för att analysera vilka
mönster det finns i utsagorna och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får”.124 Med hjälp av diskursbegreppet kan
jag förstå det fenomen jag valt att studera, entreprenörskap och företagsamhet i
skolan.
I de skolprojekt som är i fokus kommer initiativet från aktörer utanför skolan,
nämligen näringslivet. Foucault säger:
Jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång
kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer
vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet.125

Genom Foucaults begrepp ”makt” och ”disciplin” kan jag analysera de styrmekanismer som ligger bakom dessa projekt och vilka konsekvenser de får för
praktiken. Praktiken är nämligen central för Foucault. Målet med hans analyser
är att få grepp om de förhållanden som gör att de undersökta praktikerna vid
en specifik tidpunkt blir accepterade.126 Diskurser uppstår inte ur tomma intet,
de är historiskt betingade och förändras ständigt. Foucault menar att kunskap
uppstår ur en erfarenhet och att den erfarenheten kan återvända till en praktik.127 Det är därför praktiken är så viktig att studera. Kunskapen om entreprenörskap och företagsamhet i skolan och hur den diskursen har uppkommit,
vilka som för dess talan och vilka konsekvenser den får för den praktiska verksamheten är centrala teman i min studie.
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Genus
Ett av målen med de projekt jag studerat var att de skulle bidra till att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. Av relevans för mig har därmed varit att
studera hur de undersökta skolorna arbetar för att utveckla jämställdhet med
hjälp av sina projekt. Teorier kring genus har varit ett användbart verktyg i
denna analys.
Antropologen Britt-Marie Thurén menar att genusbegreppet behandlar relationer mellan kvinnor och män och hur dess varierade uttryck, orsaker och konsekvenser gestaltas.128 Relationer skapas och återskapas genom enskilda och
kollektiva processer i familjen, arbetet och samhället i övrigt. Debatten kring
genus kan sägas handla om hur vi förhåller oss till det faktum att mänskligheten
delas i två grupper samt hur vi som individer upplever och beskriver vår
könstillhörighet.129 Mytbilder kring vad som är typiskt kvinnligt och manligt har
alltid påverkat och fortsätter att påverka oss. Dessa sociala konstruktioner inverkar på vår vardag och därmed även på skolan. Genussystemet är enligt historikern Yvonne Hirdman uppbyggt av två logiker.130 Den ena är just dikotomin, isärhållandets princip, det vill säga att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra är hierarkin, att mannen är norm. Företagsekonomen Helene
Ahl har visat att dessa två logiker vidmakthålls och befästs även inom diskursen
om entreprenören bl.a. genom att entreprenören oftast framställs som man.131
Det är den manliga normen som styr bilden av vad som karakteriserar en entreprenör, hur en entreprenör arbetar och fungerar. Entreprenören betraktas
allmänt som hjälte och vägbrytare.132 De kvinnliga entreprenörerna framställs
som annorlunda än de manliga.133 Entreprenören är sålunda i högsta grad en
genus-impregnerad konstruktion. Genus verkar i entreprenörskap och företagande på samma sätt som på arbetsmarknaden och i samhället för övrigt. Ahl
menar att det som betraktas som manligt respektive kvinnligt styr hur entreprenörskap utövas i praktiken.134 Begrepp som traditionellt knyts till manlighet,
exempelvis konkurrenskraftig, aktiv, oberoende, beslutsfattande, stresstålighet
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och självförtroende är även begrepp som identifieras som typiska för en entreprenör. Företagsekonomen Carin Holmquist menar att det nyskapande, tekniska och ekonomiska sätts i fokus.135 Det manliga betraktas och definieras som
norm och det kvinnliga blir då i sin framställning något annat. Flera av de karaktärsdrag som är utmärkande för en entreprenör får en helt annan betydelse
om de associeras till kvinnor än till män. De positiva innebörderna är exempelvis oftare manliga än kvinnliga. Benämningen ”företagare” medför att kvinnor
inte får någon självklar identitetsbekräftelse genom sitt företagande vilket däremot män får.136 Anledningen till det kan vara att människor konstruerar sin
identitet utifrån tillgängliga diskurser. Enligt Ahl går de manliga attributen lättare att härleda till entreprenören medan de kvinnliga attributen gör det svårare.137
Genus kan därmed också sammankopplas med makt. Kulturgeografen Katarina Petterson lyfter fram två tydliga ståndpunkter. På ena sidan finns ”makt som
dominans” och på den andra sidan ”produktiv makt”.138 Makt kan betraktas i
termer av dominans eller förtryck, där makten står för en överordning respektive en underordning, men makt är också det som skapar vår sociala värld och
som påverkar hur världen ser ut och vad som kan sägas. Genom språket skapas
den sociala världen i olika praktiker. Makten är således både begränsande och
produktiv eftersom vissa sätt att tala om världen utelämnas eller underordnas.139 Ovanstående resonemang återfinns även i Foucaults syn på den produktiva makten.
Jämställdhet
”Jämställdhet” är ett begrepp som finns med i många sammanhang och kopplas ofta samman med demokrati och rättvisa.140 Begreppet ”jämställdhet” betecknar hur relationen mellan kvinnor och män borde vara och introducerades
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som en politisk rekommendation i mitten av 1970-talet.141 I Forskarrapporter till
jämställdpolitiska utredningen, SOU 2005:65, får vi dels en återblick, dels en överblick av jämställdhetsarbetet i Sverige.142 Förenklat kan det övergripande målet
med jämställdhetspolitiken sägas vara kvinnor och mäns lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom samtliga områden.143 Jämställdhetsarbetet i Sverige har sett olika ut under olika perioder. Under 1960-talet handlade det exempelvis om kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, medan det
under 1970-talet var kvinnors arbetsvillkor som stod i fokus.144 Kännetecknande för dessa årtionden var att en institutionalisering av jämställdheten påbörjades och strukturer skapades för att höja kvinnors status.145 Jämställdhet som
begrepp finns belagt i läroplanerna från och med Lgr 69, i bemärkelsen att
flickor och pojkar bör behandlas lika.146 Sedan dess har skolans jämställdhetssträvanden på olika sätt kommit till uttryck i läroplanerna.147 Olika försök har
också gjorts i form av projekt för att öka jämställdheten mellan flickor och
pojkar i skolan.148
Diskurser kring vad som kan betraktas som typiskt manligt och kvinnligt påverkar synen på vilka insatser som bör göras för att uppnå jämställdhet i skolan.
Vilken typ av projekt är det som skolorna väljer att arbeta med för att uppnå
jämställdhet? På vilka sätt tar de sig uttryck i den praktiska verksamheten? Genom att inkludera genus i analysen kan jag få hjälp att förstå hur diskussionerna
i projekten ser ut och varför skolorna lyckas mer eller mindre väl med att arbeta med genus och jämställdhet i sina projekt.

141 Christina Florin & Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…”:Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen (Umeå: Jämställdhetskommittén, Umeå universitet, 2000), 9-10.
142 SOU 2005:66, Forskarrapporter till jämställdpolitiska utredningen (Stockholm: Fritzes offentliga
publikationer, 2005).
143 SOU 2005:66, 16.
144 SOU 2005:66, 244.
145 Florin & Nilsson, 2000, 10.
146 Läroplan för grundskolan: Allmän del (Lgr 69). (Stockholm: Liber utbildningsförlaget, 1978), 14.
147 Se genomgången av läroplanerna under rubriken ”Barn och lärande”.
148 Se bl.a. Britt- Marie Berge, Jämställdhetspedagogik på Storsjöskolan i Holmsund: ett aktionsforskningsprojekt (Umeå: Umeå universitet, 1996); Britt-Marie Berge, Kunskap bryter könsmönster: aktionsforskning är verktyget. Rapport från Vidgade vyer i Jämtlands län (Umeå: Umeå universitet, 2001).
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Analysprocessen
Analysprocessen syftar bland annat till att strukturera och organisera materialet
så att det ska bli lättare att tolka.149 Kvalitativa studier kännetecknas av att den
analytiska processen påbörjas redan i idéstadiet och pågår fram till dess att den
skriftliga rapporten är klar.150 Detta gäller även mitt arbete.
I min analys av texter som behandlar entreprenören och entreprenörskap har
jag följt beskrivningen av entreprenören och dess väg inom olika diskurser. Jag
har studerat hur de olika diskurserna har påverkat och överlappat varandra med
avsikten att få en förståelse för vad som är utmärkande för entreprenören, samt
också hur detta kan påverka skoldiskursen i allmänhet.
I de texter som behandlar entreprenörskap och företagsamhet i skolan har jag
inriktat analysen mot hur diskursen framställts, alltså vilka begrepp som använts och vad som anses vara utmärkande för den entreprenöriella skolan,
undervisningen, läraren och eleven. Begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet” används i texterna ibland synonymt och ibland var för sig. Jag har
valt att använda dem synonymt. Jag har studerat vad i beskrivningarna som
utgör det specifika, vilka nyckelord som används och vilka likheter och skillnader som finns i texterna mellan diskursen entreprenörskap och företagsamhet i
skolan och den övergripande officiella skoldiskursen.151 Jag har försökt urskilja
eventuella mönster för att se vad som kan vara specifikt för denna diskurs och
vad den förväntas tillföra skolan. Jag har också studerat vilka aktörer som deltar
i de olika diskussionerna och på vilka nivåer de befinner sig. För att fördjupa
analysen har jag använt mig av Foucaults teori kring diskurs.152 Resultatet av
denna analys presenteras i kapitlet ”Diskursens retoriska grepp”.
Läroplanerna har analyserats utifrån den syn på barn och undervisning som
framskrivs och den vikt som läggs vid relationen hem – skola – samhälle. Här
har jag följt de idéer som legat till grund för undervisningens utformning och
hur dessa idéer förändrats. Jag har studerat vad som lyfts fram som betydelsebärande i undervisningen och hur läroplanerna artikulerar sin syn på vad ett
barn är och vad ett barn behöver samt i vilken utsträckning samverkan med
närsamhället betonas i undervisningen.
149 Repstad, 1999, 94; John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches (London: Sage, 2003), 190-191.
150 Merriam, 1994, 136.
151 Norman Fairclough använder sig av begreppet diskurs som ett sätt att tala som ger betydelse
åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Marianne Whinter Jørgensen & Louise Phillips,
Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 72.
152 Jmf. Amanda Coffey & Paul Atkinson, Making sense of Qualitative Data (Thousands Oaks California: Sage, 1996), 141.
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Skolpolicydokument har analyserats utifrån hur personalen på skolan formulerar sin syn på kunskap, vad de väljer att lyfta fram som bärande delar i undervisningen och hur de beskriver de delar som rör entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Skolpolicydokumenten har även använts som ett av underlagen till de observationer och intervjuer som sedan genomförts. Tanken har
varit att se i vad mån retorik och praktik stämmer överens. Vad sägs och vad
görs egentligen? Min ansats kan också sägas vara hermeneutisk. Syftet har varit
att förstå snarare än att förklara, och förstå är att tolka.153 Hermeneutiken är en
tolkningslära där delarna och helheten förutsätter varandra. Delarna kan endast
förstås om de sätts i relation till helheten.154 I det här fallet har det handlat om
att studera vilka delar som bildar och ligger till grund för entreprenörskap och
företagsamhet i skolan.
Utgångspunkten för analysen av intervjuer och observationer har varit svaren
på de frågor som bildar underlag för intervjuguiderna samt de områden jag valt
att fokusera mina observationer på. Under observationerna väcktes frågor och
de fältanteckningar som sedan skrevs, utifrån studiens syfte, gav upphov till nya
frågor. De noteringar och fältanteckningar som gjorts under observationerna
har därmed kunnat fördjupas med hjälp av frågor under intervjuerna. Observationerna och intervjuerna kan därmed sägas ha gått in i varandra. Analysen
inleddes med att jag läste igenom anteckningarna från varje skola ett antal gånger för att se vilka nyckelord, mönster eller teman som framträdde.155 Utifrån ett
antal nyckelord utkristalliserades sedan några övergripande teman som knöts
till studiens syfte. Intervjumaterialet bearbetades på samma sätt. Det transkriberade materialet från varje skola genomlästes ett antal gånger. Materialet grupperades till en början med lärare och rektorer för sig och elever för sig. Svaren
kategoriserades under de teman som uppkommit under observationerna. Elevernas svar kategoriserades utifrån årskurs, detta för att se om det fanns skillnader mellan elevers uppfattningar och åsikter i förhållande till olika åldrar.
Elevers, lärares och rektorers röster lyftes fram för att tydliggöra de teman som
hade framkommit. Intervjutexterna och anteckningarna meningskoncentrerades och frågor ställdes utifrån undersökningens syfte.156 Avsikten var att först
försöka ringa in skolornas specifika kontext för att sedan se vad som kunde
knytas till entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Resultaten av dessa
analyser presenteras under rubrikerna ”Skolornas praktiska verksamhet” och

Bo Dahlbom, Fyra teorier om utbildning: Vetenskapsteori för pedagoger. Undervisningsserie nr 8
(Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1986), 6-8.
154 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsteori och kvalitativ metod (Lund:
Studentlitteratur, 1994), 115.
155 Jmf. Kvale, 1997, 177; Repstad, 1999, 106.
156 Jmf. Kvale, 1997, 174-177.
153
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”Den diskursiva praktiken”. Slutligen diskuteras och teoretiseras resultaten i
den avslutande diskussionen.

Avhandlingens disposition
I avhandlingens inledande tre kapitel har jag redogjort för utgångspunkten för
studien och översiktligt redovisat forskningsläge, teori, metod och genomförande. Avhandlingen består därefter av två delar, ”Entreprenören, barnet och
lärandet” och ”Entreprenörskap i skolan – i ord och handling”. ”Entreprenören, barnet och lärandet” innehåller kapitel 4 – 7 och inleds med en historisk
överblick över ”entreprenörens framväxt”. I kapitel 5 studeras hur synen på
barn, lärande och relationen hem – skola – samhälle är framställd i styrdokumenten. I kapitel 6 resonerar jag kring idéer om entreprenören och lärandet
samt den problematik som finns kring både begreppet ”entreprenörskap” och
forskningsämnet entreprenörskap. I kapitel 7, ”Barn, lärande och entreprenörskap” analyseras och sammanfattas denna del.
Den andra delen, ”Entreprenörskap i skolan – i ord och handling” innehåller
två huvudavsnitt och åtta kapitel. I det första avsnittet som består av kapitel 8
och 9 har jag utgått från olika skrivna material som på olika sätt behandlar entreprenörskap i skolan. Här redogör jag för diskursens framväxt, hur diskursen
entreprenörskap och företagsamhet i skolan är utformad.
I det andra avsnittet, som innehåller kapitel 10 – 15 redogör jag inledningsvis
för entreprenörskapets väg in i skolan. Därefter redovisas den empiriska studie
som genomförts vid olika skolor i Västerbottens län. Först ges en beskrivning
av de olika skolorna och därefter görs en analys av skolornas praktiska verksamhet samt projekt kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Avhandlingens avslutande del innehåller en sammanfattande diskussion.
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Del I ENTREPRENÖREN,
BARNET OCH LÄRANDET

Följande del består av fyra kapitel. Kapitel 4 behandlar översiktligt hur bilden
av entreprenören vuxit fram och vilka olika roller som entreprenören identifieras med. Kapitel 5 tar ur ett historiskt perspektiv upp huvudidéer kring barn
och lärande, skolans utveckling under grundskolans framväxt, vilka bärande
idéer som undervisningen vilat på samt de diskursiva förändringar som skett i
de olika läroplanerna. I kapitel 6 förs en diskussion kring de idéer som föregår
entreprenörskap och lärande samt den problematik som omgärdar entreprenörskap både som begrepp och forskningsämne. I kapitel 7 förs ett sammanfattande resonemang kring barn, lärande och entreprenörskap.

4. Entreprenören
Bilden av entreprenören är mångtydig och har beskrivits och tolkats på olika
sätt genom historien. Inledningsvis redogörs för hur bilden av entreprenören
vuxit fram och vilka olika roller och typer som karakteriserat en entreprenör.
Till en början är bilden relativt nyanserad och är tydligt förbunden med ekonomi för att sedan utvecklas och alltmer komma att likna ett ideal som också
har sammanförts med andra verksamheter.
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Bilden av entreprenören växer fram
Begreppet entreprenör kommer ursprungligen från det franska ordet ”entrepreneur”. Redan år 1437 definierades ”entrepreneur” i Dictionnaire de la langue
francaise som en person som är aktiv och får något gjort. I språkbruket är det
vanligt att substantiv härleds från verb, i detta fall verbet ”entreprendre”,157
dvs. att göra eller företa sig något.158 Vilken typ av aktivitet som åsyftas eller
vad som ska göras framgår inte. Just uttrycket att ”företa sig något”, skulle
senare komma att användas för att beskriva och definiera entreprenörskap och
företagsamhet i skolan. Detta kommer jag att återkomma till längre fram i avhandlingen. I det engelska språkbruket finns vid samma tid inte något begrepp
med identisk betydelse. Ord som ”undertaker” eller ”adventurer”159 är motsvarigheter som används. ”Undertaker” är det begrepp som mest liknar det franska ordet ”entrepreneur” och betecknar från början kort och gott en person
som tar på sig att utföra ett uppdrag. 160
Entreprenören – olika roller/olika typer
Under 1600-talet tonade bilden av entreprenören fram och kom att visa en
person som utförde riskfyllda handlingar och var villig att riskera inte bara sin
förmögenhet utan även sitt liv.161 Det var dock inte alla risktagare som kallades

Entreprenant, -e översätts med företagsam, initiativrik och entreprendre, översätts med 1. ta itu
med, gripa sig an med, företa [sig], ge sig in i; 2. åta[ga] sig:~ de faire qc försöka [sig på att] göra
ngt (Norstedts franska ordbok, Stockholm: Norstedts ordbok, 2001).
158 Hans Landström, 2000, 21; Skaug, 2000, 30-32. Skaugs forskningsöversikt sträcker sig från
slutet av 1800-talet till och med slutet av 1900-talet. När det gäller begreppets ursprung hänvisar
Skaug (s.23) till Landström.
159 Undertaker översätts i ordböcker med 1: begravningsentreprenör, 2: en som företar sig något,
3: amer. entreprenör. Adventurer översätts med 1: äventyrare, våghals; lycksökare 2: spekulant.
160 Landström, 2000, 24.
161 Landström, 2000, 22.
”Entreprenad” definieras i Nationalencyklopedin som ”åtagande av ett företag att för beställare
utföra visst större arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning, t.ex. bro. En
entreprenad omfattar normalt både arbete och material. Ersättning kan ske till fast pris, ev. indexreglerat, eller som arvode plus verkliga kostnader, löpande räkning.”. ”Entreprenör ”definieras som
”en person som åtar sig en entreprenad”. (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2004-02-20) I
Bonniers svenska ordbok definieras ”entreprenad” som ”åtagande att utföra arbete för en bestämd
betalning och entreprenör definieras som person eller företag som åtagit sig en entreprenad
(ibland byggmästare)”. Enligt Albert Shapero & Lisa Sokol,”The social dimension of entrepreneurship”, Encyclopedia of entrepreneurship, red. Calvin A. Kent & Donald L. Sexton & Karl H.
Vesper (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 1982), 77, definieras en entreprenör i Oxford
English Dictionary, 1897 som “the director or manager of a public musical institution: one who
157
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för entreprenörer. Entreprenören var en person som utförde storskaliga tjänster åt staten och kontrakterades att utföra ett arbete till ett fast pris. Denna bild
av entreprenören liknade därigenom redan vid denna tidpunkt den person som
vi i dagens Sverige benämner ”entreprenör”.
I början av 1700-talet kom entreprenören att tillskrivas särskild betydelse för
den ekonomiska utvecklingen. Finansmannen Richard Cantillon var i det sammanhanget inflytelserik. Han intresserade sig mindre för entreprenören som
person och mer för vad man kan kalla de entreprenöriella funktionerna. Hans
kunskaper inspirerade och påverkade bland annat den fysiokratiska skolan, som
utgick från att alla ekonomiska värden härrörde från jordbruket.162 Entreprenören blev en risktagare som både organiserade och ledde produktionen genom
att introducera nya produkter på marknaden. Den samtida nationalekonomen
Jean Baptiste Say liknade entreprenören vid en person som både kunde bedöma behoven och kombinera produktionsmedlen för att producera varor som
täckte detta behov. Entreprenören stod själv för risken genom att utföra aktiviteterna på eget ansvar. Det avgörande var att entreprenörskapet skulle handla
om skapande av en vara eller en tjänst som hade ett värde eller en nytta i ett
större sammanhang.163 Say betonade entreprenörens roll som värdeskapare,
koordinator och katalysator164 i ekonomin.165
Entreprenörens betydelse för ekonomin aktualiserades igen i slutet av 1800talet, framför allt inom nationalekonomin. Filosofen och ekonomen John Stuart Mill gjorde en distinktion mellan kapitalisten och entreprenören, och begreppet entreprenör blev mer allmänt använt bland ekonomerna. Kapitalisten
var enligt Mill en person som sökte efter maximal vinst med minimal ekonomisk risk och ansvarade för kapitalförsörjningen, medan entreprenören hade
till uppgift att samordna kapital och arbete.166 Ekonomen Carl Menger, menade
‘gets up’ entertainments, especially musical performances” och att det inte är förrän 1933 som
begreppet får en vidare hänvisning till business, som “one who undertakes an enterprise: especially a contractor”.
162 Den fysiokratiska skolan betecknar en väl sammanhållen och starkt profilerad skola inom den
jordbruksorienterade strömningen i 1700-talet Frankrike. Fysiokraterna blev den första skolbildningen i de ekonomiska idéernas historia med ett betydande inflytande på fransk opinion och
politik. (Nationalencyklopedin), www.ne.se 2005-03-15.
163 Landström, 2000, 25-29; Skaug, 2000, 30.
164 Katalysator definieras som någon som utlöser ett händelseförlopp utan att själv vara direkt
inblandad (Sten Malmström & Iréne Györki, Bonniers svenska ordbok, (Stockholm: Bonnier förlag,
1980).
165 Skaug, 2000, 31; Nils Nilsson, Entreprenörskapets blick. Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Göteborgs universitet, Handelshögskolan, 2003), 43.
166 Landström, 2000, 29; Magnus Forslund, Det omöjliggjorda entreprenörskapet: om förnyelsekraft och
företagsamhet på golvet. Avhandling för doktorsexamen (Växjö: Växjö University Press, 2002), 53.
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att ekonomiska förändringar uppstår och påverkas genom individernas medvetande och förståelse utifrån den situation som individen befinner sig i. Han
lyfte alltså fram aktören. Entreprenören ses här som någon som skapar förändringar och fungerar som förändringsagent.167 I USA kom entreprenören att
betraktas som skicklig i att hantera osäkerhet. Framträdande inom entreprenörskapsområdet var den amerikanske forskaren Frank Knight som grundade
Chicagoskolan inom nationalekonomin. Inom denna skola gjordes en distinktion mellan risk och osäkerhet. Risken ansågs vara kalkylerbar medan osäkerheten var okontrollerbar. Entreprenörens styrka skulle då ligga i förmågan
att hantera just ekonomisk osäkerhet.168
I början av 1900-talet framställde nationalekonomen Joseph Schumpeter entreprenören som en speciell typ av företagare, med ett specifikt beteende och
speciella färdigheter, en person som genom att introducera innovationer bryter
tidigare mönster och därmed skiljer sig från andra företagare. Schumpeter utgick från ett ekonomiskt jämviktsläge som rubbas när entreprenören genom
sina innovationer bryter samhällsmönster. Just detta att bryta mönster var enligt Schumpeter det som karakteriserar en entreprenör.169 Entreprenörens styrka skulle då ligga i att upptäcka och ta till vara de möjligheter som dyker upp på
marknaden samt utnyttja dem för sin egen vinnings skull.170 Schumpeters teorier kring entreprenören och entreprenörskap framställs än idag av forskare från
olika discipliner som en viktig teoretisk utgångspunkt för att studera entreprenörskap.171
Sammantaget har företagsekonomen Hans Landström identifierat fem roller
som är typiska för entreprenören, nämligen som risktagare, kapitalist, nyskapa-

Landström, 2000, 31; Skaug, 2000, 31.
Landström, 2000, 31; Skaug, 2000, 31; Det finns både en sociologisk och en ekonomisk Chicagoskola. Den ekonomiska Chicagoskolan kännetecknas dels av en skeptisk syn på statsingripanden, dels av att ekonomin befinner sig nära jämvikt och att avvikelse från jämviktslägen
alltid innebär en vinstmöjlighet för någon aktör, en vinstmöjlighet som oftast utnyttjas så att den
förs tillbaka till jämvikten. Mattias Lundbäck, ”Chicagoskolan”, Stat, individ och marknad, red.
Johan Norberg (Stockholm: Timbro,cop. 2000), 17-18.
169 Joseph Schumpeter, The theory of economic growth (1934) New Brunswick (U.S.A.): Transaction
Publisher cop, 1983), 65-81. Se även Donald L. Sexton & Nancy B. Bowman-Upton, Entrepreneurship: Creativity and Growth (New York: Macmillan, 1991), 11-12; Ivan Bull & Gary Willard,
”Towards a theory of entrepreneurship”, Entrepreneurship: Perspective on theory building, red. Ivan
Bull & Howard Thomas & Gary Willard (Oxford: Pergamon 1995), 2-4; Landström, 2000, 38-45;
Skaug, 2000, 32.
170 Sexton & Bowman-Upton, 1991, 10-11.
171 Se bl.a Torbjörn Danell, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Umeå Studies in Economic History, 2000), 27; Nilsson, 2003, 60.
167
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re, möjlighetssökare och samordnare.172 Bland dessa roller kan särskiljas två
dominerande funktioner. Entreprenören är dels en innovatör, en skapare av
förändringar på marknaden, dels en individ som skapar och organiserar olika
affärsverksamheter oavsett om det förekommer ett innovativt inslag eller inte.
Båda dessa funktioner anses viktiga för marknaden om än med olika betydelse
för ekonomin.
Genom historien framträder alltså en bild av entreprenören som en individ
med olika roller och funktioner vilka samtliga anses ha betydelse för samhället.
Definitionen av det franska ordet ”entreprendre”, en individ som företar sig
något förekommer som en övergripande definition av en entreprenör. Även
bilden av en handlingskraftig person som utför riskfylld verksamhet finns hela
tiden med.173 Förhållandet entreprenör – kapitalist är emellertid inte helt tydligt.
Båda kan sammankopplas med affärsverksamheter av olika slag. Det som går
att utläsa är att entreprenören står för ett nyskapande, som i sin tur kan leda till
förändringar i samhället, medan kapitalisten mer är inriktad mot kapitalförsörjning.

Entreprenören blir ett ideal
Bilden av entreprenören utvidgas och under 1900-talet kommer nya frågor att
ställas. I det följande behandlas hur intresset riktas vidare mot entreprenören
som individ, vem entreprenören är och de handlingsmönster som entreprenören visar.
Entreprenören som individ
För att få igång samhällsutvecklingen efter andra världskriget var det viktigt att
stimulera individer till att starta företag.174 Därför ansågs det nödvändigt att
försöka identifiera individer med entreprenöriell förmåga. Den bild som tidigare byggts upp kring entreprenören överfördes från de ekonomiska disciplinerna
till de beteendevetenskapliga och nya teoretiska modeller kom att utvecklas
Landström, 2000, 54–56; Nilsson, lyfter fram ytterligare roller som han anser att entreprenören har. Det är entreprenören som stabiliserare, organisatör, koordinator, osäkerhetsabsorberare,
värdeskapare, risktagare/riskhanterare, förändringsagent, destabiliserare, innovatör, kunskapsgenererare/kunskapsdistributör. Dessa roller är enligt Nilsson både överlappande och motsägelsefulla. Nilsson, 2003, 62
173 Landström, 2000, 35.
174 Landström, 2000, 60-61, 135.
172
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inom detta fält. Från 1950-talet kom frågorna mer att handla om hur entreprenörskapet skulle utvecklas än om att förklara det. Under 1960-talet blev psykologen David McClelland den förste att bedriva empiriska studier kring entreprenörskap grundade på beteendevetenskaplig teori.175 Hans forskningsinsatser
har betraktats som banbrytande i försöken att förstå entreprenören som individ. McClelland utgick från ett centralt begrepp, ”need for achievement”, prestationsbehovet, och försökte visa på sambandet mellan ett lands grad av prestationsbehov och ekonomisk tillväxt.176 McClelland jämställde entreprenöriellt
beteende med högt prestationsbehov. 177
De psykologiska perspektiven kom alltså under 1960- och 1970-talen att dominera entreprenörskapsforskningen med uppmärksamheten riktad mot entreprenören som individ. Den övergripande frågan var: Vem är entreprenören
egentligen?178 Olika tester och mätmetoder användes för att få fram karakteristiska egenskaper hos en framgångsrik entreprenör. Mätmetoderna ansågs vara
effektiva när det gällde att urskilja den framgångsrike entreprenören från vanliga människor, men däremot inte för att skilja en framgångsrik entreprenör från
en misslyckad.179
Forskning kring entreprenörskap bedrivs idag inom en rad olika vetenskapliga
discipliner och de olika ämnesdisciplinerna kompletterar varandra.180 Många
försök har gjorts när det gäller att försöka förstå entreprenören som individ
och hans eller hennes drivkraft att starta företag. Landström har i Entreprenörskapets rötter sammanfattat den forskning som gjorts för att förstå entreprenören
som individ. Han utgår från följande fyra teman:
a) fokus på individen
b) fokus på självtillit
c) fokus på individens fria val
d) fokus på den sociala och kulturella kontexten181

Se John A. Hornaday & Charles S. Bunker, “The nature of the entrepreneur”, Personnel Psychology 23 (1970): 47-54; John A. Hornaday & John Aboud, “Characteristics of successful entrepreneurs”, Personnel Psychology 24 (1971): 141-153; Robert H. Brockhouse, “The psychology of the
entrepreneur”, Encyclopedia of entrepreneurship, red. Calvin A Kent, Donald L Sexton & Karl H
Vesper (Englewood Cliffs N. J: Prentice-Hall, 1982), 39-71; Landström, 2000, 61; Skaug, 2000,
32.
176 Landström, 2000, 63; Skaug, 2000, 28.
177 Nilsson, 2003, 26.
178 Forslund, 2002, 54.
179 Hornaday & Bunker, 1970, 47-54; Hornaday & Aboud, 1971, 141-153.
180 Landström, 2000, 127.
181 Landström, 2000, 69-77.
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Den psykologiskt orienterade entreprenörsforskningen har fokuserat på den
entreprenöriella individen. Landström beskriver entreprenören som en individ
som är innovativ och initiativrik, vågar ta risker, har stort prestationsbehov och
självkontroll, samt har god självkänsla och gott självförtroende.182 Ett intresse
för att studera hur individer socialiseras till att bli entreprenörer har också funnits.183 Ekonomerna Robert Brockhouse och Hans Landström lyfter fram självtillit och självförtroende som viktiga faktorer. Båda egenskaperna byggs upp
genom att individen får lära sig av sina egna lyckade och misslyckade handlingar. Det har även visat sig att individer som har föräldrar som är entreprenörer tenderar att själva bli entreprenörer.184
Den psykologiska inriktningen har likaså intresserat sig för individens vilja och
intention att starta egna företag. Enligt Brockhouse har denna forskning visat
att det är olika händelser i individers liv, positiva eller negativa, som kan fungera som drivkraft.185 Entreprenören är på något sätt missnöjd med sina tidigare
erfarenheter från arbetsmarknaden och söker efter förändring i sitt liv. Det
antas att individen hellre agerar och försöker förändra om hon eller han utsätts
för negativa situationer.186 Med hänvisning till detta konstaterar Landström att
entreprenörskap inte uppstår av en slump och att det därför finns intresse att ta
reda på om och i så fall vissa länder är mer eller mindre entreprenöriella.187 De
slutsatser som dragits är att entreprenörer sinsemellan har likartade värderingar
och attityder och att vissa miljöer tenderar att vara mer entreprenöriella än
andra.
Eftersom entreprenörer visar sig vara en heterogen skara har det funnits behov
av att avgränsa dem gentemot andra grupper av företagare samt att kategorisera
gruppen entreprenörer. Ekonomerna Orvis Collins, David Moore och Darab
Unwalla har undersökt de personliga kännetecken som en framgångsrik entreprenör har. 188 De kom fram till att utmärkande för en entreprenörs bakgrund
är svår uppväxt och en ovilja att underordna sig auktoriteter. Den typiske entreprenören karakteriseras som rastlös, beslutsam och fylld av självhävdelse.
Svårigheten att inordna sig i sociala system och hierarkier är alltså en drivkraft
för entreprenören till företagande. Enligt Landström har bilden av entreprenören som en udda individ kritiserats av andra forskare för att vara alltför
Landström, 2000, 65.
Landström, 2000, 72.
184 Brockhouse, 1982, 52; Landström, 2000, 70.
185 Brockhouse, 1982, 51.
186 Shapero & Sokol, 1982, 79.
187 Landström, 2000, 74-75.
188 Orvis F. Collins, David G. Moore & Darab B. Unwalla, The Enterprising Man (East Lansing:
Michigan State University, 1964), 65-67.
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stereotyp.189 Den har inte ansetts vara representativ eftersom just den här typen
av entreprenörer endast tycks omfatta en mindre del av det totala antalet verksamma entreprenörer.
Enligt ekonomen Norman Smith är entreprenören en person som framgångsrikt startar en firma.190 Hans studie behandlar relationen mellan entreprenören,
typ av firma och storleken på firma. Smith skiljer mellan två typer av entreprenörer.191 Den ene är hantverkaren, en person med smal utbildning och skolning, litet intresse för omgivningen och låg flexibilitet, och genom att fokusera
på det förflutna bygger upp en rigid organisation. Den andre liknas vid en opportunist som är hantverkarens motsats. Opportunisten har en bred utbildning
och skolning, är fokuserad på framtiden, har gott självförtroende, hög social
medvetenhet och bygger upp en organisation som är adaptiv till sin karaktär.
Smiths studie har lyfts fram som ett exempel på hur skillnaden mellan olika
entreprenörstyper kan definieras.192
En alltför stor fokusering på entreprenören som individ och en önskan att
kategorisera entreprenörerna i olika grupper har lett till att bilden blivit motstridig och mindre tydlig. Landström menar att dessa skillnader i synen på entreprenören har bidragit till en förvirring kring definitionen av entreprenörskap
och att denna diskussion tenderar att bli i det närmaste oändlig.193
I försöken att få fram bilden av entreprenören som individ framträder ett antal
olika personlighetstyper. En framgångsrik entreprenör beskrivs som både en
lyckad och framgångsrik människa och i vissa fall även dess motsats. Som
framgått har det även funnits ett intresse för entreprenörens uppväxt och bakgrund. Det är en heterogen grupp individer det handlar om, och samtidigt är
tydligen något speciellt hos entreprenörerna som skiljer dem från andra grupper av företagare.194 När det gäller entreprenörskap och företagsamhet i skolan
är det här en intressant fråga. Vilka elever är det som ska bli entreprenörer?

Landström, 2000, 67.
Norman R. Smith, The Entrepreneur and his Firm (East Lansing: Michigan State University,
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191 Smith, 1967, 95-98.
192 Hornaday & Bunker, 1970, 52; Se även John A. Hornaday ”Research about living entrepreneurs”, Encyclopedia of entrepreneurship red. Calvin A. Kent, Donald L. Sexton & Karl H. Vesper
(Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 1982), 25.
193 Landström, 2000, 56,
194 Harold C. Livesay, ”Entrepreneurial history”, Encyclopedia of entrepreneurship, red. Calvin A.
Kent & Donald L. Sexton & Karl H. Vesper (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 1982), 11;
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Entreprenörens egenskaper och vem entreprenören är har varit en betydelsefull
del inom både den ekonomiska och den beteendevetenskapliga diskursen. Men
att enbart inrikta frågorna mot entreprenörens egenskaper och förmågor har
rönt kritik av vissa forskare. Ekonomen Edith Penrose menar att för att kunna
utnyttja entreprenörens kompetens borde fokus istället riktas mot vad en entreprenör gör.195 Intresset för entreprenören som individ verkar dock vara svårt
för forskningen att släppa. En anledning till det kan vara att den bild som målats upp gestaltar en speciell person, vilket följande påstående är ett exempel på:
It is interesting to note that during the 1970s, while the popular opinion of
the entrepreneur was still that of a ‘con artist’ or a ‘social misfit’, researchers were describing the entrepreneur as having capabilities and attributes
just short of the ability to walk on water.196

Enligt ovanstående citat är det mer eller mindre en övermänniska det handlar
om. För att få ytterligare kunskaper om vad som är det speciella med en entreprenör har studier också genomförts kring ”entreprenöriell karisma” i syfte att
få svar på varför några entreprenörer lyckas bättre än andra i sitt företagande.197
Att det finns belägg för att de egenskaper som tillskrivs entreprenören enbart
gäller just den personen råder det delade meningar om. De kännetecken som
tillskrivits entreprenören går nämligen att relatera till framgångsrika personer i
allmänhet.198 Även Schumpeter menar att entreprenörskapet inte enbart behöver förknippas med företag och företagare utan även med verksamhet i andra
sektorer, myndigheter och företag.199 Han är dock av den bestämda åsikten att
för att betraktas som en renodlad entreprenör måste man lansera något nytt.
Entreprenörens handlingsmönster i arbetsprocessen
För att utveckla kunskapen om entreprenören och komma ifrån det som upplevts som en alltför ensidig fokusering på entreprenören som individ har forskning riktats mot de ”entreprenöriella processerna”.200 Vad innebär då detta?
Begreppet definieras av ekonomerna William Bygrave och Charles Hofer på
följande sätt:
195

Edith Penrose, The Theory of the Growth of the Firm (1959) (Oxford: Basil Blackwell, 1966), 31-
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1995), 130.
196
197

51

The Entrepreneurial Process involves all the functions, activities, and actions associated with the perceiving of opportunities and the creation of
organizations to pursue them.201

Enligt Bygrave och Hofer innefattar således de entreprenöriella processerna att
upptäcka och ta tillvara på möjligheter. Genom att studera entreprenöriella
processer riktas frågorna mot vad det innebär att upptäcka nya möjligheter,
vilka nyckelfaktorer som är framgångsrika i företagsetableringar samt hur dessa
aktiviteter skiljer sig mellan övriga företag.202 En fråga är om en individ som
genomför en entreprenöriell handling är en entreprenör eller inte. Ett sätt att
närma sig den frågan har varit att studera både vem som utför en entreprenöriell handling och i vilka sammanhang entreprenörskapet utövas.203 De entreprenöriella processerna, tillsammans med individerna som står för genomförandet,
blir det som sammantaget ska visa på om en individ kan betraktas som en entreprenör eller inte. Det blir i det här sammanhanget inte en persons egenskaper
som blir avgörande, utan personens handlingar.
Sammantaget är bilden av entreprenören mångskiftande och bred och det finns
olika tolkningar av vad som är specifikt med en entreprenör. De flesta forskare
menar emellertid att det handlar om en individ som är nyskapande, handlingskraftig, risktagande, möjlighetssökande och samordnande med betydelse för
ekonomin. Det har funnits en stark fascination kring entreprenören som individ och därför har många forskare intresserat sig för entreprenörens individuella egenskaper. Entreprenörer har dock konstaterats bestå av en heterogen skara
individer och för att utveckla kunskapen om entreprenören har fokus riktats
från entreprenören som individ till hur entreprenören agerar. Det har på så sätt
mer blivit en fråga om hur entreprenören verkar, än vem entreprenören är.
Den beteendevetenskapliga inriktningen är den som kommit att dominera i
grundskolan, vilket vi senare ska se.

William D. Bygrave & Charles W. Hofer, “Theorizing about Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice 16:2 (1991):14.
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5. Barn och lärande
I följande kapitel presenteras några idéer kring barn och lärande som fått betydelse för vår tids undervisning samt vilka idéer som har varit bärande kring
barn och lärande, samverkan hem – skola – samhälle i och med grundskolans
framväxt fram till och med den senast läroplanen Lpo 94.

Idéer kring barn och lärande
Parallellt med att bilden av entreprenören växte fram, utvecklades tankar och
idéer kring barn och lärande. Under 1700-talets senare del väckte Jean Jacques
Rousseau uppmärksamhet både i och utanför Frankrike för sina idéer kring
uppfostran under frihet.204 Schweizaren Heinrich Pestalozzi betonade den
praktiska delen av undervisningen och betydelsen av att utgå från vardagslivet.205 Den tyske pedagogen Johann Friedrich Herbart kom under 1800-talet att
betona det egna intressets betydelse för inlärning.206 Han representerade den
teoretiska pedagogiken till skillnad från Pestalozzi, som stod för den praktiska
pedagogiken.
Under 1900-talets första del verkade ett antal personer som var betydelsefulla
inom psykologi och pedagogik. Dessa kom att påverka hela utbildningstänkandet och bidrar än idag på ett betydelsefullt sätt till den pedagogiska debatten. I
Sverige blev Ellen Key (1849 – 1926) uppmärksammad för sitt sätt att se på
barn och uppfostran.207 Hennes fokus är barnet och dess utvecklingsmöjligheter. Barnets utveckling ska ske i frihet, en frihet som ska förverkliga individens
förutsättningar.208 Key var inspirerad och påverkad av Rousseaus idéer och
framstår med sina tankar om barn och skola som den första frihetspedagogen i
vårt land. Till dessa tankegångar ansluter sig senare också politikern Alva Myrdal (1902 – 1986) som lyfter fram och betonar miljöns betydelse för barns utveckling. Utgångspunkten är barnet i centrum och Myrdal menar att istället för
att fostra barn till lydnad via tvång och yttre kontroll måste man sträva efter att
Jean Jacques Rousseau, Emile eller om uppfostran: D. 1 (Göteborg: Stegeland, 1977).
Se bl. a. John Landquist & Torsten Husén, Pedagogikens historia (Lund: Gleerup, 1973), 115130; Jannis Garefalakis, Från Comenius till Herbart (Stockholm: HLS förlag, 1990), 19-22; Tomas
Kroksmark, Didaktiska strövtåg: Didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik (Göteborg:
Daidalos, 1994), 81-105
206 Landquist & Husén, 1973, 132; Kroksmark, 1994, 111.
207 Ellen Key, Barnets århundrade: Vol 1 och 2. (Stockholm: Bonnier, 1927).
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förstå barnet genom att söka efter orsakerna till dess beteende.209 Via föräldrautbildning skulle barnet nås och på så sätt skulle man kunna skapa en kvalitativt
bra befolkning. 210 En god fostran i hemmet skulle därmed gagna hela samhället.
Några internationella exempel, och i detta sammanhang relevanta pedagoger
och psykologer, är Jean Piaget, Maria Montessori, John Dewey och Célestin
Freinet. Även B.F. Skinner med sitt behavioristiska tänkande kom under ett par
decennier att påverka undervisningen. Deras tankegångar och idéer finns representerade i de svenska läroplanerna och har även anammats av förespråkarna
för den entreprenöriella skolan. Det är med den utgångspunkten jag i det följande kommer att redogöra för några väsentliga delar i deras syn på barn och
lärande.
Psykologen B. F. Skinner (1904 – 1990) var intresserad av det lärande som sker
hos en individ med hjälp av belöning.211 Överfört till en undervisningssituation
innebär det att om en elev får beröm efter att ha slutfört en uppgift ska den
stimuleras till att göra nya uppgifter. Skinner menar att barns utveckling inte
huvudsakligen beror på mognad, utan av förstärkning av olika slag. Beteenden
hos barn kan därmed kontrolleras genom en manipulering av situationen där
förstärkning leder till att beteendet förändras. Icke önskade beteenden kan
därmed läras om.
Psykologen Jean Piaget (1896 – 1980) skiljer mellan utveckling och inlärning.
Med utveckling avser han allmänna handlings- och tankemekanismer medan
inlärning har att göra med förvärvandet av speciella färdigheter.212 Enkelt uttryckt menar Piaget att utvecklingen bestämmer inlärningen.213 Det finns inga
fasta åldersscheman utan olika barn går igenom olika utvecklingsstadier olika
snabbt.214 Det gäller därmed för den vuxna att vara medveten om spännvidd
och variation mellan individer. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att utveckla
sina olika stadier. Det handlar inte om att inpränta kunskaper utan om att ge
eleven möjlighet att förvärva kunskaper. Den inre motivationen är drivkraften
hos eleven medan den yttre motivationen skapar förutsättningarna för lärandet.
209 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel: En mentalitets- och pedagogikhistoria (Stockholm: Prisma,
1998), 589
210 Ödman, 1998, 589-593.
211 Se bl.a. Boyd R. McCandless & Robert J. Trotter, Children: behavior and development (New York:
Holt, Rinehart & Winston, 1977), 22-23; Esben Jerlang, ”Beteendepsykologiska teorier”, Utvecklingspsykologiska teorier, red. Esben Jerlang (Stockholm: Liber, 1999), 195-196.
212 Hans G. Furth & Harry Wachts, Piaget i praktiken: Att utveckla barns tänkande (Stockholm:
Natur och kultur, 1978), 22
213 David Elkind, Barn och unga i Piagets psykologi (Stockholm: Natur och kultur, 1976), 104.
214 Furth & Wachts, 1978, 24-35.
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Eleven är den som ska vara aktiv eftersom all inlärning kräver en aktivitet.215
För skolans del har Piaget bidragit med kunskaper om barns skilda mognadsnivåer och inte bara till deras faktiska ålder. Även leken var av vikt för Piaget
som menade att det är genom leken barn utvecklas till att förstå den värld de
lever i.216
Lekens betydelse, i kombination med arbete, betonas också av pedagogen Maria Montessori (1870 – 1952).217 Hennes idéer vilar på tron att barnet behöver
ordning och arbete. Barns behov av ordning visar sig på två sätt, dels utåt mot
omgivningen, dels inåt i känslan för de olika delarna av kroppen. Den vuxna
har till uppgift att hjälpa barnet att leva genom att sätta sig in i barnets behov
och försöka skapa en lämplig omgivning för inlärning. Den vuxna ska finnas i
bakgrunden och låta barnet ta egna initiativ. Även ”rörelse” är ett viktigt begrepp för Montessori som menar att handens rörelse hjälper människan att
utföra sina tankar. Barnet skulle alltså få möjlighet att utifrån vardagliga behov
kombinera lek och arbete.218
Aktivitet är centralt hos pedagogen John Dewey (1859 – 1952). Han vill genom
sitt ”learning by doing” förena praktik med pedagogik.219 Uttrycket återspeglar
synen på människan som aktiv gentemot sin omvärld. Han är av den åsikten att
”den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling”.220 Lärarnas
uppgift blir att stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling. Deweys utgångspunkt är individen och det sociala sammanhanget.221 Psykologins betydelse betonas även av Dewey, som menar att utbildning måste ”börja med en
psykologisk insikt om barnets kapacitet, intressen och vanor”.222 Deweys pedagogiska metod har bland annat inspirerat lärare till att utveckla problembaserat
lärande. Han förespråkar att skolan ska göras till ett samhälle där arbetsfördelning och samarbete spelar en betydande roll. Detta sätt att tänka har banat väg
för olika samarbetsformer som exempelvis grupparbetet, men även för prak-

Gunn Imsen, Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2000),
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Jerlang (Stockholm: Liber, 1999), 240.
217 Maria Montessori, Barndomens gåta (Stockholm: Bonnier, 1986), 73-76.
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tiskt arbete i undervisningen.223 Flera av dessa pedagogiska visioner går att
finna i vår tids läroplaner och måldokument.224
Aktivitet präglar även den franske pedagogen Célestin Freinets (1896 – 1966)
pedagogik. Freinets grundprinciper är att barnet ska få utveckla sin personlighet
inom en gemenskap där det fria uttrycket betonas.225 Barnets personliga utveckling sker genom att det aktivt får arbeta med sina händer och fritt uttrycka
sig i ord och bild. Betoningen ligger på den inneboende skaparförmåga som
varje barn innehar. Den pedagogiska miljöns utformning bidrar till att stimulera
denna skaparkraft. Arbetet är drivkraften bakom detta lärande och ska vara
utformat på ett sådant sätt att eleven själv väljer att gå sin egen väg. Lärarens
uppgift är att utöva så liten auktoritet som möjligt genom att inspirera barnet,
att individuellt eller tillsammans med andra, själv stå för initiativet. Frihetsbegreppet är av stor betydelse hos Freinet som anser att ”ingen tycker om att vara
tvungen att utföra ett bestämt arbete, även om han inte har något särskilt emot
detta arbete”. Han menar att det är ”tvånget som verkar förlamande.”226 Frihetsbegreppet hos Freinet innebär också frihet från läroböcker och katederundervisning.227 Detta kan ge eleverna möjlighet att arbeta på annat sätt genom att
bland annat producera egna läromedel. Det finns alltså beröringspunkter mellan Rousseaus och Freinets tankar om ett lärande under frihet.
Pedagogiska beröringspunkter
Genomgången ovan pekar på såväl beröringspunkter som skillnader i tankar
och idéer kring barns lärande. Begreppet ”aktivitet” betonas starkt hos Dewey,
Montessori och Freinet och de praktiska uppgifterna understryks. Barns mognad är viktigare än deras faktiska ålder. Barns lärande kan ske både individuellt
och tillsammans med andra och ska utgå från förmåga och intresse. Leken som
uttrycksmedel och del av lärandet lyfts fram och blir betydelsefull.
Montessori och Piaget utgår från en struktur där eleven utvecklas från ett stadium till ett annat. För Dewey och Freinet handlar det om att barnet tillsammans
med andra i ett kollektiv tar itu med sina arbetsuppgifter utifrån förmåga och
intresse. Det som förenar Dewey och Freinet med Montessori och Piaget är att
de står för en pedagogik där barnets aktiva arbete bidrar till lärandet. Barnet ska
223Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola. Avhandling för licentiatexamen (Stockholm:
Stockholms universitet, Institutionen för internationell pedagogik, 1980), 331-332.
224 Dewey, 1998, 37.
225 Célestin Freinet, För folkets skola (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1976), 26-33, 167-168.
226 Freinet, 1976, 170.
227 Henry Egidius, Riktningar i modern pedagogik (Stockholm: Natur och kultur, 1978), 46.
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uppleva frihet i sitt arbete och arbetet ska utgå från en verklig miljö. Lärarens
mer tillbakadragna roll förespråkas av dem alla fyra. Lärarens uppgift är mer att
vara inspiratör och vägledare än styrande. Skinner utgår från en struktur där
elevens arbete är tydligt utformat och belönas omedelbart. Han är dock mer
intresserad av själva tekniken kring vad som händer när barn utsätts för positiv
eller negativ respons. Det går att se att exempelvis Alva Myrdal var påverkad av
Skinners teori. Hennes tankar att fostran skulle gagna samhället ligger i linje
med bland annat Skinners tankar om lärandet och dess syfte. Två diskurser
kring barn utkristalliseras här. Den ena vilar på individen och individens utveckling och den andra diskursen ser mer på individen i ett socialt sammanhang. Gemensamt för dessa diskurser kring barn är att barn är aktiva och att
det är barns aktivitet som utgör grunden för lärandet.
Aktivitet är också något som kännetecknar en entreprenör, som ju har beskrivits som en aktiv person som får något gjort. Även frihetsbegreppet finns i
beskrivningen av entreprenören. En viktig del i entreprenörens utövning är just
att få självständigt arbeta under frihet. Dessa argument och tankegångar används i beskrivningen av den entreprenöriella undervisningen. Förespråkarna
för entreprenörskap och företagsamhet i skolan väljer också att framhålla och
argumentera för aktiviteter av olika slag och göra dem väsentliga och betydelsebärande. Leken betonas av dess förespråkare som en viktig beståndsdel och
utgångspunkt för lärandet. De betonar också vikten av att utgå från barnet och
ge barn rätt att utgå från sina erfarenheter för att optimalt lärande. Entreprenörskap och lärande kommer att behandlas mer ingående längre fram i avhandlingen.
Ovanstående framställning har syftat till att ge en översiktsbild av de idéer
kring barn och lärande som grundades på 1700-talet och sedan fick genomslagskraft framför allt under 1900-talets senare del. Fortsättningsvis kommer
jag att redogöra för hur den obligatoriska skolans visioner har konkretiserats
och artikulerats i styrdokumenten och därmed även hur synen på barn och
lärande har förändrats, samt vilka diskurser som varit dominerande.
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Idéer kring barn och lärande i grundskolan
Fyra läroplaner har sedan 1960-talet avlöst varandra och i dessa går det att följa
hur synen på barn och undervisning har förändrats, samt vilka idéer som hela
tiden funnits med och varit bärande. I och med grundskolans framväxt kom
den första läroplanen, Lgr 62. I den formulerades vilka idéer kring barn och
lärande som skulle ligga till grund i undervisningen, med tonvikt på elevers
fostran och personlighetsutveckling. I Lgr 69 och Lgr 80 riktas idéerna mot
delaktighet, frihet och samarbete medan den senaste läroplanen, Lpo 94 betonar
valfrihet och eget ansvar.
Fostran och personlighetsutveckling
När grundskolan genomfördes under 1960-talet verkställdes en av Sveriges
mest genomgripande skolreformer. Förändringarna byggde i huvudsak på två
idéer, nämligen en sammanhållen längre skolgång för samtliga elever och att
skolan mer än tidigare skulle utgå från den enskilda elevens intressen, förutsättningar och behov.228 Skolpliktstiden förlängdes från tidigare 6 eller 7 år till 9 år
och en omorganisering skedde av hela det obligatoriska skolväsendet.229 Från
politiker fanns en önskan om en likvärdighet som skulle gälla för hela riket
samt att de teoretiska och praktiska linjerna skulle värderas lika. Tanken var en
sammanhållen skola i vilken eleverna skulle få möjlighet att välja mellan olika
tillval, utifrån intresse och behov.230 De individualiseringstankar som fanns
byggde på att undervisningen skulle anpassas efter varje elevs förutsättningar
och behov, och ambitionen var att varje elev därmed skulle komma till sin rätt.
Detta skulle gälla inte enbart de pågående studierna utan även kommande yrkesval.231
Grundskolans huvudsakliga mål var personlighetsfostran och det skulle tydligt
framgå i läroplanen. Vad innebar då personlighetsfostran? Och på vilka sätt
skulle det visa sig i undervisningen? I SOU 1961: 30 ges följande förklaring:
Grundskolan har en delvis annan målsättning än de skolreformer den är avsedd att ersätta. Dess huvuduppgifter är personlighetsfostran: den skall
medverka till att eleverna utvecklas till fria och livsanpassade personlighe-

SOU 1961:30, Grundskolan: Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning (Stockholm: 1961), 765.
SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (Stockholm: 1948), 39.
230 SOU 1948:27, 42-43; Ulf P. Lundgren, Gunilla Svingby & Erik Wallin, Från Lgr 69 till Lgr 80
(Stockholm: Högskolan för lärarutbildning, Institutionen för pedagogik, 1981), 15.
231 SOU 1960:13, Individuella differenser och skoldifferentiering: 1957 års skolberedning II (Stockholm,
1960), 9- 13.
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ter. I detta avseende skiljer sig grundskolan förvisso inte från de tidigare
skolformerna; också dessa har som huvuduppgift haft personlighetsfostran.
Men under vårt eget sekel med dess snabba samhällsutveckling har uppfattningen om innebörden av begreppet personlighetsfostran förändrats,
och detta gäller både mål och medel. Mer än tidigare betonar man, att skolans främsta instrument för personlighetsfostran är själva skolarbetet. Huvuduppgiften för den inre skolreformen måste därför i dagens läge bli att
utveckla arbetssätten i skolan så att det verkligen blir personlighetsfostrande. 232

Det fanns alltså förhoppningar om att grundskolan skulle medverka till förändrade arbetssätt i skolan och att skolarbetet var verktyget för att fostra eleverna
till goda samhällsmedborgare. Fostran skulle ligga både på ett individuellt och
socialt plan. Barns uppfostran och utbildning kom därmed alltmer att förflyttas
från familjen till av staten ordnade institutioner.233 Tillsammans med Deweys
skolideologi förenades nu en människo- och samhällssyn med en stark tilltro till
skolan som instrument för samhällsförändringar.234
Lgr 62
I Lgr 62 förordas en utbildning som är anpassad efter elevernas skiftande anlag
och intressen, där principen om det fria valet av studieväg utgör hörnstenen för
grundskolan.235 Skolans fostrande verksamhet betonas starkt. I läroplanen står:
I begreppet fostran inbegripes […] inte blott själva undervisningen och
dess innehåll, utan alla de skiftande möjligheter till påverkan på individen,
som skolarbete och skollivet i alla dess yttringar erbjuder och som skolan
bör utnyttja.236

Fostran är således övergripande och ska genomsyra all verksamhet. Läroplanen
ger ett antal exempel på vad fostran kan innefatta: individuell fostran, social
fostran, fostran för familjeliv, personlighetsfostran, estetisk fostran, arbetsfostran, fostran för fritiden, fysisk fostran, hälsofostran, ekonomisk fostran, kon-

SOU 1961:30, 765. Kursiverat i källan.
Ulf P. Lundgren, Att organisera skolan: Om skolans organisation och ledning (Stockholm: Liber
Utbildningsförlaget, 1986), 118.
234 Isling, 1980, 335.
235 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (Stockholm, 1962), 14.
236 Lgr 62, 15.
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sumentfostran och fostran på trafikens område.237 För att detta ska kunna
genomföras betonas samspelet hem – skola – samhälle.
Synen på undervisning
I läroplanen förespråkas en undervisning där verksamhet och lärostoff ska
anpassas till elevernas utvecklingsnivå och erfarenhetsbakgrund.238 Motivation,
aktivitet, konkretion, individualisering, gemenskap och samarbete är utgångspunkt och princip för undervisningsformer och arbetssätt. Skolans uppgift är
att skapa motivation hos eleverna. Ett sätt är att anpassa undervisningen efter
elevernas mognadsnivå och göra arbetet meningsfullt genom att anknyta till
elevernas egna erfarenheter. En individualisering av undervisningen är således
nödvändig.239 Undervisningen ska vara utformad så att den går från det konkreta till det abstrakta och i största möjliga mån anknyter till verkligheten. Samverkan mellan olika ämnen rekommenderas. 240
Psykologins inflytande på undervisningen är stark och krav ställs på psykologikunskaper i lärarkåren.241 Den pedagogiska och psykologiska forskningen tillmäts stor betydelse för utvecklingen av den praktiska verksamheten och de
problem som kan uppstå. Olika psykologiska inriktningar kommer här väl till
pass. Exempelvis kan inlärningspsykologin ge kunskaper om hur undervisningen kan genomföras och under vilka förutsättningar elever lär sig bäst. Utvecklingspsykologin kan bidra med kunskaper om vilket lärostoff som bäst passar
elevers olika utvecklingsstadier, mognadsnivåer och enskilda förutsättningar.
Psykologi och pedagogik kommer på så sätt att gå in i ett ömsesidigt beroendeförhållande.
När det gäller undervisningens form rekommenderar Lgr 62 en variation mellan
klass-, grupp- och individuell undervisning.242 Lärostoffet kan behandlas som
rena ämnen, eller sättas samman i ämnesområden.243 Undervisningen kan också
bedrivas som periodläsning eller samlad undervisning. Varje ämne innehåller
huvudmoment som i sin tur innehåller en grundkurs och en överkurs. Grundkurserna är gemensamma för alla men läroplanen betonar att här finns utrymme för individualisering. Så många elever som möjligt ska arbeta med över-
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kursuppgifter. Elevernas intressen och förmågor avgör inriktningen, omfånget
och svårighetsgraden på dessa uppgifter. Eleverna ska också lära sig samarbeta
och därigenom blir grupparbetet värdefullt. 244 Det är framför allt inom orienterings- och övningsämnena som detta arbetssätt anses relevant. Hemuppgifter
bör i viss utsträckning förekomma och ses som ett viktigt led i elevernas fostran genom att de kan skapa möjligheter för eleverna att lära sig ta ansvar, organisera lärostoffet och disponera tiden.245 De får dock inte ta alltför stor tid i
anspråk utan det ska alltid finnas tid för rekreation.246
De läromedel som produceras, liksom innehållet i undervisningen är anpassade
efter läroplanen.247 Undervisningens innehåll är starkt centralstyrt. I läroplanen
motiveras detta med att det handlar om att ge undervisningen stadga och enhetlighet.248 Inom dessa ramar finns det dock frihet och möjlighet för lärarna
att variera undervisningens uppläggning. Den individualiserade undervisningen
ställer krav på läraren och på undervisningsmaterialet.249 Förutom gedigna ämneskunskaper krävs god pedagogisk förmåga. Läraren har till uppgift att variera
arbetsformerna så att arbetet blir meningsfullt för eleverna. I förhållandet mellan lärare och elev är det elevens olika utvecklingsstadier och förmågor som
läraren måste ta hänsyn till. Genom att lyssna till eleverna kan läraren få den
kännedom som behövs. Arbetet ska inriktas på elevens allsidiga utveckling och
fostran. Läroplanen tar även upp exempel på material som kan vara värdefulla
att använda för att underlätta den individualiserade undervisningen.250 Det är
arbetshäften, arbetsblad och instruktionskort men även programmerat inlärnings- och studiematerial som bygger på frågor och uppgifter med stegvis ökad
svårighetsgrad. Det programmerade materialet är självinstruerande och självrättande. På så sätt kan eleverna få omedelbar respons på sina svar. Här finns
tydliga anknytningar till Skinners behavioristiska beteendelära. Om undervisningen bedrivs på ett visst sätt kan eleverna uppvisa ett visst resultat. Olika
försöksverksamheter och forskning genomförs i syfte att praktiskt tillämpa
Skinners teori.251

Lgr 62, 21, 55.
Lgr 62, 20.
246 Lgr 62, 57.
247 Lundgren, Svingby & Wallin, 1981, 15; Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975 del 4: Differentieringsfrågan (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1985), 291-292.
248 Lgr 62, 18.
249 Lgr 62, 31-34.
250 Lgr 62, 98.
251 Se bl.a. Sandström, 1989, 183.
244
245

61

Synen på barn
I Lgr 62 framträder två sätt att betrakta barn, dels som enskild individ, dels som
en del i ett kollektiv. 252 Alla barn är olika, har olika förutsättningar och ska av
den anledningen behandlas därefter. Barn utvecklas likväl efter ett särskilt
mönster, men utvecklingen är individuell och kan därför ske i olika takt. Av
den orsaken förespråkas en undervisning som är anpassad efter det enskilda
barnets utveckling och mognad. Skolan behöver därför ha kännedom om varje
individs särart och förutsättningar. För att nå de uppställda målen ska elevernas
självtillit, initiativkraft, noggrannhet, uthållighet och samarbete utvecklas.253
Den individuella fostran av barnet syftar till att utveckla barnets känslo- och
viljeliv.254
Barn har också likheter för att de är barn.255 Gemensamt för barn är att de har
behov av aktivitet och därför ska ett aktivt deltagande från barnen eftersträvas.
Barn har också behov av en rikt varierad elevaktivitet. Huvudidén är dock att
det enskilda barnet ska stå i centrum för skolans verksamhet. Trots att barn ska
betraktas som individuella och därmed olika benämns eleven i läroplanen med
”han”. Det går således att anta att det är pojkar som utgör normen.
När det gäller elevers delaktighet handlar det i huvudsak om att de kan få vara
med och utforma regler och normer i skolan.256 Men även elevråd kan bidra till
att eleverna får medinflytande.257 Elevrådet betraktas också som en elevvårdande insats.258 Om eleverna får en kanal till de beslutande instanserna i skolan kan
det bidra till trivsel och en positiv inställning till skolarbetet. Exempel på uppgifter och ansvar som elevrådet kan ha är att medverka och utforma skolans
ordningsregler, men det kan också handla om frågor som rör skolmåltider,
ferier och hemarbete. Elevrådets uppgifter får dock inte vara så omfattande att
skolarbetet äventyras.
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Hem – skola – samhälle
Den allmänna synen på relationen hem – skola – samhälle är att skolan ska
utgöra en del av samhället och därmed inte betraktas som en isolerad institution.259 Samarbetet med hemmet är väsentligt och betonas. För att underlätta
kontakten mellan hem och skola ges förslag på olika samarbetsorgan.260 Skolan
ansvarar för att anordna åhörardagar och allmänna föräldramöten. Föräldrar
kan ta initiativ till klassmöten och ingå i olika föräldraföreningar. För att upprätthålla en god kontakt med hemmet föreslås en kontaktbok som kan skickas
hem till föräldrarna. Den kan användas för att redovisa förbättrade arbetsresultat, anmärkningar eller ge annan information. Föräldrarna kan även rådfrågas
när det gäller utformning av skolans ordningsregler.
Kontakten mellan skola och samhälle ska ses som en naturlig del i själva undervisningen, vara ett komplement och medverka till att ge verklighetsunderlag
i undervisningen. Företrädare och representanter för olika föreningar och samhälleliga institutioner kan uppmuntras att komma till skolan, likaväl som skolan
kan få möjlighet att göra studiebesök. Viktigt i denna kontakt är även att skolans angelägenheter uppmärksammas av olika företrädare för närsamhället. Lgr
62 uttrycker tydligt att skolan har ett behov av stöd från närsamhället.261 Skolan
måste också samverka med vissa samhällsinstitutioner på orten, med ungdomsstyrelser och fritidsnämnder. Det sistnämnda samarbetet bör vara av stor omfattning. I denna verksamhet rekommenderas att eleverna engageras på lämpligt sätt.
Ytterligare ett sätt för skolan att inlemmas i närsamhällets liv är att skolans
lokaler under kvällar och helger upplåts för andra samhällsändamål.262 Skolan
kan på detta sätt bli ett centrum i samhället. Elevföreningar och arbete med
exempelvis skoltidning bör uppmuntras.263 De kan ses som ett bidrag till att
stimulera det vanliga skolarbetet. Här görs alltså en skillnad mellan det som
anses vara vanligt skolarbete och icke vanligt skolarbete.
Tanken med de olika samarbetskanalerna är att hjälpa eleverna att lättare växa
in i samhällslivet och öka deras intresse för närsamhället.264 Skolans uppgift är
att förbereda eleverna för en framtid i arbetslivet.
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Lgr 69
De tillval och linjesystem som tillkom med Lgr 62 visade sig i själva verket bli
för många och svårhanterliga.265 De teoretiska linjerna dominerade och flera av
de praktiska ämneskombinationerna fick låg eller ingen anslutning alls.266 Skolöverstyrelsen lade därför fram ett förslag till en förändring och förenkling av
tillvalssystemet och det kom att realiseras i Lgr 69.267
Lgr 62 och Lgr 69 har många beröringspunkter när det gäller synen på barn,
undervisning och relationen hem – skola – samhälle. En stor del av innehållet i
Lgr 69 är identiskt med innehållet i Lgr 62. Men en betydelsefull skillnad är att
begreppet ”fostran” ersätts med ”utveckling”.268 I Lgr 69 är inte längre eleven i
centrum för skolans fostrande verksamhet utan i centrum för skolans verksamhet. Nu skrivs det istället in att ansvaret för fostran i huvudsak ligger i hemmet.269 Det är dock inte helt okomplicerat att byta ut begreppet. Skolforskaren
Sixten Marklund beskriver att detta sker genom ett ”invecklat spel”.270 Ytterligare en skillnad mellan dessa båda läroplaner är att Lgr 69 är tydligare strukturerad med underrubriker som lyfter fram läroplanens mål.
Synen på undervisning
Trots att läroplanstexterna i Lgr 62 och Lgr 69 är likartade finns det några intressanta begreppsliga förändringar i Lgr 69. I undervisningens organisation
talade man tidigare om att undervisningen kunde vara organiserad som klass-,
grupp- och individuell undervisning. I Lgr 69 skiljer man mellan enskild och
kollektiv undervisning.271 Den kollektiva undervisningen kan organiseras i skolklass eller i större och mindre grupper. En annan förändring är att individualiseringen är uppdelad i intresseindividualisering och hastighetsindividualisering.272 Intresseindividualisering kan tillämpas vid studier av arbetsområden i
t ex orienteringsämnen och hastighetsindividualisering i matematik med hjälp
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av självinstruerande program dvs. den programmerade undervisningen rekommenderas.
När det gäller undervisningens organisation möter vi nu begreppen ”arbetslag”
och ”arbetsenheter”.273 Klasser kan organiseras i arbetsenheter kring gemensamma aktiviteter, och lärarna kan bilda arbetslag vars uppgifter är att samordna, planera, genomföra och diskutera resultat. ”Lyssna” ersätts med ”dialog”
och ses som en viktig form för samverkan, framför allt mellan lärare och
elev.274 ”Samverkan” är ytterligare ett begrepp som förs in som en övergripande inställning till hur undervisning bör bedrivas.275 Samverkan bör som tidigare
ske mellan undervisning i olika ämnen, men också mellan undervisningen och
den övriga verksamheten under skoldagen. MAKIS, motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete är fortfarande i Lgr 69 ett honnörsbegrepp som undervisningen ska luta sig mot.276
Den största nyheten i Lgr 69 är förmodligen fritt valt arbete.277 Det ska helt
bygga på elevens intresse och utformas under medverkan och medansvar av
eleven och vara frikopplat från kursplanernas föreskrifter och krav på betyg.
Elevens möjlighet till fria val kan också tillämpas i överkursuppgifterna. Tidigare skulle överkursernas inriktning bygga på elevens förmåga och intresse. Nu
sägs istället att inriktningen ska vara ”helt beroende av deras [elevernas] fria
val”.278
Hemuppgifternas roll tonas ner och ses inte längre som betydelsefulla för barnets fostran utan bör vara frivilliga.279
Synen på barn
Eleven i centrum betonas och Lgr 69 uttrycker tydligt att skolan har ett särskilt
ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter i skolarbetet.280 Eleven
ska uppleva sig som medansvarig i relationen till läraren.281 En viktig form för
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samverkan är dialogen.282 Det finns nu en ambition att eleverna ska få större
möjlighet att delta i planering av undervisningens innehåll och form samt utvärdering av dessa. Det fria tillvalet ses som en övning i demokrati och ska leda
till en utveckling av elevernas ansvarskänsla. Eleven ska också uppleva frihet att
välja och göra omval varje år. Fritt valt arbete är ytterligare ett sätt för eleverna
att praktiskt få tillämpa fria val och arbetssätt. Eleverna bör, enligt läroplanen,
få ”äga inflytande” både ifråga om val av innehåll, arbetssätt och planering av
verksamheten.283
I det dagliga arbetet bör varje elev successivt öva sig att inom vissa givna ramar
fritt välja och bearbeta överkursuppgifter som ett komplement till en given
grundkurs.284 Varje elev bör målmedvetet vänja sig vid att självständigt planera
och genomföra ålagda och självvalda arbetsuppgifter, att värdera arbetsresultat
och att fritt forma, framlägga och diskutera åsikter. Dessa upprepade tillfällen
till initiativ under frihet och ansvar i det dagliga arbetet syftar till att skapa så
gynnsamma förutsättningar som möjligt för elevernas personlighetsutveckling
och skapa en erfarenhetsgrund för vidareutveckling av skolans inre arbete. Vi
möter nu för första gången uttrycket ”under frihet och ansvar”.285
Eleven i Lgr 69 benämns inte längre med ”han” utan kort och gott, ”elev”.
Nytt i läroplanen är att skolan bör verka för jämställdhet mellan könen och att
detta bör ske genom att pojkar och flickor behandlas lika.286 Skolan bör i sitt
arbete dels motverka traditionella könsrollsattityder, dels stimulera eleverna att
debattera och ifrågasätta de skillnader som finns mellan män och kvinnor på
många områden i samhället i fråga om inflytande, arbetsuppgifter och löner. I
läroplanstillägget har denna formulering ändrats från bör till skall.287
Förutom elevråd kan eleverna utöva inflytande och engagemang i klassråd.288
Klassrådet kan behandla frågor som rör klassen, medan elevrådet ses som en
kanal mellan eleverna och övriga instanser på skolan. Eleverna kan även ges
möjlighet, att efter avslutat arbetsområde, tillsammans med läraren, utvärdera
Begreppet ”dialogpedagogik” introducerades i undervisningssammanhang under 1970-talet
och var ursprungligen förknippad med verksamheten i förskolan. Se bl.a. Gertrud Schyl-Bjurman
& Karin Strömberg-Lind, Dialogpedagogik (Lund: LiberLäromedel, 1976); Daniel Kallós, Den nya
pedagogiken: En analys av den sk dialogpedagogiken som svenskt samhällsfenomen (Stockholm: Wahlström
och Widstrand, 1980).
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resultat, arbetssätt och läromedel.289 Elevernas inflytande över skolarbetet ges
alltså en större betydelse i Lgr 69 än i den tidigare läroplanen och en inriktning
mot större frihet kan märkas när det gäller elevers möjlighet att styra val efter
intresse.
Hem – skola – samhälle
Någon större förändring i synen på hem – skola – samhälle har inte skett i Lgr
69 annat än att ”kontinuerlig” samverkan betonas.290 Fostransbegreppet har
tagits bort och nu ska skolan ”främja” elevernas utveckling till goda samhällsmedlemmar genom att ge dem kunskaper om samhället och stärka samhörighet
mellan elever och samhälle.291
Vad kan vi då säga om de två första läroplanerna? Det som framför allt kännetecknar dem är idén om en skola för alla. Likvärdigheten mellan utbildningar
och elever betonas och det fria valet och elevers erfarenheter tillsammans med
en aktivitetspedagogik ska ligga till grund för undervisningen. Fostransaspekten
och det behavioristiska tänkandet dominerar i synen på undervisning i Lgr 62
medan samverkan och dialog är tydligare i Lgr 69. Psykologins betydelse framhålls genom att skolan ska lägga tonvikten vid elevernas personligheter, mognadsnivå samt öka deras motivation. Det handlar även om att inom skolans
ram utveckla varje individs särart och ledsaga dem mot den utbildning som bäst
är anpassad efter deras förmåga. Utgångsläget när skolan går in i 1980-talet är
en sammanhållen grundskola, dock med ”ett visst darr på ribban”. Ambitionen
och målet är trots allt fortfarande en sammanhållen skola för alla.

SIA-utredningen
Elevindividualiseringstanken ställde krav både på läraren och läromedlen. Skolan brottades med att lösa problemen för de elever som inte lyckades så bra i
skolan.292 Detta fick konsekvenser för arbetsmiljön och i början av 1970-talet
tillsattes en kommitté för att utreda skolans arbetsmiljö. Olika specialklasser
och nya tjänster hade inrättats för att tillfredssälla kraven på elevindividualisering. Denna utveckling kom att leda till en kartläggning av skolans arbetsmiljöproblem vilket även medförde förslag på hur dessa skulle lösas. Detta lade
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grunden till SIA-utredningen.293 Den spände över hela skolsystemet och kom
att omfatta övergångar mellan olika skolstadier men även övergångar från den
obligatoriska till den frivilliga skolan. Skola och kommun fick ett gemensamt
ansvar för arbetet med en förbättrad miljö. Samverkan blev här ett ledord. För
att kunna ge eleverna bästa möjliga stöd blev det nödvändigt med en översyn
över resursanvändningen och därmed en helhetssyn på skoldagen.294 Utredningen föreslog en större frihet och flexibilitet i resursanvändningen och menade att skolan behövde uppdelas i mindre enheter för att kunna garantera
elev- och personalinflytande.295 Dessa enheter skulle fungera som mindre skolor i skolan och underlätta den inre organisationen vilket skulle skapa förutsättningar för en bättre fungerande undervisning.296
Tankegångarna övergår nu alltmer mot aktiviteter som kräver delaktighet. Ansvaret för skolans organisation flyttas ut till de enskilda kommunerna och det
finns en politisk strävan att minska detaljstyrningen av skolan och istället övergå till mer av mål- och ramstyrning.297 SIA-utredningen resulterar i en decentralisering av beslutsfattandet till kommunal- och skolenhetsnivå. Samverkan,
medinflytande och medansvar med fokus på eleverna skulle gälla för skolans
alla intressenter.298
Delaktighet, frihet och samarbete
Som en konsekvens av SIA-utredningen samt de tillägg och ändringar till Lgr
69 som utkom år 1978, utarbetas i slutet av 1970-talet en ny läroplan, Lgr 80.299
I dessa tillägg och ändringar införs bland annat ”den samlade skoldagen” som i
huvudsak innebär en möjlighet för olika verksamheter att komplettera och
stödja varandra.300
De svårigheter man hittills upplevt i skolan handlar om arbetssätt, och i Lgr 80
är därför en utveckling av nya arbetssätt och arbetsformer ett centralt tema.301
SIA, Skolans inre arbete.
SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö: Betänkande avgivet av Utredningen om skolans inre arbete - SIA
(Stockholm: Allmänna förlaget, 1974), 95.
295 SOU 1974:53, 46.
296 SOU 1974:53, 96-97.
297 Olof Wennås, ”Skolans styrning genom tiderna – en översikt”, Utbildningshistoria 1998 redigering Stig G. Nordström & Gunnar Richardson (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1998), 30.
298 Wennås, 1998, 31-32.
299 Läroplan för grundskolan. Allmän del: Tillägg och ändringar giltiga från 1 juli 1978.
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Det finns också en strävan att läroplanstexten, i förhållande till tidigare läroplaner, inte ska innehålla alltför detaljerade kommentarer och målbeskrivningar.302
I tiden ligger en inriktning mot mindre styrning, mer frihet, mindre kontroll
och mer egenmakt.303 Skolorna ska i större utsträckning få möjlighet att friare
förfoga över sina resurser. En förändrad ansvarsfördelning förespråkas. Ett
vidgat ansvar i kommunen kan bidra till att stödja skolans arbete.304 Ambitionen är också att skolorna utifrån styrdokumenten och inom vissa ramar ska ges
större utrymme för lokala initiativ och pedagogisk utvecklingsvilja.305 Idén om
en sammanhållen grundskola är fortfarande stark men röster börjar höjas för
stöd till friskolor.306 Dessa diskussioner får ännu inte något starkare fäste men
tankegångar om att ge elever större möjlighet att välja skola börjar dock växa
fram. Detta kommer att leda till en tydligare profilering av de enskilda skolorna.
Lgr 80
I Lgr 80 är samverkan ett övergripande tema.307 Skolan ska nu mer tydligt än
tidigare vara ett centrum för samarbete. I resonemangen framförs att ett framgångsrikt arbete kräver en väl fungerande organisation och läroplanen vill här
lyfta fram den samlade skoldagen. Det handlar om att få en helhetssyn på verksamheten. Helhetssyn är något som fordras på arbetsplatser överlag och är
därför även nödvändig i skolans verksamhet. Intressant är att i helhetssynen
ingår också tid för avkoppling och vila. Det ska finnas tid för fria samtal och
lugn och ro för att bearbeta olika upplevelser.
Fostransbegreppet återkommer i Lgr 80.308 Skolan ska aktivt och medvetet
stimulera elevernas fostran till att omfatta samhällets grundläggande demokratiska värderingar. En del i skolans verksamhet är därför att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. En viktig nyhet i Lgr 80 är det obligatoriska införandet av arbetslag, arbetsenheter och lokala arbetsplaner.309 Tillval, temaarbe-
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ten och fria aktiviteter ska också ges större plats under skoldagen.310 Det fria
studievalet kan ses som ett uttryck från skolans sida att gå eleverna till mötes
och ge en viss garanti för att det är elevernas intressen som utvecklas.311
Synen på undervisning
För att säkrare kunna uppfylla kunskapsmålen får kunskapskraven under 1980talet ett allt starkare genomslag.312 En förstärkning av matematik- och svenskundervisningen genomförs i grundskolan. Detta anges även i Tillägg och ändringar
till Lgr 69 där det står att ”elevernas behov av grundläggande färdigheter i
svenska och matematik speciellt måste uppmärksammas”.313 I Lgr 80 preciseras
detta i och med att färdigheterna tala, läsa, skriva och räkna ska ligga till grund i
undervisningen men får inte tränas ensidigt utan kommunikationsfärdigheter
ska ges en central plats i undervisningen och ingå i ”motiverande sammanhang”.314 För att kunna garantera en likvärdig utbildning och ha en gemensam
referensram i landets skolor införs något som man kallar den obligatoriska
kursen.315 Den innefattar ämnen med samma stoffområden. Därutöver har
eleverna sedan möjlighet att tillägna sig kunskaper utifrån intresse och studieval.
I Lgr 80 framgår det tydligt att arbetssätten ska vara elevaktiva och att det ”utesluter en ensidig katederundervisning”.316 Undervisningen måste därför innehålla undersökande och problemlösande arbetssätt med syfte att praktiskt tilllämpa det teoretiska. Eleverna bör tränas i problemlösning och utgångspunkten
är som tidigare elevernas verklighetsbild. ”Undersöka”, ”observera” och ”erfara” är nyckelbegrepp i elevernas kunskapsinhämtning.317 Vad som avses med
elevaktivitet är således noggrannare preciserat än tidigare. Även tidsaspekten tas
upp och läroplanen menar att tid måste avsättas för den praktiska tillämpningen.318 Dessutom måste vardagskunskaper och vardagsfärdigheter få spela en
stor roll i skolan och bör därför föras in i många olika ämnen. 319 Det är fram-
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för allt de teknisk-praktiska vardagsfärdigheterna som betonas. Överlag rekommenderas skolan att införa nya grepp för att få variation och förnyelse.
Elevers aktiviteter bör tydligare riktas mot fri och skapande verksamhet och
gränsen mellan lektioner och fria aktiviteter kan vara flytande.320
I Lgr 80 får utvärdering av verksamheten en allt större roll och ska i första hand
utgå från de mål som satts upp i arbetsplanen, men också vara en fortlöpande
verksamhet i skolans dagliga arbete i klasser och arbetsenheter. Det är både
resultat och tillvägagångssätt som utvärderingen avser och här införs begreppen
”produkter” och ”processer”.321
Ett pedagogiskt krav är att tryckta läromedel ska vara skrivna på ett medryckande och livfullt sätt och stimulera till kritisk debatt.322 Hemarbete är inte längre frivilligt utan det utgör en del av skolans arbetssätt och bör ges en konkret
innebörd genom att relateras till det omgivande samhället.323
Synen på barn
I Lgr 80 är samverkan ett centralt begrepp och som redan nämnts kommer
begreppet fostran åter i ljuset. Fostran bör ske ”med minsta möjliga tvång” och
konflikter ska ”lyftas fram i samtal och diskussioner”.324 Synen på barn vilar på
en humanistisk grundtanke och riktas mot de möjligheter som varje individ
innehar.325 I läroplanen betonas att människan är ”aktiv, skapande, kan och
måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med andra förstå och
förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor”.326
Läroplanens grundinställning är att eleverna måste få känna att de lyckas, att de
lär sig och att de gör framsteg.327 Detta ska ske med hjälp av arbetssätt som
bygger på elevernas egen nyfikenhet och individualisering, och här återkommer
begreppet ”intresseindividualisering” som nu också inkluderar att olika elever
får olika lång tid på sig för att lära sig.328 Eleverna ska på olika sätt känna sig
delaktiga i skolans verksamhet. Läroplanen använder sig av uttrycket ”komma
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överens” på flera ställen för att betona elevers delaktighet.329 Elever och lärare
kan t ex komma överens om vilka läromedel och arbetssätt de kan använda,
vilka konkreta mål som ska uppnås och tillsammans med skolpersonal och
föräldrar, utforma skolans regler.
Eleverna ska dessutom ges möjlighet att medverka i skolans inre arbete och
utforma skolans arbetsmiljö.330 Planering av friluftsdagar och lägerskolor är
aktiviteter där eleverna bör kunna delta i planeringen. En större flexibilitet
kring tillvalen kan möjliggöra att elevernas intressen verkligen tas tillvara. Temaarbeten är exempel på hur elevinflytande kan tillämpas i fråga om tid, planering och ansvar.331 Samverkan mellan lärare och elever är central och framställs
som grunden till ett framgångsrikt lärande.332 Med medverkan och delaktighet
följer också ett ansvar. I läroplanen blir elevers eget ansvar allt tydligare.333 Barn
ska få uppleva att de är till nytta och därför stimuleras att ta ett ökat ansvar
med stigande ålder. Fadderverksamhet är exempel på hur äldre elever kan ta
ansvar för de yngre.334 Jämställdhetsarbetet ska synas tydligt och därför bör
bland annat förtroendeposter i klassråd, elevråd och övriga elevföreningar vara
jämt fördelade på flickor och pojkar.335
Elevers ansvar bör synliggöras genom olika elevaktiviteter och Lgr 80 uttrycker
tydligt att skolan inte får fungera som en ”passiv serviceinrättning”.336 Elevers
inflytande i skolarbetet ska alltså resultera i en större delaktighet och frihet men
detta medför också ett ökande ansvar.
Hem – skola – samhälle
Kunskapssynen i Lgr 80 innebär att kunskaper och färdigheter även kan tillägnas utanför skolan.337 Skolan har här inget val utan ”måste arbeta i samverkan
med näringsliv och arbetslivet i övrigt”.338 Den praktiska arbetslivsorienteringen
ges en framträdande plats och ska garanteras genom att det i läroplanen står
angivet under hur många veckor den ska bedrivas. 339 Arbetslivsorienteringen
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ska inriktas mot jämställdhet mellan könen och under högstadietiden ska flickor få inblick i mansdominerade och pojkar i kvinnodominerade yrken.
Samverkan med närsamhället är inte längre enbart ett komplement till undervisningen. Den är också ett komplement till lärarens kompetens vilket innebär
att andra utanför skolan kan medverka både under lektionerna och i fria aktiviteter.340 Ett intensifierat samarbete rekommenderas som innehåller planering
och utvärdering av de gemensamma aktiviteterna.341 Skolan har en förpliktelse
att regelbundet under elevernas studietid informera hemmen om grundskolans
utformning, om läroplan och arbetssätt, samt om vilka möjligheter till fortsatt
utbildning eller uppgifter inom arbetslivet som står till buds.342
Sammanfattningsvis innebär de förändringar som sker under 1980-talet att den
sammanhållna grundskolan luckras upp genom en mer differentierad syn där
ett samhälls- och individperspektiv allt mer lyfts fram och nyliberala tankegångar börjar bli synliga.343 Frihetsbegreppet återkommer och nu handlar det om en
minskad kontroll där eleven ges mer makt och frihet att arbeta utifrån sina
intressen. Frihet under ansvar och tankar om en maktförskjutning från lärare
till elev börjar framträda. Styrningen av skolan övergår från en statlig reglering
till en betydande grad av självstyre för kommunerna.344 Dialog mellan lärare
och elev rekommenderas när det gäller val av undervisningens innehåll och
form. Eleven ska uppmuntras att utveckla sina intressen och sin nyfikenhet.
Synen på barn utvecklas mot ytterligare individualisering där elevernas egna
intressen i allt större utsträckning påverkar undervisningens innehåll. Men detta
innebär ett ökat ansvar. Om eleven verkligen är intresserad och blir uppmuntrad kan det leda till en positiv utveckling. Fokus på målangivelserna tonas ner
och kommer istället att riktas mot en utveckling av arbetssätten. Olika samarbetsformer betonas, och en viktig del är samarbetet skola – närsamhälle. Elevers möjlighet att välja skola utifrån intresse gör att skolorna alltmer börjar
profilera sig på olika sätt. Detta är en del av de bärande tankarna inför den
läroplan som infördes i början av 1990-talet.
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Valfrihet och eget ansvar
1990-talet karakteriseras av en rad utbildningspolitiska förändringar vilka sammanfattas i SOU 2000:39 som ”mål- och resultatstyrning, kommunalisering,
privatisering, marknadsanpassning och friare resursanvändning”.345 Skolan har i
slutet av 1980-talet kommunaliserats. Detta kommer att innebära att de enskilda kommunerna inte bara får ett ekonomiskt ansvar över skolans verksamhet
utan även ansvar över den likvärdighet som har betonats i tidigare läroplaner
och som reglerats av staten.
Föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn ökar, både inom kommunal
sektor och friskola.346 Likartade idéer finns i hela västvärlden och har blivit en
av de ledande idéerna i skolornas reform- och utvecklingsarbete.347 Genom
marknadsanpassningen har en marknadsorienterad terminologi och en ekonomiserad kultur börjat inträda, främst på kommunal och politisk nivå. I skolans
begreppsvärld smyger sig nya begrepp in. Ett exempel på detta är ”kundorientering”.348 Föräldrar beskrivs som kunder eller brukare och skolan som kundanpassade producenter. Barn och föräldrar är viktiga konsumentgrupper. De
kvalitetsredovisningar som skolorna åläggs att göra varje år är ytterligare exempel från affärsvärlden.349 Det handlar till syvende och till sist om pengar och
därför marknadsför skolorna sig mer och mer för att nå sin kundkrets. De privatiseringar som påbörjats under 1980-talet har nu kommit att betraktas som
ett likvärdigt alternativ till den offentliga skolan.350 Politiskt är den här diskussionen helt i linje med ett tal den moderata skolministern Beatrice Ask höll år
1992 när hon argumenterade för vinsten med det fria valet och en utbyggnad
av friskolorna.
From the side of the government we are firmly convinced that we shall
work to solve the existing questions and to take account of the experiences
gained. Sour pusses (dysterkvistar) and those looking for trouble
(olyckskorpar), who really consider the whole idea of diversity and freedom
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of choice as wrong, do not contribute positively to the development of the
Swedish school system. This is a pity because the school is the most important investment we can make in the future.351

Ask pläderar alltså för en differentierad skola där elevers och föräldrars fria val
ska vara riktmärket för skolans utveckling. Allt annat är att gå mot samhällsutvecklingen. Ask ser skolan som den viktigaste investering som kan göras inför
framtiden. Detta resonemang är inte nytt. Enligt Asks uttalande går skolan
tillbaka till den differentieringsskola som grundskolan hade som mål att utplåna. Sociologen Émile Durkheim anser att det som karakteriserar ett samhälle är
just differentieringen. Han menar att i ett differentierat samhälle formas unika
individer med olika frihetsgrader.352 På så sätt skapas det enligt honom nya
individer som drar en tydlig gräns mellan sig själv och samhället.
Lpo 94
I början av 1990-talet utarbetas en ny läroplan, Lpo 94/Lpf 94, vars innehåll är
betydligt mindre detaljerat än vad det var i de tidigare. Denna läroplan innehåller endast övergripande mål och riktlinjer, men utan anvisningar om hur målen
ska uppnås.353 I Lpo 94/Lpf 94, anges mål av två slag, dels mål att arbeta mot
och sträva efter, dels mål att uppnå.354 Detta innebär att de enskilda skolorna
själva ansvarar för att utforma verksamhetsmål som är anpassade efter de nationella målen. Utmärkande för Lpo 94/Lpf 94 är också en tydligt framskriven
ansvarsfördelning på skolan. Under ”mål att sträva mot” står vad som är skolans ansvar och under ”riktlinjer” står vad alla som arbetar i skolan respektive
läraren har för ansvar.355 Det handlar inte längre om ”bör” utan nu står det
tydligt ”skall”. Det som dessutom anses unikt med Lpo 94/Lpf 94, är att den
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omfattar samtliga skolformer.356 Fyra år senare utkom Lpo 94 med en ny del
som var anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.357
Synen på undervisning
I Lpo 94 är normer och värden grundläggande i skolans arbete. 358 Skolans uppgift är inte längre att förmedla kunskaper utan den har nu ansvar för att eleverna ”inhämtar och utvecklar” kunskaper. 359 Kunskapssynen utgår från ett samspel mellan olika kunskapsformer i vilka fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet förutsätter varandra.360 Arbetssätten som tidigare skulle utgå från elevers möjligheter att ”undersöka”, ”observera”, ”erfara” har ersatts med nya
begrepp. Arbetssätten bygger nu på att eleverna ska få ”pröva”, ”utforska”,
”tillägna sig” och ”gestalta”.361 Lärarens uppgift är att organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever kunskapen meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.362 Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling
och lärande. Skapande och lek betraktas som väsentliga delar i det aktiva lärandet.363
När det gäller jämställdhetsarbetet är det skolans uppgift att aktivt arbeta för
kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter.364 Skolan har förutom detta
ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster genom att ge eleverna,
oberoende av kön, utrymme att utveckla och pröva olika intressen.
En bärande idé som följt samtliga tidigare läroplaner och som också återfinns i
Lpo 94, är att undervisningen ska präglas av omsorg och omtanke om individen
och därmed anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.365

SOU 1992:94, 31.
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) Utbildningsdepartementet (Västerås: Västra Aros, 1998).
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Synen på barn
Läroplanstexten kretsar kring vad den enskilda eleven har för rättigheter och
skyldigheter. Eleven förväntas utifrån ålder och mognad ta allt större ansvar
och därigenom öka sitt inflytande över undervisningens innehåll och form.366
Elevens personliga ansvar ska utvecklas och eleven förbereds för aktivt deltagande i samhällslivet. Eleven ska själv få utveckla sitt eget sätt att lära och dessutom lära sig att lyssna, diskutera och argumentera. Inflytandet medför således
inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Nyfikenhet, lust till lärande, kunskap om sitt eget sätt att lära och tillit till sin egen förmåga ska medverka till att
eleven når de uppställda målen.367 Det är också viktigt att skolan ger eleven
redskap för att orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Eleven har rätt att utvecklas och känna tillfredsställelse över att lyckas, göra framsteg och övervinna svårigheter.368 Ett välmående barn i skolan är således ett barn som känner ansvar och har inflytande
över sitt eget kunskapsinhämtande.
Hem – skola – samhälle
Relationen hem – skola – samhälle, får i Lpo 94 en ny uppdelning nämligen
”skola och hem” och ”skolan och omvärlden”.369 I relationen skola och hem
ska föräldrar och vårdnadshavare nu ges större möjlighet att medverka i utvecklingen av skolans innehåll och verksamhet. Föräldrar ska få ett större inflytande och därmed känna sig mer delaktiga i skolans verksamhet. Undervisningens mål ska ständigt prövas och resultaten utvärderas och följas upp.370
I relationen skolan och omvärlden förutsätts en samverkan med arbetslivet och
närsamhället för att eleven ska få en god utbildning. Skolan ska därför sträva
efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och
kulturliv. Eleven ska också ges möjlighet att granska olika valmöjligheter och ta
ställning till frågor som rör den egna framtiden. Det som tidigare uttrycktes
med ”måste” är nu en ”förutsättning” för att ge kvalitet i undervisningen.371
Villkoren är således att undervisningens kvalitet är beroende av detta samarbete.

Lpo 94, 15-16.
Lpo 94, 11-12.
368 Lpo 94, 7, 9.
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366
367

77

I SOU 1997:121 som behandlar ”Skola i en ny tid”, utvecklas dessa tankar när
det gäller skolutveckling.372 Skolkommissionen menar att skolan inte längre
ensam kan utveckla sin verksamhet, utan nu behövs krafter utifrån för att bistå
utvecklingen. Skolan har blivit allas angelägenhet. Det finns en vision om att
den ska ses som en arena för samtliga i dess närhet, och uttrycket ”skolan mitt i
byn” används för att spegla detta sätt att tänka.373 Ambitionen att göra skolan
till en central plats i samhället fanns redan i Lgr 62, och denna ambition betonades ytterligare i Lgr 80 där samverkan med aktörer utanför skolan skulle vara
en del i undervisningen. Visionen i Lpo 94 är att öka föräldrars möjlighet till
inflytande, inte bara till att välja skola för sina barn utan också till att innefatta
ett mer aktivt deltagande i skolans verksamhet.374
Den diskursförändring som skett under 1990-talet är framför allt inriktad mot
valfrihet på individnivå, dvs. elevers och föräldrars rätt att välja skola men även
elevers rätt att påverka och forma undervisningen genom fria val.375 Medborgares utövande av valfrihet är ett led i den nyliberala styrningsmodell som alltmer
präglar samhället.376 Skolan har fått större självstyre samtidigt som den styrs av
restriktioner och påtryckningar från samhället och därmed även från marknadskrafterna.377
Barn och ungdomar förändras och detta får konsekvenser för skolan. I SOU
1997:121 menar skolkommissionen att ungdomar har förändrat sitt levnadssätt
mot att vara mer upptagna av det som händer i nuet och mer kortsiktigt ser på
sin framtid. Vidare menar man att relationen mellan föräldrar och barn har
förändrats på så sätt att föräldrars inflytande över barnen har minskat medan
kamraternas inflytande i stället har ökat.378 Skolan påverkas också av dessa förändringar, där man tycker sig se att skolan har förlorat sin auktoritativa roll hos
barn och ungdomar vilket får till följd att både lärare och andra vuxna i dag
SOU 1997:121, 238-239.
SOU 1997:121, 238.
374 SOU 1997:121, 62, 121-126.
375 Tomas Englund, ”Utbildningspolitiska vägval – förändrade förutsättningar för skola och
didaktik”, Utbildningspolitiskt systemskifte?, red. Tomas Englund (Stockholm: HLS, 1996), 29; Schüllerqvist, 1996, 88-92.
376 Nikolas Rose, ”Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen”, Foucault, namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, red. Kenneth Hultqvist & Kenneth
Peterson (Stockholm: HLS förlag, 1995), 53-56.
377 Geoff Whitty, Sally Power & David Halpin, Devolution and Choice in Education (Buckingham:
Open University Press, 1998), 62-63.
378 SOU 1997:121, 36-39; Se även Krokig väg till vuxen, Ungdomsrapporten 1996; Monica Rödstam, Barns utveckling 7-12 år (Solna: Almqvist & Wiksell, 1991), 66; Inge Johansson, Social utveckling i 10-12- årsåldern: utgångspunkter och exempel från tidigare forskning (Mölndal: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik 1986), 22.
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måste förtjäna sin auktoritet och visa varför man förtjänar den och arbeta för
att få behålla den.379 Ingenting kan längre betraktas som självklart och detta
måste skolan ta hänsyn till i sitt arbete med barn och ungdomar. Pedagogen
Kenneth Hultqvist menar att det idag sker en konstruktion av barn som fria
och ansvarstagande individer, men att det förutsätter en skyldighet hos barnet
att ”inrätta sig själv i en aktiv form och att förverkliga både sig självt och sin
frihet på en kunskapsmarknad som rymmer till synes ständigt större möjligheter”.380 Enligt Hultqvist finns det en outtalad tro på att barn kan skapa en sådan
vidgad kunskapsresa. Barnet konstrueras utifrån ett politiskt tänkande. På så
sätt har barnet blivit ”sin egen entreprenör” i dagens tankevärld om utbildning.381
Frihet, ansvar och tillit till sin egen förmåga anses vara bärande delar hos eleven under 1990-talet. Denna diskurs ingår även i formandet av den entreprenöriella eleven, där begreppen kopplas till entreprenören med betoning på dennas
förmåga att handla under frihet och ansvar, ha tillit till sin egen förmåga, se
möjligheterna och därmed skapa nya förutsättningar och utveckla idéer. Vad
det i grunden handlar om är förmågor som samhället och arbetslivet eftersträvar och ser som nödvändiga i ett föränderligt samhälle. Tidigare läroplaner
hade en inriktning mot kommande yrkesliv, medan Lpo 94 tydligare riktar sig
mot allehanda förändringar i framtiden. Det åligger skolan att ge eleverna redskap för att kunna hantera de förändringar som förväntas ske.

SOU 1997:121, 36-39; se även Krokig väg till vuxen, Ungdomsrapporten 1996.
Kenneth Hultqvist, ”Barnet har blivit sin egen entreprenör”, Locus 2 (2002): 12-13.
381 Hultqvist, 2002, 4, 9.
379
380

79

6. Entreprenörskap och lärande
Entreprenörens betydelse för ett samhälle och intresset för entreprenören som
individ har även väckt frågor som rör utbildning och lärande. Detta intresse
delas av både näringslivet och utbildningsväsendet. En relevant fundering är
om det går att lära sig att bli entreprenör. Detta kapitel behandlar inledningsvis
idéer kring entreprenörskap och lärande, därefter förs ett resonemang kring
begreppet ”entreprenör” och hur detta har sammanförts med skolan och till
sist behandlas entreprenörskap som forskningsämne.

Idéer kring entreprenörskap och lärande
Den beteendevetenskapliga forskningens bidrag till att utveckla kunskaper
kring individer med entreprenöriella talanger har lett till ett initierande av entreprenörskapsutbildningar både internationellt och nationellt i syfte att utbilda
entreprenörer.382 Inom akademin kan det handla om att dels utbilda för entreprenörskap, dels utbilda om entreprenörskap. Det förra syftar till att stimulera
individer att starta eget. Det senare syftar till att ge elever förståelse för den
entreprenöriella processen som de sedan kan ha nytta av som medarbetare i
olika företag, organisationer och myndigheter. Företagsekonomerna Lois Stevenson och Anders Lundström använder sig av begreppen ”snäv” och ”bred”
för att skilja mellan olika utbildningsinriktningar.383 Den snäva utbildningen
relateras till ekonomi, den breda till utbildning i allmänhet. Syftet med den
breda utbildningen är att utveckla unga människor eller organisationers sätt att
lära, vanligtvis baserat på begrepp som flexibilitet och kreativitet, vilka ställs i
relation till den snabba sociala och ekonomiska förändring som finns i samhället. Den snäva, ekonomiska skolan likställer entreprenören med individens
företagande handlingar, medan den breda skolan framhåller individens företagsamma handlande, vilka innefattar fantasi, kreativitet, ansvar, beslutsfattande
och utvecklande av idéer. Personlig utveckling och utveckling av självförtroende betonas.
Ekonomen Kristiina Erkkilä har i en jämförande studie mellan Storbritannien,
USA och Finland studerat innebörder av begreppet ”entreprenöriell undervis-

Landström, 2000, 78-79.
Lois Stevenson & Anders Lundström, Beyond the rhetoric: defining entrepreneurship policy and its best
practice component (Örebro: Swedish Foundation for Small Business Research, FSF, 2002:5), 273.
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ning”.384 I hennes studie framkommer att engelskan använder sig både av begreppen ”enterprise education” och ”entrepreneurship education” när det gäller synen på undervisning.385 Erkkiläs slutsats är att ”entrepreneurship education” mer direkt fokuserar på småföretagsamhet och företagande medan ”enterprise education” har som mål att utveckla företagsamt beteende, förmågor
och färdigheter som kan användas i vilken kontext som helst, inte bara inom
business. Denna åtskillnad görs även i andra länder.386 När det gäller entreprenörskapsutbildningar betonas att det handlar om hur lärandet sker och inte
bara på innehållet i utbildningarna. Individens egen inlärningsprocess och utveckling anses viktig att stödja.387
De personer som i Sverige ofta förknippas med entreprenörskap och företagsamhet i skolan, och vars idéer kommit att få stor genomslagskraft, är företagsekonomen Bengt Johannisson och pedagogen Torsten Madsén. De fick i uppdrag av Närings- och handelsdepartementet att studera möjligheter för skolning
i entreprenörskap och företagande vilket resulterade i utredningen I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i förnyelse.388 En uppgift var att utifrån begreppet entreprenörskap identifiera entreprenörens personliga egenskaper. Johannisson och Madsén konstaterar, med hänvisning till egen och andras forskning,
att entreprenörskap grundläggs i de tidiga barnaåren. De menar att det sociala
samspel som entreprenörskap föds ur är det centrala och att entreprenörskapets särdrag är att det ”speglar själva tillblivelsen av något nytt och därmed står
lärandet nära”.389 Sättet att definiera entreprenörskap får naturligtvis betydelse i
praktiken, framför allt i skolsammanhang. Hur är det tänkt att entreprenörskapet ska behandlas i grundskolan, vilken typ av entreprenör är det som eftersträvas, och vad kan det innebära att vara en entreprenöriell elev?

Kristiina Erkkilä, Entrepreneurial Education. Avhandling för doktorsexamen (New York: Garland Publishing inc, 2000). Erkkilä använder begreppet “entrepreneurial education” som ett
paraplybegrepp för att illustrera olika entreprenöriella aktiviteter i olika undervisningskontexter,
187.
385 Erkkilä, 174, 188. Erkkilä gör denna distinktion när hon redovisar resultaten från de olika
länderna. Hon talar om ”Entrepreneurship Education in the United States”, ”Enterprise Education in the United Kingdom” och “Enterprise Education in Finland”, 41, 97, 137. När det gäller
skillnad mellan begreppen se även Allan A. Gibb, “The Enterprise Culture and Education”,
International Small Business Journal 11:3 (1993): 12.
386 Se tabell i Stevenson & Lundström, 2002, 274.
387 Landström, 80-82.
388 Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets tecken, 1997, 17-18.
389 Johannisson & Madsén, 1997, 19.
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Begreppet entreprenör och dess komplexitet
Begreppet ”entreprenör” har som tidigare angetts givits vida definitioner. Det
finns alltså svårigheter med att entydigt fastställa vad det egentligen innebär att
vara en entreprenör, och därmed även vilken av entreprenörens roller som är
relevant i skolsammanhang. Problemet med de olika definitionerna har bidragit
till en hel del kritik mot själva begreppet. Allteftersom begreppet förändrats
och utvidgats har betydelsen, i mångas mening, blivit mer otydlig. Gång på
gång återkommer forskare till begreppsproblematiken och vad den medfört för
entreprenörskapsforskningen, vilket bekräftas med nedanstående citat.
Writers in the field of entrepreneurship seem somewhat obsessed with defining the word ‘entrepreneur’ […] The term has been used for more than
two centuries, but we continue to extend, reinterpret, and revise the definition. We suggest that this desire to invent a better definition has misdirected research efforts away from a useful theory of entrepreneurship.390

Dilemmat som forskare står inför kan vara att “good science has to begin with
good definitions” och därför finns ett behov av att tydligt definiera begreppet.391 Entreprenörskap har getts en delvis ny innebörd beroende på vilket
forskningsämne som behandlats. Diskussionerna kring begreppsproblematiken
handlar också om att olika forskare väljer att definiera begreppet på ett sätt som
ska passa och framhäva just deras forskning.392 Stor energi har därför lagts ner
på att definiera vad som menas med en entreprenör istället för att studera varför olika handlingar sker. Det har även framställts som en styrka att det är så
många inom samhällsvetenskapen som intresserat sig för ämnet och på så sätt
bidragit till dess komplexitet.393 Att begreppet vidgats och fått delvis nya innebörder anses alltså inte bara vara negativt. Företagsekonomerna Monica Lindgren och Hans Landström menar att vi lever i en föränderlig värld och därför
måste även begreppen runt omkring oss förändras och bli mer flexibla i sin
betydelse.394
Begreppet är inte bara komplext utan har även framställts som kontroversiellt.
Ekonomen Allan Gibb påpekar att i Storbritannien har begreppet kopplats
ihop med ”Thatcher Enterprise Culture” och har därför setts som en politisk

390 Ivan Bull, Howard Thomas & Gary Willard Ed, Entrepreneurship: Perspective on theory building
(Oxford: Pergamon, 1995), 2.
391 Bygrave & Hofer, 1991, 13.
392 Sexton & Bowman-Upton, 1991, 6-9.
393 Danell, 2000, 27.
394 Monica Lindgren, Kvinnor i friskolor, 2000, 81; Landström, 2000, 141.
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ideologi.395 Det engelska ordet företagsamhet, ”enterprise”, skapar i sig ett
problem eftersom det har många bibetydelser som alla utgår från affärsverksamhet och företag. För att undvika förvirring kring definitionsproblematiken
menar Gibb att användaren av begreppet måste vara entydig utifrån det sammanhang där det används.
Johannisson och Madsén har, utifrån Nationalencyklopedins definition ”att i
konkret handling skapa nya affärer”, dragit slutsatsen att det handlar mer om
förnyelse och lärprocesser i samspel än individuella insatser.396 Detta menar de
överensstämmer med den moderna entreprenörskapsforskningen där man mer
poängterar formerna för affärsskapandet än de karaktärsdrag som utövaren
har.397 När det gäller själva begreppet ”entreprenörskap” menar Johannisson
och Madsén att det ”kan ses som en form av företagsamhet” och anser att barn
generellt har dessa förmågor. De förtydligar genom att exemplifiera:
[T]illitsfullt och engagerat agerande, initiativtagande, nyfikenhet, upptäckarglädje, kreativt experimenterande med tillvaron, reflektion över gjorda erfarenheter och ständigt sökande efter utmaningar.398

När jag slog upp ordet ”företagare” och ett ”företag” i en ordbok kunde jag se
hur begreppet har vidgats i sin betydelse. En företagare kan betyda ledare, el.
ägare av ett företag och ett företag kan innebära en handling; tilltag; försök; ett omfattande arbete. Genom att göra verb av substantivet får man att företaga eller att
företa och då blir betydelsen göra, sätta i verket, hitta på och företagsam innebär
att någon är energisk, driftig.399
Även Johannisson och Madsén har gått in på språkets betydelse när det gäller
entreprenörskap. Genom att prioritera verbformen framför substantiven får de
ord som ”företaga”, ”agera”, ”initiera” etc. De nöjer sig inte bara med att omtolka och prioritera verbformen utan har även konstruerat en egen entreprenörsordlista där ord som kraktivitet, barnslikhet och verklekhet är några exempel.400 Här kan man se att de förmodligen inspirerats av att omforma substantiv
till verb, men inte nöjt sig med det utan gjort en egen ordlista.

Gibb, 1993, 12.
Johannisson & Madsén, 1997, 19.
397 Johannisson & Madsén, 1997, 18-19.
398 Johannisson & Madsén, 1997, 19.
399 Bonniers svenska ordbok, 1980.
400 Johannisson & Madsén, 1997, 202-204.
Kreaktivitet kommenteras med: ”Den annorlunda idén förverkligas inte automatiskt utan genom
konkret experimenterande, direkta aktioner”.
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Det förekommer att begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet” används var för sig som skilda begrepp eller tillsammans synonymt. NUTEK,
Närings- och teknikutvecklingsverket, fick i uppdrag av Näringsdepartementet
att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande, För framtida
företagsamhet. De har valt att använda begreppen ”företagsam” och ”entreprenöriell” synonymt:
Att vara entreprenöriell eller företagsam innebär att ta tillvara möjligheter
och förändringar samt ha förmåga att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa värden som kan vara sociala, personliga, kulturella eller ekonomiska.401

NUTEK:s definition är vid och tolkningsbar och innehåller även en ekonomisk
aspekt. Johannisson och Madsén framställer entreprenörskap som en form av
företagsamhet. Deras exempel innehåller inget som har med företagande att
göra utan med förmågor hos barn. Det verkar vara så att det går att antingen
göra en åtskillnad mellan begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet”
eller att jämställa dem.
Ytterligare ett sätt att vidga begreppet ”företagsamhet” är att skilja mellan inre
och yttre företagsamhet.402 Med inre företagsamhet avses kreativa och entreprenörsliknande sätt att arbeta, antingen man utvecklar sin egen affärsverksamhet eller när man arbetar för någon annan. Yttre företagsamhet innebär att
starta och ta hand om en egen affärsverksamhet. Ett försök att förtydliga vari
denna skillnad består har gjorts genom att anknyta inre företagsamhet till fostran och beskriva den med termer som har med inre mänskliga kvaliteter att
göra, som exempelvis mod, flexibilitet, risktagande, självförtroende, uthållighet
och osäkerhet.403 Den yttre företagsamheten har tydligare knutits till den synliga delen av företagandet. Relationen mellan dessa begrepp har också diskuterats och det finns åsikter som säger att den inre företagsamheten är en förutsättning för en lyckad yttre företagsamhet.404 Det är framför allt i Finland som

Barnslikhet kommenteras med: ”Det gäller att också för vuxna anamma barns förmåga att bejaka
sin fantasi oberoende av sammanhang”.
Verklekhet kommenteras med: ”Det är genom att inte betrakta omgivningen som given av naturen utan som formad av människor som lekfullhet och därmed utvecklingsmöjligheter skapas”.
401 NUTEK, För framtida företagsamhet : ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande (Stockholm:
NUTEK, 2000), 78.
402 Erkkilä, 2000, 21, 150.
403 Ingrid Viklands, Entreprenörskap som en del av skolarbetet : en sammanställning av attitydundersökningar
(Stockholm: Verket för näringslivsutveckling NUTEK, 1998), 6.
404 www.abo/fi/fc/solrosen, 2001-09-12.
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begreppet ”företagsamhetsfostran” används.405 Resonemanget ovan visar att
den ursprungliga bilden av entreprenören som risktagare och någon som kan
fungera under osäkra premisser ses som inre kvaliteter, medan själva företagandet ses som yttre kvaliteter. Den inre företagsamheten knyts även till fostran.

Forskningsämnets komplexitet
Det är inte bara begreppet ”entreprenör” som är komplext och svårdefinierat;
hela entreprenörskapsforskningen anses av många forskare vara mångfacetterad, bred och spretig. Efterhand har det skett en förändring från en fokusering på entreprenörens psykologiska karaktär till dennas beteende och
kognitiva frågor.406 Den breda forskningsinriktningen betraktas både som en
tillgång och ett problem. Ett grundläggande problem inom entreprenörskapsforskningen är enligt Landström, att den till fullo inte kan betraktas som en
egen disciplin.407 Intresset för entreprenörskap och entreprenören har lett till en
breddning av forskningsområdet där forskare utgått från sina olika traditionella
ämnesdiscipliner. Exempel på detta är psykologi, företagsekonomi, nationalekonomi, geografi, sociologi och socialantropologi.408 Dessa olika ämnesdiscipliner har inte bara fokuserat på entreprenören som individ utan även på olika
förhållanden som råder i samhället. Det finns heller ingen tydlig gräns mellan
de olika disciplinerna utan de kompletterar och överlappar varandra. En fördel
som Landström lyfter fram är att det utvecklats olika modeller och begrepp
som kan vara av intresse för vidare studier av entreprenörskap och små företag.409
På grund av forskningens breddning har behovet av en teoribildning vuxit
fram.410 Försök har gjorts att förstå entreprenören ur olika perspektiv. Samtliga
discipliner återkommer till definitionsfrågan och de problem som uppstår i
Se bl.a. Utbildningsstyrelsen, Från lågstadium till vuxenutbildning. Företagsam i skolan: Fostran till
företagsamhet (Helsingfors: Universitetstryckeriet, 1993).
406 Murray B. Low & Ian C. MacMillan, “Entrepreneurship: Past Research and Future Changes”,
Journal of Management, 14:2 (1988):157; och uppföljningen gjord av Per Davidsson, Murray B Low
& Mike Wright, “Editor’s Introduction: Low and MacMillan Ten Years On: Achievements and
Future Directions for Entrepreneurship Research”, Entrepreneurship Theory and Practice, 25:4
(2001):13.
407 Landström, 2000, 102-103.
408 Landström, 2000, 103-128.
409 Landström, 2000, 129.
410 Bull & Willard, 1995, 1-16.
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försök att definiera entreprenörskap. Det framhålls samstämt att det inte finns
någon enkel standarddefinition och att alla de försök som gjorts att definiera
begreppet inte har tillfört något till forskningen utan tvärtom ökat förvirringen.
Men de teorier som framkommit om entreprenören visar att, eftersom man i
det här fallet har att göra med människor, människors motivation och beteende, behövs det en grundläggande förståelse för mänsklig psykologi.411
Företagsekonomen Frédéric Delmar hävdar att forskning kring entreprenören
kräver att hänsyn tas till fler variabler än vad som tidigare gjorts.412 Han vill
lyfta fram vikten av att studera sambanden mellan frågorna: Vem är entreprenören? Vad är en entreprenör? Hur agerar en entreprenör? Varför väljer några
att bli entreprenörer? Alla dessa frågor bör alltså hänga ihop. Delmar framställer den kognitiva teorin som användbar för att få en bättre förståelse för varför
människor blir entreprenöriella. Forskningsinriktningen förflyttas därmed från
entreprenörens personlighet till entreprenöriellt beteende. Dessa frågor bidrar
enligt Delmar till att utveckla förståelsen för entreprenörskap som process där
samarbete med andra ses som centralt.413 Dagens forskning inriktar sig därför
mer på kognitiva modeller, vilka riktas mot förståelse av mänskligt beteende
utifrån mål, motivation och kontrolluppfattning. Detta anser Delmar bättre
förklara entreprenöriellt beteende och därmed bidra till att utforma verktyg för
att bättre utbilda och lära upp tänkbara entreprenörer.414 Även inom sociologin
anser man att det är dags att sluta fokusera på vad en entreprenör är och vilka
som är entreprenörer och i stället inrikta sig mot de omgivande variabler som
formar en entreprenörs beteende och bestämmer dess räckvidd. 415

Livesay, 1982, 11-12.
Frédéric Delmar, The psychology of the entrepreneur (Stockholm: Entrepreneurship and Small
Business Research Institute, ESBRI, 2001) Särtr. ur: Enterprise and small business / S. Carter
and D. Jones-Evans (eds.), 2000, 135.
413 Delmar, 2000, 139-140.
414 Delmar, 2000, 153.
415 Edwin Harwood, ”The sociology of entrepreneurship”, Encyclopedia of entrepreneurship, red.
Calvin A. Kent & Donald L. Sexton & Karl H. Vesper (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall
1982), 92.
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7. Barn, lärande och entreprenörskap
I detta kapitel förs ett sammanfattande resonemang kring det som behandlats i
kapitlen 4, 5 och 6. Här redovisas vilka diskursiva förändringar som skett i de
olika läroplanerna när det gäller synen på undervisning, barn samt skolans förhållande till samhället. Dessutom diskuteras begreppet ”entreprenörskap” och
dess förhållande till undervisning.
De tidiga idéerna kring undervisning som byggde på frihet, intresse och vardagslivet som utgångspunkt kom redan under 1700- och 1800-talen, utvecklades under 1900-talet och är tydligt utskrivna i vår tids läroplan Lpo 94. Redan i
Lgr 62 förespråkas en undervisning som ska knyta an till verkligheten och bygga på elevers egna erfarenheter och iakttagelser. Skolans verksamhet betraktas
alltså inte som en verklighet trots att skolan ska vara en del av samhället. För
att göra skolan mer verklighetsanknuten talas det om vikten av att undervisningen ska innehålla vardagsfärdigheter och vardagskunskaper.
I de olika läroplanerna har flera diskursiva förändringar skett. Diskursen kring
undervisning har gått från att vara gemensam och styrd till att skolorna fått mer
frihet och därmed även ett större ansvar att själva utforma undervisningen
utifrån läroplanens mål och riktlinjer. I Lgr 62 och Lgr 69 fanns begreppen
”grundkurs” och ”överkurs” för att garantera det gemensamma, medan Lgr 80
talade om en obligatorisk kurs. Det fanns således en tydlig diskurs kring en
undervisning som skulle gälla samtliga elever. I och med ett ökat självstyre får
skolorna i enlighet med Lpo 94 frihet att själva välja vilka vägar de ska gå för
att eleverna ska uppnå målen, men skolan har ansvar för att eleverna når de
uppställda målen.
När det gäller förhållandet lärare – elev har den diskursen förändrats från att utgå
från envägskommunikation till att plädera för tvåvägskommunikation. Lärarens
tidigare förmedlande roll har omskapats till handledande. Lärare och elever ska i allt
större utsträckning, i dialog planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
Ensidig katederundervisning är utesluten i denna diskurs. Elevers delaktighet i
verksamheten förutsätts och en maktförskjutning från lärare till elev eftersträvas.
Eleven betraktas både som individ och som en del i ett socialt sammanhang.
Diskursen kring barn utgår från individens förutsättningar och behov och samverkan mellan elever har hela tiden varit betydelsefull. Det talas i samtliga läroplaner om det aktiva barnet, men diskursen har förändrats från en mer opreciserad syn på vad som menas med det aktiva barnet till att tydligare gälla elevers
aktiva deltagande i undervisningens innehåll och form. Ett aktivt barn är ett
barn som ges möjlighet, genom frihet och ansvar, att bli mer delaktig i under87

visningen och dessutom att själv utveckla sitt sätt att lära. Eleven förutsätts ta
ansvar inte bara över sig själv utan även över andra. Elevers valfrihet har utgått
från det fria valet av studieväg mot en allt större frihet att ta egna initiativ till ett
eget val av skola.
Skolan har gått från att vara centralt styrd till att bli decentraliserad och självstyrande, och dess roll som politiskt redskap har blivit alltmer betydande. Samverkan
mellan hem, skola och samhälle är en av grundstenarna i grundskolan. Skolans
uppgift har förändrats från att fostra och leda eleverna in i arbetslivet till att förbereda dem till ett föränderligt och osäkert samhälle. Diskursen har förändrats från en
rekommendation hur denna relation bör vara utformad, där det tidigare främst
handlat om att föräldrar kan få vara med att utforma regler på skolan, till föräldrars
rätt till delaktighet och inflytande över undervisningens innehåll och form. Samverkan med närsamhället har också varit betydelsefull. Skolan har hela tiden uttryckt
ett behov av ett samarbete. I Lgr 80 blev det ett krav och i Lpo 94 är denna samverkan en förutsättning för undervisningens kvalitet.
Det finns tydliga kopplingar mellan pedagogik och psykologi. Behaviorismen
och kognitivismen har på olika sätt kommit med bidrag som påverkat undervisningen under olika tidsperioder. Gemensamt för dem är att de framhåller att
alla barn har olika drivkrafter som i sin tur påverkar utvecklingen. Motivation
är en viktig drivkraft i allt lärande. För skolans del handlar dessa kunskaper till
stor del om hur olika arbetsmetoder kan utvecklas och vilka krav det går att
ställa på barn utifrån deras mognadsnivåer. Intresset för hur barn utvecklas och
lär är ständigt en utgångspunkt i diskussioner kring arbetssätt och arbetsmetoder. Utifrån motivation och nyfikenhet ska barns intressen utvecklas.
Skolans utveckling påverkas alltmer av marknadskrafterna ute i samhället och
skolan har inlemmats mer och mer i en marknadsanpassad diskurs. Begrepp
och arbetsmetoder som tidigare var tydligt kopplade till näringslivet har nu
blivit en del av skolans retorik och praktik. Marknadsföring av skolor och konkurrensen dem emellan har ökat i och med föräldrars rätt att själva välja skola.
Begreppet ”frihet” omfattar i allt högre grad skolornas ”kunder” och allt mindre de enskilda skolorna. Skolorna å sin sida ska inte bara marknadsföra sig, de
ska även kunna uppvisa resultat och därmed granskas från både föräldra- och
myndighetshåll. Aktörer utanför skolan ses som alltmer betydelsefulla i utvecklingen av skolans verksamhet. Detta skulle kunna jämföras med Foucaults begrepp ”governmentality”, rationaliteter för styrning.416 Foucault använder governmentality när han vill beskriva vilka idéer som styr människor eller verksamheter. Avsikten är att styra och vägleda mot den välfärd som eftersträvas, i
416 Michel Foucault, “Governmentality”, The Foucault effect: Studies in governmentality, red. Graham
Burchell, Colin Gordon & Peter Miller (London: Harvester Wheatsheaf, 1991b), 87-88.
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det här fallet en politisk styrning som reglerar och kontrollerar en verksamhet
och där inflytande och delaktighet är viktiga delar.
Begreppen ”entreprenör” och ”entreprenörskap” har väckt många frågor. Det
finns en fascination kring entreprenören som person. Den bild som målats upp
visar en person som är något av en övermänniska Det fundament som entreprenören anses stå på är handlingskraft. Entreprenören är en person som företar sig något, är beredd att ta risker och står för nyskapande av något slag. Definitionsproblematiken har varit svårlöst såväl nationellt som internationellt.
Bilden av entreprenören blir inte helt tydlig och kopplingen till grundskolan blir
därmed oklar. Forskningens mångskiftande karaktär visar att det finns en kamp
mellan olika diskurser, om vilka som har företräde till det ”sanna” kring entreprenören. Den ekonomiska diskursen ser entreprenörskap som förändring och
förnyelse men även som en affärsverksamhet. Den beteendevetenskapliga diskursen ser individen, de egenskaper som individen har och hur individen förvaltar dessa egenskaper som det centrala. De båda ämnesområdena ekonomi
och beteendevetenskap närmar sig varandra genom att de vill betona de entreprenöriella processerna istället för att fokusera på entreprenören som individ.
Johannisson och Madsén, en ekonom och en pedagog, verkar vara de som
försöker binda ihop de båda diskurserna genom att tala om den moderna entreprenörskapsforskningen som både innehåller former för affärsskapande och
förnyelse – och lärprocesser i samspel. Dessutom finns NUTEK:s handlingsprogram för ungt företagande som en överlappning mellan dessa diskurser.
Entreprenörens betydelse för samhällsutvecklingen anses stor och därför är det
något som bedöms att både skola och samhälle har nytta av. Utbildning både
för och om entreprenörskap har vuxit fram och därmed går det att framhålla
dess relevans för hela undervisningsväsendet. Det handlar dock om två olika
diskurser. Begreppen ”snäv utbildning, för entreprenörskap och yttre företagsamhet” riktas mer direkt mot ekonomi, det vill säga en företagande diskurs.
Medan begreppen ”bred utbildning, om entreprenörskap och inre företagsamhet” vänder sig mot utbildning i allmänhet genom att relatera till fostran och
mänskliga inre kvaliteter. Den senare diskursen kan därmed antas vara utgångspunkten i försöken att skapa en ny diskurs kring entreprenörskap, nämligen
entreprenörskap och skola. Vägen in i skolan går trots det via ekonomi, eftersom huvudsyftet med entreprenörskap är ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.
Frågan som ställdes i början av denna avhandling om vad det är i entreprenörskapet som skolan ser ett värde i att ta till vara kan ännu inte besvaras på ett klargörande sätt utan entreprenörskapets roll i skolsammanhang måste utredas vidare.
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Del II ENTREPRENÖRSKAP I
SKOLAN – I ORD OCH
HANDLING

Mot bakgrund av hur entreprenören framställts samt hur undervisningen och
synen på barn har förändrats, kommer följande del att behandla olika föreställningar om entreprenörskap i skolsammanhang och hur dessa utformats i den
praktiska verksamheten. Vad anses vara utmärkande för den entreprenöriella
undervisningen, samt den entreprenöriella läraren och eleven? Hur talar man
om entreprenörskap i skolan och vilka äger tolkningsföreträde?

8. Hur framställs konceptet ”entreprenörskap
och företagsamhet i skolan”?
Vi har tidigare sett att entreprenören framställs som en mönsterbrytande, risktagande och innovativ individ. Det är en person som styrs av möjligheter och
inte av problem. Drivkraften hos en entreprenör är enligt Johannisson och
Madsén en passion nyskapande som därmed blir ett viktigt nyckelord.417 Att
vara nyskapande kräver flexibilitet och förmåga att bryta rutiner.418 Just uttrycket ”skapande av något nytt” använder Johannisson och Madsén för att

417
418

Johannisson & Madsén, 1997, 77.
Johannisson & Madsén, 1997, 96.

90

betona att entreprenörskap hör ihop med lärande och därmed har sin plats i
skolan.419
Entreprenörskap handlar även om processer och dessa processer kännetecknas
som tidigare nämnts inte bara av att upptäcka och ta tillvara möjligheter utan
även av uthållighet, långsiktighet och successivt lärande.420
Pedagogen Inger Karin Røe Ødegård menar att undervisningens uppdrag måste förändras eftersom barn och ungdomar förändras. Hon ifrågasätter skolans
behov av att lära ut basfärdigheter och vill istället lyfta fram frågan om vilka
färdigheter elever som ska möta morgondagens samhälle behöver. Hon motsätter sig inte att ämnen som modersmål, främmande språk och matematik är
viktiga att behärska, men menar att dessa ämnen bara ska betraktas som en del i
allt det som elever behöver kunna. Eleverna bör få en känsla av att det som de
studerar och gör är viktigt och betydelsefullt.421 Røe Ødegård ansluter sig till
den retorik som hävdar att morgondagen kräver något nytt.
Hur ska då undervisningen bedrivas för att betraktas som entreprenöriell? I
vissa fall framställs entreprenörskapsundervisning som en stor utmaning,422 i
andra som ett sätt att förstärka läroplanen423 och/eller som ett sätt att uppfylla
skolans mål.424 NUTEK betraktar entreprenörskapsundervisning som ett sätt
att berika elevers och lärares skolarbete samt ge elever möjlighet att komma i
kontakt med framtida karriärmöjligheter.425 Ekonomerna Robyn Morris och
Sam Morris menar att entreprenörskap i undervisning är nytt för många lärare
och kan därför komma att upplevas som hotfullt eftersom lärare i allmänhet
inte behärskar att undervisa i entreprenörskap.426
Vari ligger då utmaningen? Vad är det specifika med entreprenörskapsundervisning? Vilka av skolans mål vill man uppfylla? I det följande kommer jag att
presentera de diskussioner som förs om entreprenörskap i skolsammanhang,
både nationellt och internationellt. Dessa diskussioner handlar om att skilja
mellan företagande och företagsamhet, vad som är utmärkande för den entre-

Johannisson & Madsén, 1997, 19.
Johannisson & Madsén, 1997, 95.
421 Røe Ødegård, 2000, 125-126.
422 Stevenson & Lundström, 2002, 277.
423 NUTEK, Skolans entreprenörsbok (Helsingborg: NUTEK, 1999), 26.
424 Hans Dahlgren, Entreprenörskap: Vad, Hur och Varför? Rapport från Individanpassad Skola
4/99. (www.individanpassad.se 2004-03-22), 18.
425 NUTEK, 1999, 26.
426 Robyn Morris & Sam Morris, Enterprise Education: An Important Lesson to Learn. Paper presented at the IntEnt97 7th World Conference, Internationalising Entrepreneurship Education
and Training, Montery Bay, California U.S.A. June 25-27, 1997.
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prenöriella skolans organisation och arbetsmetoder, samt hur den entreprenöriella undervisningen och entreprenöriella läraren och eleven framställs.

Företagsamhet och/eller företagande
När entreprenörskap i skolsammanhang beskrivs är det framför allt två aspekter som resonemangen bygger på. Ekonomen Clifford Jonsson skiljer mellan
företagsam skolning och företagsam undervisning.427 En företagsam skolning
innebär att undervisningen är yrkesinriktad, medan en företagsam undervisning
syftar till att utveckla kompetenser som är användbara för livet allmänhet. I
EU:s slutrapport för Best-projektet, The Business Environment Simplification
Task Force,428 uppges att det handlar om dels en undervisning som i allmänhet
syftar till att utveckla vissa personliga egenskaper hos individerna, dels en specifik undervisning som ska leda till att skapa företag.429 Stevenson och Lundström menar att entreprenörskapsundervisningens innehåll och form är beroende av om den betraktas som en arena för företagande eller som ett bredare
koncept som innefattar företagsamt beteende i all verksamhet.430 I det senare
fallet behöver undervisningen inte ha någon direkt anknytning till att skapa
företag. Begreppen ”inre och yttre företagsamhet” samt ”bred och snäv utbildning” går att jämföra med dessa tolkningar. Det är framför allt det breda konceptet som förespråkas i grundskolans lägre åldrar där betoningen ligger på att
utveckla elevernas personliga egenskaper.431 I gymnasieskolan och på högskolan ligger fokus däremot mer mot företagande.
Företagsamt beteende definieras av både EU och Røe Ødegård som kreativitet,
initiativförmåga, självtillit, självständighet, social kompetens, handlingskraft,

Clifford Johnson, ”Enterprise education and training”, British Journal of Education and Work 2:1
(1988): 62. Johnson skiljer mellan begreppen ”enterprise training” och ”enterprise educaton”.
428 Best – the Business Environment Simplification Task Force – sattes upp år 1997 med uppdraget att skriva en oberoende rapport och ge förslag på konkreta åtgärder som kommissionen
och medlemsländerna kunde genomföra för att förbättra företagsklimatet och undanröja hinder
för de små och medelstora företagen. NUTEK: www.nutek.se, 2003-09-11. Best-projektets
expertgrupp kommer från 16 länder i Europa och materialet bygger på experternas bidrag som
sedan sammanställts av kommissionen.
429 Europeiska kommissionen, Slutrapport från expertgrupp för Best-projektet om utbildning för
entreprenörskap (November 2002), 15,
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education
/doc/best-sv.pdf); Se även Erkkilä, 2000, 109.
430 Stevenson & Lundström, 2002, 272.
431 Europeiska kommissionen, 2002, 15.
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prestationsförmåga, intuition och risktagande.432 Dessa egenskaper känner vi
igen från tidigare beskrivningar av entreprenören. Genom att knyta entreprenörskap till lärande och till den breda synen på företagsamhet får innehållet i
begreppet större relevans för grundskolan. Det omvända gäller också: Skolan
kan användas för att fostra entreprenörer.433 Den primära uppgiften för grundskolan blir enligt Johannisson m.fl. att bejaka barns naturliga företagsamhet.434
Av den anledningen vill de betona att den pedagogiska huvudfrågan handlar
om att göra alla elever företagsamma i bred bemärkelse.435 De framhåller att det
i pedagogiska sammanhang handlar mer om ”utbildning i och igenom entreprenörskap än om entreprenörskap”.436 Betoning ligger enligt författarna på hur
undervisningens uppläggning och genomförande sker för att elevers företagsamma färdigheter ska kunna utvecklas.437 Det är formerna för lärandet som
ska stå i centrum. NUTEK går emellertid mer rakt på sak mot den företagande
delen. I Skolans entreprenörsbok urskiljer man tre nivåer för att illustrera entreprenörskapets funktion i skolan.438 Den första och andra nivån innebär att lära om
och genom entreprenörskap. Dessa nivåer anges som delmål inför nivå tre, som
handlar om att lära för entreprenörskap. Alla tre målen anses viktiga och kompletterande. Ursprungsbilden av entreprenören som affärsman finns alltså med
som en del i den entreprenöriella undervisningen men har tonats ner för att
lämna plats för den del som handlar om att ta vara på och främja entreprenörens egenskaper och förmågor. Det är dessa som beskrivs som intressanta och
viktiga i skolsammanhang och det undervisningen i grundskolan bör innehålla.
Jämförelse med andra länder
I Sverige betonas framför allt en förändring av attityder till entreprenörskap.
Unga människor ska stimuleras att betrakta företagsamhet som en livsstil som
de har nytta av i många olika sammanhang.439 I en jämförande studie mellan de
nordiska länderna bekräftas denna bild. Enligt den norske forskaren Eivind
Europeiska kommissionen, 2002, 15; Røe Ødegård, 2000, 32.
Johannisson & Madsén, 1997, 79.
434 Bengt Johannisson, Torsten Madsén & Christer Wallentin, Aha! Företagsamt lärande: En skola för
förnyelse (Stockholm: Utbildningsradion, 2000), 93.
435 Johannisson & Madsén, 1997, 84; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 50.
436 Johannisson & Madsén, 1997, 84. Kursiverat i källan; Johannisson, Madsén & Wallentin,
2000, 50. Formuleringen i denna bok är nästan identisk med den i Entreprenörskapets tecken men
här skriver man att det ”handlar mer om utbildning i entreprenörskap än om utbildning om entreprenörskap”. Kursiverat i källan.
437 Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 50.
438 NUTEK, 1999, 31-32.
439 Stevenson & Lundström, 2002, 269.
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Karlsen var den entreprenöriella undervisningens syfte från början att främja
entreprenörskap bland unga.440 Målet var att de unga på sikt skulle kunna starta
företag, men på grund av bland annat tvetydigheter från politiskt håll blev det
ekonomiska entreprenörskapet utvidgat till att innefatta både ett socialt och ett
kulturellt entreprenörskap. Entreprenörskap kom att stå för nyskapande och
kreativitet inom samtliga områden. Detta motsvarar ganska väl den syn som
finns i andra länder i Europa, samt Australien och Canada, vilka samtliga har
som övergripande mål att på något sätt utveckla företagsam/entreprenöriell
undervisning inom hela utbildningsväsendet.441 Begreppen ”fostran” och ”attitydförändring” används på olika håll. I Finland och Storbritannien betonas en
attitydförändring som ska uppmuntra till att starta företag. Nederländerna och
Finland använder begreppet ”fostran”. I USA däremot är företagartraditionen
stark och därför är företagssatsningen ett tydligt mål. Där är man helt inne på
den företagande linjen. 442 Men det finns även aktörer i USA som förespråkar
en bredare syn på entreprenörskap och vill se undervisning i entreprenörskap
som en del i ett livslångt lärande.
I Australien och Storbritannien väljer man liksom i Sverige att skilja mellan
undervisningens olika syften. Man skiljer mellan undervisning om företagsamhet, undervisning genom företagsamhet och undervisning för företagsamhet.443
Undervisning om företagsamhet beskrivs som innehållsinriktad, undervisning
genom företagsamhet som processdriven och undervisning för företagsamhet
som sysselsättningsinriktad.444 Som vi ser finns likheter med NUTEK:s tre
nivåer, medan Johannisson och Madsén valt att använda två nivåer och delvis
gör en annan tolkning.
Genom att införa och utveckla företagsam undervisning inom hela utbildningsväsendet ska individen successivt fostras till entreprenör. Att introducera
entreprenörskapstankar hos de unga innebär i förlängningen en förhoppning

Eivind Karlsen, ”Entreprenørskap i skolen. Et satsningsområde for nordiske skolemyndigheter?”, Nordlandsforskning : NF- rapport nr. 10 (2001): 38.
441 Stevenson & Lundström, 2002, 275-277. Författarna har valt att skriva “Enterprise
/Entrepreneurship Education” därav anledningen till att jag skriver ”företagsam/entreprenöriell”
undervisning.
442 Erkkilä, 2000, 55, 58, 89.
443 Johnson, 1988, 62; Morris & Morris, 1997; Erkkilä, 2000, 109. Författarna använder sig av det
engelska ordet “enterprise” vilket jag översatt till ”företagsam”. När engelskan använder ”entrepreneurship” har jag översatt det till ”entreprenöriell” eller ”entreprenörskap” beroende på
sammanhang.
444 Johnson, 1988, 62.
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att deras framtidstankar ska omfatta möjligheten att starta företag.445 Av den
anledningen läggs det in både en fostrande del och en mer företagande del i
den entreprenöriella undervisningen. För de yngre eleverna har man valt att
lägga fokus på företagsamhet. Den politiska och ekonomiska satsningen mot
ett ökat företagande är tydlig både i Sverige och i övriga länder. Den svenska
satsningen finns alltså i ett globalt sammanhang som bygger på samstämmighet.

Entreprenöriell undervisning
Undervisning och lärande i entreprenörskap bör enligt Røe Ødegård fokusera
på handling.446 Därför finns behov av att utforma och organisera undervisningen i form av praktisk färdighetsträning, kombinerad med teoretiska kunskaper
inom samtliga områden. Hon får medhåll av Johannisson och Madsén som
menar att elever behöver kunskap i själva handlingen och undervisningen bör
därför bygga på elevernas aktiva och konkreta handlande.447
OECD använder sig av begreppet ”företagsamt lärande”, vilket definieras som
en projekt- eller temacentrerad process där den som lär har makten över det
som ska läras.448 Arbetets utformning grundar sig på projekt eller teman som
utgår från verkliga och inte konstruerade frågor. Genom ämnesövergripande
och grupporienterat arbete ska elever ges möjlighet att samarbeta med individer
som har andra kompetenser än de själva. Pragmatikern John Deweys devis
”learning by doing” aktualiseras av NUTEK som ett genomgripande tankesätt i
denna undervisning, där handling ska kompletteras med reflektion över de
erfarenheter som gjorts.449 Långa sammanhängande arbetspass förespråkas, där
eleverna ska vara delaktiga i såväl planering som genomförande och utvärdering av arbetet. Både OECD och NUTEK poängterar att entreprenörskap inte
får betraktas som ett särskilt ämne i skolan.450 Entreprenörskap ska istället betraktas som ett förhållningssätt till lärande, vilket innefattar samtliga arbetsformer som stimulerar elevers självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft,
samarbets- och kommunikationsförmåga.
445 Laura Black, Brian Corbin & Terry Warburton, The contribution of “World View” to Pupils’ Attitudes on Enterprise, Entrepreneurship and Entrepreneurial Learning (Manchester: Graduate Business
School, Manchester Metropolitan University),
http://www.business.mmu.ac.uk/research/wps/papers/wp03 05.pdf , 2004-03-26, 19.
446 Røe Ødegård, 2000, 32.
447 Johannisson & Madsén, 1997, 70-73; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 45.
448 OECD/CERI 1989, 39-40. OECD använder begreppet “enterprise learning”.
449 NUTEK, 2000, 46-47.
450 OECD/CERI, 1989, 26; NUTEK, 2000, 47.
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Røe Ødegård menar att undervisningen måste sättas in i en närsamhällskontext
där lokal kultur, näringstradition och lokala värderingar bör användas som aktiva samarbetsfaktorer i skolan.451 Detta samarbete bör enligt NUTEK vara frekvent förekommande.452 EU förespråkar en utveckling av självständiga och
aktiva former av inlärning samt att eleverna genom tidiga kunskaper om och
kontakter med näringslivet ska få förståelse för företagarnas roll i samhället.453
De aktiviteter som för övrigt rekommenderas är projektarbete, pedagogiska
lekar och besök hos företag på orten. Elevens drivkraft i arbetet är enligt Johannisson m.fl. den fria viljan att enskilt eller tillsammans med andra förverkliga sina ambitioner.454
Ett annat sätt att betona entreprenörskapets relevans i skolan kommer till uttryck i användandet av pedagogiskt entreprenörskap, vilket definieras på följande sätt av Røe Ødegård:
Handlingsorientert undevisning og opplæring i en sosial kontekst med individet selv som aktør for egen læring, og hvor personlige egenskaper, evner,
kunnskaper og ferdigheter danner grunnlag og retning for opplæringen.455

Enligt denna definition innebär det pedagogiska entreprenörskapet en handlingsorienterad undervisning i samspel med andra. Johannisson och Madsén
betonar att entreprenörskapet i skolan ska betraktas som en lärprocess i handling. 456 Eleverna ska bli medvetna om vad de gör och varför de gör på ett visst
sätt. Skolarbetet ska betraktas som en handlingsorienterad process där erfarenheter och experimenterande lägger grunden för elevers lärande. Tanken är att
om eleverna får använda sina erfarenheter blir de medvetna om sitt handlande.
Detta anses viktigt i skapandet av lärande individer.
Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att den entreprenöriella undervisningen
innefattar utvecklandet av elevers företagsamma färdigheter.457 Detta är en
kompetens som individer behöver både för att delta i och få ut så mycket som
möjligt av olika verksamheter och arbetsliv. OECD, Johannisson, Madsén och
Røe Ødegård talar om interaktionen mellan aktörerna i klassrummet som själva

Røe Ødegård, 2000, 31-32.
NUTEK, 2000, 46-47.
453 Europeiska kommissionen, 2002, 15
454 Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 65-66.
455 Inger Karin Røe Ødegård, Læreprocesser i Pedagogisk entreprenørskap: å lære i dillemma og kaos (Kristiansand: Høyskoleforlaget AS 2003), 15.
456 Johannisson & Madsén, 1997, 105-108.
457 OECD/CERI 1989, 26
451
452
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kärnan i den entreprenöriella undervisningen.458 Det är i denna relation som
elevers företagsamma färdigheter kan utvecklas. OECD betraktar företagsamhet som en process, en arbetsmetod som karakteriseras av nya förhållningssätt
mellan lärare och elev.459 Enligt denna metod ges eleven möjlighet att använda
sin fantasi, själv ta ansvar, vara kreativ och initiativtagande under lärarens vägledning. OECD menar att det är just denna rollförändring som skiljer företagsamt lärande från experimentellt lärande.460 Det ska alltså ske en maktförskjutning från läraren till eleven. Dessa tankar går att finna även inom den officiella svenska skoldiskursen. I Lpo 94s mål finns anvisningar om hur elevens
utrymme och frihet ska tas tillvara genom att läraren stimulerar, handleder och
stöder eleverna till att bli allt mer självständiga och utvecklar sitt eget sätt att
lära.461
Det har diskuterats om entreprenörskap går att lära sig och därmed också läras
ut. Erkkilä hävdar att entreprenörskap går att lära och har fått stöd för det från
andra forskare som anser att det handlar om att ta tillvara individens inneboende förmågor och utveckla dem.462 Samtidigt menar Erkkilä att det gäller att
använda metoder som utvecklar elevens personliga egenskaper och färdigheter.
Vidare finns det andra som anser att det inte föreligger någon skillnad om det
är entreprenörskap eller något annat som ska läras. Exempelvis anser Stevenson och Lundström att eftersom allt annat går att lära sig är det också möjligt
att lära sig entreprenörskap.463 OECD förmodar att detta sätt att tänka kring
undervisning kan ställa läraren inför helt andra utmaningar än tidigare, eftersom
det handlar om problemlösning och kreativitet vilket innebär att det inte går att
använda färdiga utbildningspaket.464
Vad känner vi igen av det här och vad är nytt? I ett axplock från de etablerade
pedagoger som tidigare behandlats finner vi flera överensstämmelser. Vi känner
exempelvis igen John Dewey och hans begrepp ”learning by doing”, Célestin
Freinet och arbetets pedagogik som betonar att skolan ska ses som en del av
samhället samt Maria Montessori som i sin undervisning utgår från barns verkliga miljöer, där lek och arbete är centralt. Samtliga lägger stor vikt vid elevers
aktiva deltagande i undervisningen där samspelet mellan lärare och elev är en
viktig faktor.

OECD/CERI 1989, 26; Johannisson & Madsén, 1997, 82; Røe Ødegård, 2000, 123.
OECD/CERI 1989, 46-47.
460 OECD/CERI 1989, 47.
461 Lpo, 94, 11, 14-15.
462 Erkkilä, 2000, 12.
463 Stevenson & Lundström, 2002, 271.
464 OECD/CERI 1989, 26.
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Grundtanken i entreprenöriell undervisning framställs således som en strävan
att utveckla individers företagsamma kompetenser. Den entreprenöriella undervisningen beskrivs som någonting annat än traditionell undervisning, 465 eller
en undervisning som innefattar ett nytt sätt att se på lärande.466 Traditionell
undervisning ställs mot entreprenöriell undervisning.467 Den traditionella undervisningen beskrivs bland annat som innehållsinriktad, lärarledd, passivt mottagande, beroende samt företrädande rätt- eller feltradition.468 Den entreprenöriella undervisningen ska istället utgöra ett förhållningssätt där eleven går från
passiv och mottagande, till att bli aktiv och lärande. Att lägga tonvikten vid
undervisningens ”veta hur” istället för ”veta att” är ytterligare ett sätt att markera denna skillnad. Skolan i allmänhet betraktas alltså som en samlad enhet
som står för en traditionell undervisning. Denna undervisning beskrivs i negativa termer som något som måste förändras, till skillnad från den entreprenöriella undervisningen som beskrivs i positiva termer. Det finns också en föreställning om att den undervisning som bedrivs idag är i sig en bromskloss och
att hela skolans sätt att arbeta därför måste förändras.469
Sammantaget framställs den entreprenöriella undervisningen som en nyskapande verksamhet som skiljer sig från traditionell undervisning. Målet är att i första
hand utveckla elevers företagsamma förmågor och därigenom förändra elevers
attityder till företagande. Processinriktad undervisning förespråkas, vilken antas
medföra nya förhållanden mellan lärare och elever som i sin tur ställer läraren
inför nya utmaningar. Det är alltså läraren som ställs inför nya utmaningar både
i förhållande till eleverna och till hur undervisningen ska bedrivas. Den entreprenöriella skolans inriktning vill betona utvecklande av elevers egenskaper och
färdigheter. Enligt dessa idéer handlar det egentligen inte om att införa något
nytt i skolan utan att utnyttja och utveckla den kärnkompetens som varje elev
förfogar över. I detta sätt att tänka och handla fostras eller formas eleven så att
entreprenörskapet blir en del av varje individs livsstil, en livsstil som de kan ha
nytta av i många olika sammanhang. Samtidigt framställs den entreprenöriella
undervisningen som ett nyskapande och ett förhållningssätt där elevens företagsamma färdigheter ska ligga till grund för all undervisning. Detta är något
som man anser att skolan idag saknar och som den entreprenöriella undervisningen förväntas tillföra.

Johnson, 1988, 64.
Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 91.
467 Johnson, 1988, 64; Se även Johannisson & Madsén, 1997, 86; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 54. Här används begreppen “traditionell skolning” och “entreprenörsskolning”; Røe
Ødegård, 2000, 119; Røe Ødegård, 2003, 39.
468 Johnson, 1988, 64; Morris & Morris, 1997.
469 Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, bokomslagets baksida.
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Arbetsmetoder och organisation
Hur ska då skolan organiseras för att vara anpassad till en entreprenöriell undervisning? För att besvara denna fråga bör man klargöra vad som ska genomföras. Handlar det om att totalt bryta skolans rutiner och genomföra något helt
nytt, eller handlar det om att förstärka gällande läroplan och uppfylla läroplanens mål? Gemensamt i de argument som framförs är att det handlar om att
förändra skolans arbetssätt och arbetsformer vilka inte bara är beroende av
lärares förhållningssätt utan även skolans och undervisningens organisation.470
Det finns olika uppfattningar om hur undervisningen ska organiseras. Betoningen ligger på den didaktiska frågan ”hur” men åsikterna går isär om var
vikten ska läggas, på form eller innehåll. Johannisson och Madsén framhåller
att ”hur lärandet sker är minst lika viktigt som vilka ämnen och aspekter som
behandlas”.471 Men detta resonemang blir inte lika tydligt när de även påpekar
att en entreprenöriell skola måste lägga mer ”kraft på utbildningens former –
hur den genomförs – än på dess innehåll – vad som förmedlas”.472 De anser
inte att innehållet är oviktigt men att det redan är väl bevakat i skolan som institution. Detta resonemang ger ingen klar anvisning om var vikten ska läggas, det
ena utesluter alltså inte det andra.
Utifrån de aspekter som tidigare nämnts är det ”hur” undervisningen genomförs som ska vara utmärkande för en entreprenöriell eller företagsam undervisning, medan ”vad” som ska göras anses representera traditionell undervisning.
Den forskning som Johannisson och Madsén hänvisar till när det gäller förändring av skolans arbetsformer visar dock att även innehållet spelar stor roll för
elevernas engagemang och utveckling.473 Att bara förändra sättet att arbeta
räcker inte. Morris och Morris hävdar att den traditionella undervisningen betonar innehåll före process och det som då utmärker företagsam undervisning
är ett kritiskt tänkande kring hur man gör och vad man gör.474 Hur man lär
anses viktigare än innehållet i undervisningen.
Det sätts också likhetstecken mellan entreprenöriellt lärande och fullständiga
lärprocesser.475 För att förklara vad detta innebär hänvisar Johannisson m.fl.
och Røe Ødegård till psykologen Ivar Bjørgens uppdelning av amputerat och

470 Johannisson & Madsén, 1997, 85-86; Johannisson, Madsén &, Wallentin, 2000; Røe Ødegård,
2000, 99-100; Røe Ødegård, 2003, 39.
471 Johannisson & Madsén, 1997, 11. Kursiverat i källan.
472 Johannisson & Madsén, 1997, 79.
473 Johannisson & Madsén, 1997, 95-96, 99-100.
474 Morris & Morris, 1997.
475 Se bl.a. Johannisson & Madsén, 1997, 108; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 79; Røe
Ødegård, 2000, 122.
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fullständigt lärande.476 Med amputerat lärande avser Bjørgen ett lärande där
eleven ställs inför ett givet problem, formellt accepterar uppgiften, arbetar med
uppgiften med sikte på prov, strukturerar uppgiften och avslutar uppgiften med
ett prov.477 I det fullständiga lärandet, som han menar i normala fall sker utanför skolan, upptäcker eleven själv problemet, accepterar detta på allvar, arbetar
realistiskt, anknyter till egna erfarenheter, provar sig fram och använder problemet i praktiken. Det fullständiga lärandets utformning ses som en möjlighet
till att öka samarbetet mellan skola och närsamhälle.478
Den entreprenöriella kunskapen beskrivs också som kunskap i handling. Detta
sätt att betrakta kunskap kommer ursprungligen från filosofen Bengt Molander
som menar att kunskap i handling består av förmågan att lära. Molander skiljer
mellan förfogandekunskap och orienteringskunskap.479 Förfogandekunskap ser
han som den kunskap som står till förfogande i och med att individen besitter
kunskapen. Det kan handla om att förfoga över tekniska färdigheter som kan
förknippas med målrationellt handlande och tänkande. Ett framträdande drag i
förfogandekunskap är att den är avgränsad och begränsad. Orienteringskunskap framställer han däremot som något som ger riktning och förståelse för
vad som är viktigt och ger möjlighet till att bilda kunnigare och insiktsfullare
individer.480 Orienteringskunskap ses som en process som förhoppningsvis
pågår hela livet och som utvecklas i dialog med andra. Molander menar att en
viktig kunskapsaspekt växer fram här och det handlar om byggandet av en
individs identitet. Orienteringskunskap ska i motsats till förfogandekunskap ge
överblick och helhet. Det är med hjälp av orienteringskunskapen som individen
ges möjlighet att stärka sin identitet eftersom den sker i dialog med andra.481
Orienteringskunskap betraktas av Johannisson m.fl. som en viktig del i förståelsen av entreprenöriella lärprocesser.482 Som vi ser kommer formandet av individer in i detta sätt att tänka. Det handlar om att skapa företagsamma individer,
att få dessa individer att se entreprenörskap som en livsstil.

476 Johannisson & Madsén, 1997, 108-110; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 79-81; Røe
Ødegård, 2000, 121.
477 Ivar Bjørgen,”Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep”, Nordisk Pedagogisk Tidskrift 1
(1992):17.
478 Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 80.
479 Bengt Molander, Kunskap i handling (Göteborg: Daidalos, 1996), 168-170.
480 Molander, 1996, 170-174.
481 Johannisson & Madsén, 1997, 75-76.
482 Johannisson & Madsén, 1997, 76; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 47-49.
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Skolans organisation
För att det ska gå att skapa en entreprenöriell skola förespråkas en förändring
av skolans organisation. Det handlar både om att förändra skolans yttre och
inre organisation. Begreppet organisation kommer från grekiskans organon och
betyder redskap eller verktyg.483 Enligt den definitionen går det att anta att
skolans organisation bör vara så att den främjar de syften och mål som ska
uppnås. Skolans organisation framställs av företrädarna för den entreprenöriella
skolan som trög och konservativ och de ser ett behov av förändring.484 Det är
dock inte bara företrädare för den entreprenöriella skolan som för fram förslag
på organisatoriska förändringar. Attraktiv Skola och SKUT är exempel på projekt som syftar till en förändring av skolans arbetsorganisation.485 Det finns
även studier som visar på organisationens betydelse för måluppfyllelse och
trivsel.486 Den kritik som riktas mot skolans organisation av idag är att den ger
små möjligheter för utvecklande av nya idéer. Timplanen framställs som en
hämmande faktor som splittrar och delar upp skoldagen.
Røe Ødegård anser att skolkulturen bär på en föreställning om att det är det
rätta svaret som gäller.487 Hård tidsstyrning, strikt ämnesuppdelning, yttre styrning och kontroll är ytterligare beskrivning av vad Ødegård och Johannisson
m.fl. anser prägla den traditionella skolan.488 Motsatsen uppges vara den entreprenöriella skolan, vars organisation ska ge de möjligheter som den traditionella
skolan ännu inte lyckats med. Den entreprenöriella undervisningens bidrag är
långa sammanhängande lärprocesser, livsvärldskunskap, ansvar för eget lärande
samt ämnesövergripande och problembaserat lärande.489 Røe Ødegård betonar
denna motsättning genom att betrakta den traditionella skolans organisation
483 Kurt
484

Liljequist, Skola och samhällsutveckling (Lund: Studentlitteratur, 1995), 67.
Johannisson & Madsén, 1997, 86, 97; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 54, 72-73; Røe
Ødegård, 2000, 119.
485 Sedan 1 mars 2001 arbetar 32 kommuner i landet tillsammans i Attraktiv skola. Målet är att
stärka skolans kvalitet och öka läraryrkets attraktivitet. En förändring av arbetsorganisationen är
ett av delmålen. Attraktiv skola magasin (Visby: Attraktiv skola, 2002); Projektet Skola utan nationell timplan (SKUT) syftar till att studera vad som händer med en friare tidsfördelning i skolan.
Se bl.a. Lisbeth Lundahl, Mikaela Nyroos & Linda Rönnberg, Skolans frihet och ansvar att styra sin
tid. Delrapport från SKUT-projektet (Umeå: Umeå universitet, 2003).
486 Rolf Lander, Tore Almius & Torbjörn Odhagen, Vad de kan de bra lärarna! Erfarenheter från ett
OECD-projekt om ”lärarkvalitet” (Göteborg: Universitet, Institutionen för pedagogik, 1995), 155156.
487 Røe Ødegård, 2000, 113.
488 Johannisson & Madsén, 1997, 86; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 54; Røe Ødegård,
2000, 119; Røe Ødegård, 2003, 39.
489 Johannisson & Madsén, 1997, 86; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 54; Røe Ødegård,
2000, 119; Røe Ødegård, 2003, 39.
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som hämmande och den entreprenöriella skolans organisation som främjande
för undervisning. Skolans organisation framställs alltså som ytterst väsentlig i
allt utvecklingsarbete.
Dialogiska klassrum anser Johannisson m.fl. och Røe Ødegård vara en lösning
på den problematiken.490 Begreppet ”dialogiska klassrum” har de lånat från
pedagogen Olga Dysthe.491 Dysthe använder sig av begreppen ”monologiska
och dialogiska klassrum” för att åskådliggöra skillnaden mellan vad som generellt kan kallas traditionella klassrum och den riktning som hon anser vara
önskvärd att uppnå i klassrummen. De monologiska klassrummen präglas av
en undervisning som bygger på att det är något som ska förmedlas och överföras av den som äger kunskapen till den som saknar den, alltså av en envägskommunikation, medan de dialogiska klassrummen bygger på ett samspel mellan lärare och elever och elever sinsemellan.492 Det dialogiska klassrummet är
idealet som även ska känneteckna ett entreprenöriellt klassrum.493
Undervisningens institutionella former handlar enligt Johannisson & Madsén
om makt och kontroll.494 De menar att de undervisningstraditioner som finns i
skolan idag har sina rötter i lärares behov av kontroll över sin situation. Den
entreprenöriella skolan förutsätter enligt dem en annan typ av kontroll, en kontroll där ansvaret för verksamheten delas av elever och lärare. Det finns dock
kritiska röster som varnar för att en alltför elevstyrd arbetsprocess riskerar att
sänka komplexitetsnivån. Pedagogen Ingrid Carlgren sänder här ut en varning
och menar att ”ju mer öppna uppgifterna är desto större är risken för att de
trivialiseras i förhandlingsspelet mellan lärare och elever”.495
Den entreprenöriella skolan strävar efter en förändring av skolans arbetsmetoder. Den traditionella undervisningen och dess arbetsmetoder beskrivs som
bakåtsträvande, konserverande och hämmande, medan den entreprenöriella
undervisningen anses stå för utveckling, nyskapande och främjande för skolan.
Här formas alltså en entreprenöriell skoldiskurs uppbyggd i ett motsatsförhållande till den officiella skoldiskursen.

Se Johannisson & Madsén, 1997, 101; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 58-59; Røe
Ødegård, 2000, 119; Røe Ødegård, 2003, 40.
491 Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 1996), 222.
492 Dysthe, 1996, 222ff.
493
Johannisson & Madsén, 1997, 93-95; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 62-65; Røe
Ødegård, 2000, 119; Røe Ødegård, 2003, 40.
494 Johannisson & Madsén, 1997, 134.
495 Ingrid Carlgren, ”Skolarbetet som en särskild slags praktik”, Miljöer för lärande, red. Ingrid
Carlgren (Lund: Studentlitteratur, 1999a), 128.
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Den entreprenöriella läraren
Läraren betraktas av tradition, så även i samband med entreprenörskap, som en
nyckelperson. Inom den entreprenöriella skoldiskursen har det målats upp en
bild av den traditionella läraren, att den är i behov av utveckling och förändring. Som tidigare nämnts finns en uppfattning om att lärare i allmänhet kan
uppfatta entreprenörskap i skolan på två sätt. Antingen med misstänksamhet
och avståndstagande eller som något som kan tillföra och berika undervisningen. Gibb menar att lärare i allmänhet är ganska skeptiska till entreprenörskap
och bland annat kopplat ihop begreppet med politisk ideologi där det fria företagandet ska ges större utrymme.496 Det tycks följaktligen finnas en misstanke
om att lärare inte vill ta till sig idéer om entreprenörskap i undervisningssammanhang. För att undanröja eventuella tveksamheter från lärares sida har Johannisson och Madsén valt att framhålla släktskapet mellan entreprenörskap
och lärande.497 Till att börja med ska jag redovisa hur argumenten förs kring
den entreprenöriella lärarrollen. I dessa argument används begrepp som
”mönsterbrytare och eldsjäl”, ”vägledning och frihet” samt ”professionalitet”.
Mönsterbrytare och eldsjäl
Det sätts ofta likhetstecken mellan mönsterbrytande lärare, eldsjälar och entreprenörer.498 Att våga bryta mönster, brinna för en idé och vara nyskapande
känner vi igen från tidigare beskrivning av entreprenören. Johannisson och
Madsén framhåller detta som kännetecknande även för en entreprenöriell lärare.499 Lärarskapet ska enligt dem karakteriseras av ”ifrågasättande, experimenterande, nätverkande och av handling”.500 Røe Ødegård menar att de lärare som
agerar som eldsjälar bryter mot traditionella undervisningsmönster och blir
därmed själva en typ av entreprenörer.501 Eldsjälars betydelse för olika typer av
utvecklingsarbete är väl förankrat och det finns studier om hur eldsjälars engagemang och aktivitet påverkat utvecklingsarbetens livskraft och spridning.502
Förmåga att verka som mönsterbrytande och eldsjäl anser Johannisson och

Gibb, 1993, 12.
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501 Røe Ødegård, 2000, 123.
502 Åke Philips, Eldsjälar: En studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete (Stockholm:
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Madsén vara nödvändig för en lärare som ska kunna vägleda och värna om
elevers kreativitet. 503
Vägledning och frihet
Andra betydelsefulla nyckelord är vägledning och frihet. Lärarens uppgift är att
både agera vägledande och ha modet att ge elever den frihet som behövs för att
de ska kunna utveckla sina företagsamma färdigheter.504 Lärarens vägledande
funktion bör också kombineras med rollen som underlättare och partner. På så
sätt kan läraren följa elevens olika sätt att lära, förstå den läroprocess som eleven genomgår och underlätta den.505 Den vägledande funktionen hos läraren
handlar även om att utveckla elevers tänkande, få dem att fungera i grupp och
genom samtal få dem att utveckla egna idéer. 506 Eleverna ska i detta arbete få
utrymme för sitt handlande och sitt experimenterande vilket innebär att läraren
får andra uppgifter än tidigare. Frihetsbegreppet är väsentligt och Johannisson
och Madsén menar att det ställer följande krav på läraren:
Endast om läraren ger eleven svängrum för eget experimenterande med
tillvaron kommer eleven att kunna verka entreprenöriellt i skolan och skiljas
från skolan som en företagsam individ.507

Läraren ska alltså ge eleven frihet och utrymme att kunna ta egna initiativ. Lärarens förhållningssätt till eleverna jämför Johannisson och Madsén med hur en
coach förhåller sig till sitt lag.508 Røe Ødegård använder metaforen reseledare
och menar att om läraren är medveten om elevernas lärprocesser kan undervisningen göras till en resa in i det okända med läraren som en erfaren reseledare.509 Lärarens traditionella maktutövande, att avgöra vad som är rätt och fel
försvagas och enligt Johannisson m.fl. blir läraren i den entreprenöriella skolan
inte den som har huvudrollen i klassrummet.510 NUTEK framhåller ett samband mellan lärarens roll och det ökade ansvar som eleven ska erbjudas. 511 I
denna roll verkar läraren mer som handledare än som kunskapsförmedlare.
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En jämförelse går att göra med andra projekt som t ex Gaia-projektet. 512 Syftet
med det projektet var att deltagarna skulle utveckla färdigheter och kunskaper
som skulle bidra till utveckling och förmåga att ta till vara sina resurser. Betoning låg på att bryta passiviteten hos deltagarna, få dem att ta eget ansvar och
se nya valmöjligheter med sina liv.513
Enligt Røe Ødegård ställs läraren här inför ett dilemma som består i att känna
sig osäker på dels om eleverna verkligen deltar i undervisningen, dels om innehållet i undervisningen och den process eleverna genomgår är meningsfull för
dem.514 Läraren får enligt Røe Ødegård acceptera en viss osäkerhet och får
därmed finna sig i att leva med den här ambivalensen i sin roll. Läraren ska
ingripa utan att styra, vara en auktoritet utan att vara auktoritär samt engagera
sig i elevens arbete utan att komma för nära. Røe Ødegård använder sig av
metaforen kameleont för att illustrera lärares dilemman.515 Hon anser att läraren behöver förfoga över en ”dilemmakompetens” för att klara av att vistas i
det oförutsägbara och föränderliga, för att kunna gripa in när det behövs, hålla
sig i bakgrunden samt kunna fatta mod till att involvera sig personligen i den
”aktuella livssituationen”.516 Den entreprenöriella lärarens uppgifter är växlande
och ändras i förhållande till omgivningen. Den beskrivning som görs av den
entreprenöriella läraren kan betraktas som både omfattande och idealiserande.
Men Røe Ødegård menar att den görs för att synliggöra avståndet mellan vad
hon anser känneteckna dagens lärare i allmänhet och den entreprenöriella läraren.517 Det avståndet menar hon fortfarande är för stort, trots att det finns
många eldsjälar bland dagens lärare .
Professionalitet
Inom den entreprenöriella skoldiskursen anses den traditionella läraren inte
leva upp till ovanstående kvaliteter. Røe Ødegård väljer i detta sammanhang att
resonera kring begreppet ”professionella lärare”. Hon hävdar att uppdraget att
införa entreprenörskap i skolan är av professionell karaktär och då måste även
läraren vara professionell. En sådan lärare visar enligt henne engagemang, intresse, respekt för sitt ämne och framstår som en förebild, både som person
512 Gaia-projektet: ett samarbetsprojekt i Eskilstuna kommun under 1995-1997 som vände sig
till ensamstående mödrar som hade svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Christina Axelsson,
Personal och metodutveckling i Gaia-projektet (Eskilstuna: Centrum för Välfärdsforskning, 1998).
513 Axelsson, 1998, 3-4.
514 Røe Ødegård, 2003, 118-119.
515 Røe Ødegård, 2003, 32, 112.
516 Røe Ødegård, 2003, 32.
517 Røe Ødegård, 2000, 123.
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och yrkesmänniska, samt har en förmåga att reflektera över sitt eget lärande.
Vidare anser hon att huvuduppdraget för den entreprenöriella läraren är att
med hjälp av ämnesmässiga och psykologiska kunskaper skapa en lärmiljö som
präglas av tillit och respekt. Läraren har som mål att hjälpa och vägleda eleverna i deras läroprocess. Dessutom påpekar hon att samarbetet med kollegor och
närsamhälle är viktigt.518
Bjørgen använder sig av metaforerna skulptör, entertainer, tränare och arbetsledare när han försöker illustrera vad han menar med professionella lärare.519
Läraren som skulptör tar allt ansvar för undervisningen och är den som presenterar, organiserar och kontrollerar lärostoffet. Eleven är här en passiv mottagare. Entertainern försöker väcka elevernas intresse för lärostoffet och förenkla
det. Eleven blir i denna framställning passiv men samtidigt fascinerad och road.
Tränaren är den som försöker skapa gemenskap och samarbete i klassrummet
och lägger stor vikt vid att använda ett språk som eleverna förstår. Den här
läraren ger information om det arbete som ska göras, preciserar målen och ger
eleverna feedback på sina förslag och arbeten samt uppmuntrar eleverna till att
använda olika tekniker i sin inlärning. Arbetsledaren klargör målen för eleverna,
organiserar samarbete mellan eleverna samt skapar en lugn och trygg arbetsmiljö.520 Eleverna tar sig an lärostoffet och läraren använder sig av kommunikation
för att leda elevernas arbete. I Bjørgens framställning är det arbetsledaren som
bäst motsvarar den önskvärda bilden av en lärare.
Intresset för lärares skiftande roller och deras betydelse för verksamheten har
studerats i andra sammanhang och även här används metaforer för att illustrera
vilka olika skepnader lärare kan anta. Pedagogen Evelyn Säll talar om läraren
som estradör, regissör och illuminatör.521 Förmågan att anta olika skepnader
anses underlätta för läraren att verka mer mångsidigt än i en mer odifferentierad lärarroll.
Det finns ingen motsättning mellan den entreprenöriella lärarens arbetsuppgifter och de uppgifter som beskrivs i Lpo 94. Enligt läroplanen ska läraren ha en
handledande funktion, stödja, underlätta elevens arbete och ge det utrymme
som eleven behöver för sitt eget skapande.522 Så här långt går det inte att urskilja vad den entreprenöriella läraren egentligen förväntas tillföra skolan. Den
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entreprenöriella skolans lärare är inte unik, utan stämmer väl överens med den
lärarroll som finns beskriven i Lpo 94. De är mål för skolan i allmänhet och inte
bara något som tillhör det specifika med den entreprenöriella skolan.
Professionalisering av lärare är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen och har tagits upp av flera forskare.523 Pedagogen Ingrid Carlgren är en
av dem. Hon ser också att de nya villkor och förutsättningar som lärare ställs
inför idag ställer stora krav på läraren.524 Framför allt är det lärarens roll i tidigare maktstrukturer, som behöver förändras från att vara överordnad till att
vara delaktig. Lärare ska inte bara utveckla nya sätt att organisera arbetet utan
även förändra undervisningens innehåll och form. Pedagogen Tomas Englund
påpekar distinktionen mellan professionalism och professionalisering.525 Med
professionalism avses de kvaliteter som en viss yrkesgrupp har medan professionalisering innebär den strävan en viss yrkesgrupp har för att uppnå en viss
position och status.
Pedagogerna Ingrid Carlgren och Sverker Lindblad pekar på två aspekter som
är betydelsefulla för att lärare ska betraktas som professionella, nämligen
gemensamt yrkesspråk och professionellt etos.526 Istället för att gå mot en professionalisering menar de att det förfaller mer som om lärarkåren genomgår en
avprofessionalisering i det avseendet att lärare verkar förlora kontrollen över
sin yrkesverksamhet. De tycker sig se en paradox i utvecklingen av lärararbetet
och relaterar till å ena sidan en degradering av läraryrket och å andra sidan skolans decentralisering.527 Lärare har inte längre makten över vad som ska genomföras utan det är i stället resursfördelningen från politikerhåll som styr. En
professionell lärare måste kunna andra saker idag än tidigare och därför handlar
diskussionerna kring lärares professionaliseringssträvanden om att göra om
lärarna till något annat än vad de är idag.528 Carlgren och Lindblad anser också
att det som utmärker diskussionerna kring lärarnas professionalisering är att de
drivs av personer som inte är lärare och därför tenderar att bli normativa. Även

523 Se bl.a. Tomas Englund, ”Professionella lärare? Helst didaktiskt kompetenta”, Lärarprofessionalism: om professionella lärare (Stockholm: Lärarförbundet, 1995); Ingrid Carlgren, ”Lärarutbildning
som yrkesutbildning. Bilaga 1 ur Lärarutbildning i förändring. Utbildningsdepartementet Ds
1996:16. (Stockholm: Fritzes, 1996); Ingrid Carlgren, ”Vad händer med läraryrket idag?”, Boken
om pedagogerna, red. Lars Svedberg & Monica Zaar (Stockholm: Liber, 1998).
524 Carlgren, 1998, 235.
525 Englund, 1995, 80-81.
526 Ingrid Carlgren & Sverker Lindblad, ”Lärarprofessionalism: lojalitet eller självständighet”,
Lärarprofessionalism: vad är det? Tre artiklar om läraryrkets innehåll och villkor (Stockholm: Didaktikcentrum, 1992), 8.
527 Carlgren & Lindblad. 1992, 11-12.
528 Carlgren & Lindblad. 1992, 13.
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pedagogen Per Dalin har diskuterat lärares professionalism. Han menar att det
som är avgörande för kvalitén i undervisningsprocessen är baserat på lärarens
”praktikteori”, etik och intuition.529 Han hänvisar till följande citat för att förtydliga vad han menar med att vara professionell.
Professionella definieras vanligtvis som personer som arbetar utifrån en
väldefinierad kunskapsgrund, med bestämda standarer för kompetens och
med givna etiska riktlinjer. Inträdet i professionen är begränsat och beroende av en specialiserad utbildning (Miles, 1981).530

Dalin menar att flera men långt ifrån alla av dessa kriterier uppfylls i läraryrket.
De resonemang som förs här ger en helt annan betydelse åt professionalisering
av lärare än de som förs av förespråkarna för entreprenörskap. Inom den entreprenöriella skoldiskursen används begreppet ”professionell” mer för att tala
om hur lärare ska handla och vilka roller läraren ska anta.
Den entreprenöriella läraren anses dock inte kunna uppstå av sig själv. Kompetensutveckling av olika slag rekommenderas och skolledarens funktion betonas.531 En viktig aspekt som tas upp är att hela skolan måste betraktas som en
lärande organisation där lärarnas egna initiativ till förändringar ska lägga grunden för utvecklingsarbeten. Johannisson och Madsen menar att för att lärare
ska våga ge sig ut i det okända behöver de få uppleva konkreta exempel på vad
det kan innebära.532 Lärare behöver också möjlighet att sitta i små grupper och
diskutera och ha inflytande över arbetets organisering.

Den entreprenöriella eleven
Elevens roll är viktig i det entreprenöriella lärandet och därför kan det vara
intressant att följa hur elever framställs inom den entreprenöriella skoldiskursen. Johannisson och Madsén gör följande jämförelse:
Man kan vid en närmare jämförelse finna slående överensstämmelser mellan barns informella lärande och entreprenörsinriktade läroprocesser.533
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Ett nytt begrepp dyker upp här, ”entreprenörsinriktade läroprocesser”. Utmärkande för entreprenöriella processer är, som tidigare nämnts, förmågan att
upptäcka och ta tillvara på möjligheter. Det informella lärandet, det som sker
utanför institutionen och är omedvetet, liknas vid de lärprocesser som är specifika för entreprenörskapet.
För att förena barn och entreprenörskap framhävs att barn är födda till entreprenörer och barns lek jämställs med praktiskt entreprenörskap.534 Leken ses
som en viktig pedagogisk metod eftersom det är via leken som barns experimenterande med verkligheten leder fram till förståelse.535 Den fråga som lyfts
fram är inte hur man kan forma eller fostra entreprenöriella elever utan hur
elevers egen kapacitet och förmåga ska tas till vara.536 Att använda leken som
pedagogiskt verktyg rekommenderas också av EU.537 Lekens betydelse och
synen på barn som naturliga entreprenörer är argument som används för att
lyfta fram att det här handlar om alla barn. Utgångspunkten inom den entreprenöriella skoldiskursen är alltså att alla barn är entreprenörer. Skolans uppgift
blir att bemöta dessa barn och utveckla dem till företagsamma elever.538 En
företagsam elev kännetecknas enligt Johannisson och Madsén av
stor tilltro till den egna förmågan, att kunna söka kunskap och lära nya saker, vara viljestark och självständig, kunna ta ansvar, kunna samarbeta med
och ta kontakt med andra, vara kreativ, se möjligheter och hitta lösningar
på problem, kunna och vilja ta initiativ och handla.539

Johannisson och Madsén jämför Lpo 94s mål och riktlinjer med definitionen av
en företagsam elev.540 I denna jämförelse finner de stor överensstämmelse,
målen för eleven är i stort desamma. Enligt dem finns det inget i läroplanen
som strider mot att elever ska kunna utvecklas företagsamt.

Daniel Hjort & Bengt Johannisson, Training for entrepreneurship: playing and language games. Paper
presented at the Conference Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, IntEnt 97, Montery Bay (California/USA) June 25-27, 1997.
535 Johannisson & Madsén, 1997, 89; Røe Ødegård, 2000, 106.
536 Hjort & Johannisson, 1997.
537 Europeiska kommissionen, 2002, 15.
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540 Johannisson & Madsén, 1997, 115-116..
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Frihet och aktivt handlande
Det som är utmärkande för den entreprenöriella undervisningen är enligt Johannisson, Madsén och Røe Ødegård att eleven ska komma i kontakt med
”verkligheten”, vilket antas medföra att eleven själv upptäcker problemen och
finner lösningar.541 För detta krävs en relativt hög grad av frihet för eleverna,
både i form av frihet att röra sig och frihet att komma med idéer och förslag.542
Den här friheten, menar Røe Ødegård, ska växa fram ur en inre disciplin istället
för en yttre påtvingad disciplin. Elevernas frihet är en förutsättning för deras
erfarenhetsinlärning. Elevers frihet är enligt pedagogerna Karin och LarsGöran Permer ett centralt begrepp i den pedagogiska diskursen. 543 De menar
att friheten inte uppkommer av sig själv utan föregås av en styrning som också
sätter ramarna för vad friheten ska innefatta och därmed hur långt friheten får
gå.
Det är olika saker som eleven måste lära sig för att kunna betraktas som en
entreprenöriell elev. Samtidigt som eleven ska lära sig att vara oberoende och
på egen hand kunna fatta beslut är ett samarbete med andra både inom och
utanför skolan betydelsefullt.544 Eleven ska också få insikt i hur hon eller han
lär sig bäst.545 Detta ses som mycket mer väsentligt än själva innehållet i undervisningen. Eleven har enligt Røe Ødegård själv en aktiv och ansvarsfull roll i
den entreprenöriella skolan och kan därför inte uppträda passivt och likgiltigt i
sitt eget lärande och i sin egen utveckling, även om huvudansvaret vilar på
läraren.546
Professionalitet
Begreppet ”professionalitet” är också något som diskuteras i förhållande till
elever. På liknande sätt som läraren ska eleven uppträda professionellt.547 Uttrycket professionell elev kommer från Bjørgen och utgångspunkten är AFEL-
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projektet, Ansvar För Eget Lärande.548 Anledningen till att Bjørgen använder
sig av uttrycket professionell elev är att han jämställer eleven med en yrkesutövare och skolarbetet med yrkesutövning. Bjørgen karakteriserar en professionell elev enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunskap om lärprocesser generellt - och om de egna lärprocesserna.
Kunskap om var källor finns och hur de kan användas.
Kunskap om hur man lär tillsammans med andra.
Kontroll över egen arbetstid och arbetsinsats.
Kunskap om målet för lärandet - och om kriterier för bra och dåliga resultat.
Förmåga att relatera kunskapsinnehållet till verkligheten.
Kunskaper om och hur man kan framställa och redovisa resultatet
av läroarbetet.
Motivation för arbetet och uthållighet att genomföra det.
Självtillit och personlig trygghet för att kunna ta på sig läroarbetet.
Förmåga att utnyttja sin egen kreativitet.549

Eleven ska enligt dessa tio punkter ha kontroll över sig själv, kunskap om lärprocesser och mål, förmåga att koppla innehållet till verkligheten och utnyttja
sin egen kreativitet. AFEL förutsätter att individen med hjälp av sin vilja kan
kontrollera sitt lärande.550 AFEL som kompetens förutsätter också att det är
möjligt att öva upp denna kontroll och därmed sin förmåga att lära. Bjørgen
lägger på detta sätt makten, den yttre och inre disciplinen och kontrollen hos
eleven. Men frågan här är om den maktstruktur och den organisation som
grundskolan bygger på gör det möjligt att utveckla eleven på detta sätt. AFEL
bygger enligt Bjørgen på elever som går i gymnasieskolan, men enligt honom
borde detta sätt att se på eleven gå att applicera på de yngre eleverna i skolan.551
Någon utvärdering eller undersökning som styrker detta antagande finns
inte.552 Det är till AFEL-projektet som Johannisson m.fl. och Røe Ødegård
hänvisar när de väljer att använda uttrycket professionell elev.553 Kriterierna för
den professionella eleven anser de överensstämmer med definitionen av entre548 AFEL är utarbetat av Ivar Bjørgen, professor i psykologi i Trondheim. Han har utifrån 10
punkter visat vad han avser med en professionell elev. Bjørgen, 1995, 52-50.
549 Bjørgen, 1995, 42-50. Översättning från Johannisson och Madsén, 1997, 111.
550 Bjørgen, 1995, 32-33.
551 Bjørgen, 1995, 17.
552 Brev från Bjørgen 2002-02-08. I författarens ägo.
553 Johannisson & Madsén, 1997, 111; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 81; Røe Ødegård, 2000, 129; Røe Ødegård. 2003, 87-88.

111

prenöriellt lärande. I detta sammanhang vill de dessutom lyfta fram problembaserat lärande (PBL) och projektstudier som en väg att nå ett fullständigt lärande.554
Här har vi nu både en företagsam elev och en professionell elev. Uttrycket
professionell elev har jag inte mött i några andra sammanhang än de som
Bjørgen tar upp i AFEL-projektet. Utifrån den vedertagna definitionen av begreppet ”professionell” ses inte professionalitet som något som man lär sig
utan något man är i sin utövning. Betydelsen av professionell är något ”som
utförs på ett fackmässigt godtagbart sätt” eller ”som utför något yrkesmässigt
som även kan utföras amatörmässigt; ofta med bibetydelse av skicklighet”.555
Utifrån denna definition och i relation till Bjørgens punkter ska eleven kunna
utföra sitt skolarbete på ett fackmässigt godtagbart sätt och därmed vara skicklig i sin yrkesutövning.
Sammanfattning
Inom den entreprenöriella skoldiskursen ska undervisningen baseras på ämnesövergripande och långa sammanhängande processer. Samverkan med närsamhället är betydelsefull och utgångspunkten ska vara elevers erfarenheter. Ämnesövergripande, projektinriktade och grupporienterade arbetssätt förespråkas.
Arbetspassen ska vara långa och bygga på elevers aktiva handlande. Samarbete
med andra betraktas som väsentligt. För att eleverna ska känna sig motiverade
är anknytningen till ”verkligheten” betydelsefull. Det nya man vill betona är
framför allt en förändrad syn på hur ansvar ska fördelas mellan lärare och elever och drivkraften i detta arbete är elevens fria vilja. I den entreprenöriella
skolan ska en maktförskjutning ske från lärare till elev, något som bland annat
kommer att innebära en annan typ av kontroll. Läraren ges en mer tillbakadragen uppgift och ska i huvudsak finnas med som stödjare, uppmuntrare och
”underlättare”. Samtidigt påpekas det att läraren ska inta ett förhållningssätt där
eleverna inte bara fostras till samhällsmedborgare utan även till entreprenörer.556 Genom att framhålla samhällets behov av entreprenörer poängteras
nödvändigheten för skolan att utbilda elever till entreprenörer. Läraren måste
förändra sig själv till att bli entreprenör, vilket innebär att själv ha kunskap om
sitt eget lärande, vara kreativ och initiativrik samt mönsterbrytande och
nyskapande. Entreprenörskapet ska på så sätt betraktas som en lärande livsstil

554 Johannisson & Madsén, 1997, 111; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, 59, 82; Røe
Ødegård, 2000, 122.
555 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2004-04-22.
556 Røe Ødegård, 2000, 121.
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även för läraren, en livsstil som ska prägla all undervisning. Lärare kommer då
att vara professionella.
Barn betraktas som naturliga entreprenörer och leken betonas som ett viktigt
pedagogiskt redskap. Det är elevers egen kapacitet och förmåga som ska tas till
vara. Den entreprenöriella eleven framställs som en aktiv, handlingskraftig,
kreativ och ansvarstagande individ som själv har makten över det som ska läras.
Frihetsbegreppet används för att karakterisera det utrymme som krävs för att
eleven ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter. Denna frihet ska växa fram
under ansvar, ett ansvar som eleven ska känna att den har över sitt lärande.
Samarbete med andra betonas och eleven ges frihet att komma med förslag och
idéer. Den tänkta entreprenöriella eleven har stor tilltro till sig själv och förmåga att själv se problem och hitta lösningar på dessa problem. Kreativitet och
initiativförmåga är även det egenskaper som är kännetecknande. Eleven ska
dessutom uppträda professionellt genom bland annat sin förmåga att kunna
kontrollera sitt arbete och sin arbetstid.
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9. Diskursens retoriska grepp
Med utgångspunkt från föregående kapitel innehåller följande kapitel en analys
av diskursens framväxt, vilka tekniker som används i framställningen av entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Dessa tekniker består av ”dikotomisering”, ”omdefiniering av det självklara” och ”nödvändighet”.

Dikotomisering
En teknik som används för att tydliggöra och klargöra vad som skiljer traditionell
skolning/undervisning från den entreprenöriella är att i diskursen bygga upp en
dikotomi, ett motsatsförhållande mellan dem. Som vi sett vill företrädarna för
den entreprenöriella skolan på olika sätta framställa entreprenörskap i skolan
både som något nytt och som något självklart. Det är, för att använda Michel
Foucaults begrepp, fråga om en diskursiv formation. En diskurs formerar sig
alltid i förhållande till det den utesluter i det diskursiva fältet.557 Man skulle kunna
säga att det här är ett försök att få fram de sanna utsagorna.558 Ett sätt är att använda sig av lånade begrepp från redan etablerade forskare. Ett tydligt exempel är
hur Molanders, Dysthes och Bjørgens begrepp används för att belysa skillnaden
mellan traditionell och entreprenöriell undervisning. Följande tablå illustrerar
detta

Traditionell
skolning/undervisning
Entreprenöriell
skolning/undervisning

Molander
Förfogandekunskap

Dysthe
Monologiska
klassrum

Orienteringskunskap

Dialogiska
rum

Bjørgen
Amputerat
lärande
klass-

Fullständigt
lärande

Begrepp som t ex ”monologiska och dialogiska klassrum”, ”förfogandekunskap
och orienteringskunskap” har lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang och
används för att betona skillnaden mellan traditionell och entreprenöriell under-

557
558

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 34.
Foucault, 2002a, 85.
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visning.559 I texterna redovisas denna jämförelse i tablåer som belyser dikotomin. Det här är ett exempel på hur en diskurs byggs upp. Man använder redan
etablerade begrepp och sätter in dem i ett nytt sammanhang och därmed får
begreppen en ny innebörd. Med hjälp av dessa begrepp konstrueras en föreställning om vad den entreprenöriella skolan kan tillföra och vad det kan innebära om den traditionella skolan får fortsätta att verka. Den entreprenöriella
skolan framställs alltså som den ideala bilden av hur dagens skola bör fungera
medan den traditionella skolan framställs som en bromskloss för allt förändringsarbete.
Undervisningen ska utgå från aktivitet och handling. Lärandet i den entreprenöriella skolan ställs i motsats till lärandet i den traditionella skolan. Lärandets
olikheter illustreras genom metaforerna fullständigt och amputerat lärande och
är tydliga i sin framtoning. Det amputerade lärandet innebär att något fattas
och är ofullständigt medan det fullständiga lärandet visar på motsatsen. Även
det monologiska och dialogiska klassrummet är exempel på dessa skillnader.
Liknande bilder har konstruerats av den entreprenöriella respektive den traditionella läraren. Läraren ska inte bara ha en framträdande och mönsterbrytande
roll, vara en entreprenör och samtidigt agera i bakgrunden samt låta eleverna ta
initiativet. Vad som utmärker den traditionella läraren beskrivs inte. Det går
dock att ana att den traditionella läraren har brister som kan åtgärdas med hjälp
av ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Den entreprenöriella eleven ställs inte i ett motsatsförhållande till en icke entreprenöriell elev utan beskriver ett idealförhållande. Detta ger inte bara en bild
av en entreprenöriell elev utan även en professionell elev. En fråga som man
dock kan ställa sig är, om den icke företagsamma eleven har motsatta färdigheter, och blir då dess öde att efter avslutad utbildning bli en vanlig lönearbetare
som egentligen inte har någon plats i dagens samhälle? För vem vill anställa en
individ som är passiv, osjälvständig, icke ansvarstagande, har samarbetssvårigheter, inte tar några egna initiativ och har svårt att lösa problem?
Den entreprenöriella skolans fördelar och vad den kan tillföra undervisningen
och den traditionella skolans nackdelar används frekvent för att betona denna
motsättning.

559 Se Johannisson & Madsén, 1997, 75, 86, 110, 111; Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000,
47, 54, 80, 81; Røe Ødegård, 2000, 119, 129; Røe Ødegård 2003, 35.
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Omdefiniering av det självklara
En annan teknik som används är att omdefiniera det självklara, något som det
redan finns en konsensus kring. Denna teknik bygger inte på motsättningar
utan på en ”fri tolkning” av valda delar av Lpo 94s mål vilka jämställs med ”entreprenöriellt lärande”.560 Pedagogen Hans Dahlgren drar till och med den slutsatsen att det egentligen inte behövs något ”entreprenörstänkande”.561 Det
räcker enligt honom att skolan arbetar efter befintliga mål och när de målen är
uppfyllda har skolan skapat förutsättningar för presumtiva entreprenörer. Ingenting av det som framställs som entreprenöriellt lärande går därmed att vända
sig mot. Argumenten som görs ligger i linje med läroplanens mål och det är
också den jämförelsen som lyfts fram som ett sätt att legitimera införandet av
den entreprenöriella undervisningen i grundskolan. Den entreprenöriella skoldiskursen och det som beskrivs som den officiella skoldiskursen kan ses som
två diskurser som både arbetar i samklang och i konflikt med varandra. Det är
här två diskurser som kämpar om utrymmet i skolan.

Nödvändighet
En tredje teknik är att framställa entreprenörskap som ett behov och något
som ligger i tiden, vilket pedagogen Gunilla Dahlberg belyser enligt följande:
The images of an autonomous, self-motivated, flexible, and component
child, and a teacher who is an interaction and reflective practitioner, who
empowers and speaks in the voice of this child by opening up for the
child’s independence, self-managing, and choice, have travelled around the
world in educational practices and child research in the last twentieth century and still travels in early-twenty-first- century educational discourse.562

Dagens samhälle kräver kreativa, ansvarstagande, samarbetsvilliga och initiativkraftiga människor. Entreprenörsundervisningens mål är att fostra och forma
dessa individer. Skolan kan inte ställa sig utanför samhällets och arbetsmarknadens behov. Skolan är skyldig att anpassa sig och bli en del av samhället och
inte fortsätta vara en sluten enhet. Arbetsuppgifterna ska vara verklighetsanknutna och bygga på elevers fria vilja och motivation. För att beskriva hur eleJohannisson & Madsén, 1997, 80.
Dahlgren, 1999, 18.
562 Gunilla Dahlberg, ”Pedagogy as a loci of an ethics of an encounter”, Governing children, families
and education: restructuring the Welfare State, red. Marianne N. Bloch, Kerstin Holmlund, Ingeborg
Moqvist & Thomas, S. Popkewitz (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 261.
560
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ven konstrueras i dagens undervisning använder Dahlberg sig av begreppet
”entrepreneurial self”.563 Enligt Dahlberg handlar det om en innovativ individ
som är flexibel, självreflekterande och analyserande och som på så sätt kan
svara mot de nya eventualiteter som är intimt förknippade med samhällets krav.
Den entreprenöriella skoldiskursen betonar även en maktförskjutning från
lärare till elev. Det är inte längre läraren som är expert på vad som ska läras
utan eleven ska ha äganderätten till lärandet.564 Men även det är något som
ligger i tiden och som också styrdokumenten förespråkar.565 Eleven ska mer
och mer ta makten över det som ska läras och på så sätt ska motivation och
ansvar vara ledstjärnan i lärandet. Individens frihet är ett nyckelbegrepp i dagens samhälle. Det handlar enligt sociologen Nikolas Rose om friheten att själv
få utvecklas och göra det man helst önskar och att själv få styra denna utveckling.566 Friheten att ta hand om sig själv, styra sig själv och sina tankar och
handlingar är det som ska skapa människan. Entreprenörskap och företagsamhet i skolan kan sägas ligga i samma fas som de nyliberala tankegångar som
alltmer kommit att prägla dagens samhälle.567
De bärande delarna i den entreprenöriella skoldiskursen påminner om andra
skolutvecklingsprojekt där målet är att nå individernas inre. Grundtankarna
utgörs av att nå och utveckla den företagsamma eleven. Om vi kopplar detta till
dagens kunskapsbildning som enligt Hultqvist präglas av olika rivaliserande
politiska, ideologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter där mångtydighet
blivit mer en regel än ett undantag, handlar det därför inte längre om kampen
att nå sanningen utan kampen om barnens själar.568 Eleverna ska göras företagsamma i bred bemärkelse, och för att göra det måste elevens inre nås. Pedagogen Thomas Popkewitz säger:
If we can play with a commonplace word drawn from educational discourse, the most important ’achievements’ of schooling may be to produce

Dahlberg, 2003, 267.
Morris & Morris, 1997
565 Lpo 94, 15. Se även Thomas S. Popkewitz & Marianne N. Boch, ”Administering Freede: A
History of the Present”, Governing the child in the new millennium, red. Kenneth Hultqvist & Gunilla
Dahlberg (New York: RoutledgeFalmer, 2001), 85-119.
566 Nikolas Rose, Powers of freedom: reframing political thought (Cambridge: Cambridge University
Press, 1999), 62.
567 Hans L. Zetterberg, ”Allmänborgerligheten”, Politikens seger och kris, red. Torgny T. Segerstedt
(Stockholm: Ratio, 1981), 99.
568 Kenneth Hultqvist, ”Kampen om själarna”, Pedagogiska Magasinet 1 (2002): 50.
563
564
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politically sanctioned ways of organizing, distinguishing, distributing, and
disciplining transgressions through the regulation of the ’soul’.569

Det handlar alltså om att fostra handlingskraftiga elever vilka på sikt kan bli
företagsamma individer som bidrar till samhällets utveckling. Eleven ska inte
bara få en identitet som en lärande individ, utan även som en företagsam individ.
Viktiga frågor som man bör ställa sig är vad som kan räknas som norm och vad
som styr normbildningen i den pedagogiska praktiken.570 Förespråkarna för
entreprenörskap och företagsamhet i skolan har genom dikotomin gjort sin
egen normbildning av vad de anser vara en traditionell skola och förkastat den
för att istället lyfta fram den entreprenöriella skolan och skapa en ny norm i
den officiella skoldiskursen, den entreprenöriella skoldiskursen. Foucault menar
att det går att normalisera genom att använda tekniker som ”jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter”.571 Genom att använda dessa
tekniker kan alltså entreprenörskapet inkluderas i den officiella skoldiskursen.
Det handlar enligt Foucault om ”att specificera handlingarna i förhållande till
ett antal allmänna kategorier, inte hierarkisera utan att helt enkelt låta den binära motsättningen tillåtet – förbjudet spela”.572
Sammanfattningsvis väljer jag att låna begreppet desidentifikation för att illustrera den strategi som används vid framställningen av entreprenörskap och
företagsamhet i skolan.
Det betyder att man identifierar sig med något som relaterar till den dominerande diskursen utan att därför friktionslöst omfatta den – men å andra
sidan heller inte står i direkt motsatsställning till diskursens alla delar. Man
driver ”sin egen sak” och gör andras ”sak” till sin genom att ta bort, förändra, tillföra och kombinera element från olika diskurser o s v. […] kort
sagt alla de strategier som presenterar nya sätt att finnas till i världen.573

Desidentifikation innebär alltså att man använder delar av en dominerande
diskurs, i det här fallet den officiella svenska skoldiskursen som utgår från Lpo 94,
som man väljer att omformulera till en ny diskurs som passar ens syfte och ändamål.
Thomas S. Popkewitz, Struggling for the soul: The politics of schooling and the construction of the teacher
(New York: Teachers College Columbia University, 1998), 136.
570 Hultqvist, 2002, 53.
571 Foucault, 1994b, 214.
572 Foucault, 1994b, 214.
573 Iver Neumann. Mening, materialitet, makt (Lund: Studentlitteratur, 2003), 144-145.
569
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10. Vägen in i skolan
I föregående två kapitel beskrevs hur den entreprenöriella skoldiskursen formats. Kommande avsnitt innehåller sex kapitel och behandlar praktiken kring
entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Det inledande kapitlet redogör för
hur entreprenörskap har sammanförts med skolpraktiken, det vill säga dess väg
in i skolans praktik. Därefter följer en presentation av de studerade skolorna
och hur skolornas praktiska verksamhet är utformad. Avslutningsvis redovisas
de projekt i entreprenörskap och företagsamhet i skolan som skolorna deltar i
och hur dessa gestaltas i den diskursiva praktiken.

Utgångspunkter
Arbetslöshet bland unga och förändrade behov i samhället uppges som en
anledning till att begreppet ”företagsamhet” nu finns på flertalet av OECDländernas agenda.574 Enligt OECD har samhället behov av individer som kan
ta ansvar och initiativ, och som är kreativa. Därför behövs åtgärder som stärker
den företagsamma kapaciteten, inte bara inom ekonomin utan även hos de
enskilda individerna. Det handlar till stor del om att försöka ta tillvara de ungas
kapacitet och utveckla deras företagsamma kompetenser. De företagsamma
individer som eftersträvas definierar OECD på följande sätt.
An enterprising individual has a positive, flexible and adaptable disposition
towards change, seeing it as normal, and as an opportunity rather than a
problem. To see this change in this way, an enterprising individual has a security borne of self-confidence, and is at ease when dealing with insecurity,
risks, difficulty, and the unknown. An enterprising individual has the capacity to initiate creative ideas, and develop them, either individually or in collaboration with others, and see them through into action in a determined
manner. An enterprising individual is able, even anxious, to take responsibility and is an effective communicator, negotiator, influencer, planner and
organiser. An enterprising individual is active, confident and purposeful,
not passive, uncertain and dependent.575

Denna definition visar på en idealbild som både kan passa in i skola och i arbetsliv. Den innehåller det mesta som är positivt som kan tänkas sägas om en

574
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OECD/CERI 1989, 5, 12.
OECD/CERI 1989, 36.
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individ. Varken skola eller arbetsliv kan påstå att de inte är i behov av en sådan
person. Beskrivningen gäller inte endast individer, utan OECD betonar att
dessa färdigheter även kan överföras på företagsamma organisationer, samhällen och skolor.576
Problematiken med ungdomsarbetslösheten anses alltså vara central. OECD
menar att arbetslivet påverkas av strukturella och teknologiska förändringar i
samhället vilket i sin tur medför att en förändring av undervisning och praktik i
realiteten blir oundviklig och därmed också är nödvändig.577 Elever och skolpersonal är således en betydelsefull målgrupp i denna satsning och en utveckling av de företagsamma färdigheterna ses som en viktig komponent i undervisningen.578 GEM, Global Entrepreneurship Monitor, konstaterar i en jämförande internationell studie att Sveriges entreprenöriella aktivitet är låg.579 Anledningarna till detta uppges vara flera. Den demografiska strukturen med den
svaga befolkningstillväxten, den stora offentliga sektorn och den trögrörliga
arbetsmarknaden är några exempel.580 Sverige har ett relativt lågt antal entreprenörer med eftergymnasial utbildning och dessutom är kvinnliga entreprenörer starkt underrepresenterade.
I Sverige fokuserade en stor del av 1990-talets ekonomiska politik på att reducera den enorma statsskuld som byggts upp under välfärdens tidigare år.581
Storstäderna expanderade, medan andra delar i landet avfolkades. Arbetslösheten bland de unga steg och alltfler ungdomar lämnade gymnasieskolan utan
godkända betyg. Landström ser just denna ekonomiska kris med stigande arbetslöshet och stagnerande ekonomi som ett skäl till att utveckla entreprenörskap och menar samtidigt att man i samhället under de senaste decennierna
försökt stimulera och utveckla entreprenörskapet.582 Även Johannisson och
Madsén tar upp 1990-talets sysselsättningskris och menar att det under en sådan kris blir naturligt att försöka hitta alla tänkbara vägar för att stimulera och
OECD/CERI 36-37.
OECD/CERI 1989, 18-19.
578 OECD/CERI 1989, 12.
579 Arbetet med att genomföra en “Global Entrepreneurship Monitor” startade år 1997 mellan
Babson Collegi i USA och London Business School i Storbritannien. Forskare vid dessa högskolor ville öka kunskapen om sambandet mellan entreprenöriella aktiviteter och ekonomisk tillväxt.
Den första studien genomfördes år 1999 och omfattade G7-länderna (Frankrike, Italien, Japan,
Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA) samt Danmark, Finland och Israel. Inför GEM
2000 tillkom Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Indien, Irland, Norge, Singapore, Spanien,
Sverige och Sydkorea. Fréderic Delmar & Magnus Aronsson, Entreprenörskap i Sverige (ESBRI:
Rapport 2001:1), 5.
580 Delmar & Aronsson, 2001, 28-31.
581 Lundahl, 2002, 690.
582 Landström, 2000, 56-59.
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initiera nya etableringar.583 Men då behövs också kunskap om förnyelser i samhället och förmåga att omsätta dessa kunskaper i handling. Detta kan enligt
dem förknippas med entreprenörskap. Dessutom menar de att entreprenörskap
som fenomen och skolning är flerdimensionellt.584 Entreprenörskapet kan betraktas som ett kulturellt fenomen eftersom det bygger på värderingar och attityder, men också som ett praktiskt och politiskt. Praktiskt i den betydelsen att
det genom konkreta handlingar kan skapas nya verksamheter och produkter.
Politiskt eftersom det påverkar olika intressegrupper. Inom utbildningsväsendet
kan nya relationer uppstå både mellan dem som finns inom skolan och mellan
skolan och närsamhället. För att nå dit krävs praktisk övning och för detta är
det viktigt med handlingsutrymme, uppmuntran och goda exempel på lyckade
projekt.
Røe Ødegård ser entreprenörskap som ett svar på det ökade behovet av ständig
förnyelse och omställning i den västliga industrialiserade världen.585 Hon tar
fasta på den framtid som ska förvaltas av våra barn och unga och betraktar
entreprenörskap som nyckeln till den framtiden. Skolan och närsamhället har
enligt henne ett gemensamt ansvar att utveckla den entreprenöriella potential
som barn och unga har.586 Därför menar hon att entreprenörskap i pedagogisk
mening handlar om allt ifrån förmågan att se resurser och möjligheter i sin
omgivning till att vara nyskapande i arbetsliv och samhälle. Enligt Røe Ødegård
innebär entreprenörskap i skolan långt mer än bara samverkan skola – näringsliv. Entreprenörskap i skola och undervisning innefattar ”hela mänskligheten i
sin kontext”.587 Motiven att skapa entreprenörskap i skolan ligger enligt henne
helt i linje med den utveckling som skolan står inför och ger följande exempel:
Grundmotivet, att skolan ska utveckla människor som inte först och främst
ska bli arbetstagare utan arbetsskapare,
Det lokalpolitiska motivet, att motivera och skola ungdomar till att utveckla
närsamhället och utnyttja befintliga samhälleliga resurser som en motvikt
till centraliseringstendenserna,
Arbetsmarknadsmotivet, att ge elever kunskaper om industri och näringsliv i
en tid som kräver omställning och handlingskompetens,
Företagsekonomiska motivet, att skolan ska ge eleverna kunskap i ekonomi, matematik och administration,
Allmänpedagogiska motivet, att skolan ska se på eleven som kreativ, initiativrik och arbetsvillig samhällsmedborgare. 588
Johannisson & Madsén, 1997, 9.
Johannisson & Madsén, 1997, 9-10.
585 Røe Ødegård, 2000, 19.
586 Røe Ødegård, 2000, 14.
587 Røe Ødegård, 2000, 153.
588 Røe Ødegård, 2000, 23-24. Min översättning.
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De politiska och ekonomiska motiven blir tydliga eftersom även det pedagogiska motivet handlar om att fostra arbetsvilliga samhällsmedborgare. OECD är
inne på samma linje när de talar om den kärnkompetens som dagens människor behöver för att få ut så mycket som möjligt av alla typer av verksamheter
och arbetsliv.589 En intressant tanke är att vända på den meningen. Kan man då
säga att företagsamhet handlar om den kärnkompetens som dagens arbetsliv
behöver för att få ut så mycket som möjligt av dagens människor? OECD säger
sig inte se någon anledning att utesluta utbildningssystemet från en företagsam
kultur om den redan finns ute i samhället.590
NUTEK åskådliggör i sitt handlingsprogram för ungt företagande hur läroplanerna Lpo 94/LPF 94 kan ge förutsättningar för att arbeta med entreprenörskap i skolan. Man hänvisar till Johannissons och Madséns utredning I entreprenörskapets tecken där samma jämförelse gjorts. I handlingsprogrammet betonas
att entreprenörskap inte ”ska betraktas som ett enskilt ämne utan som ett förhållningssätt till lärande”.591 Definitionen som ges är att:
[E]ntreprenörskap i skolan kännetecknas av alla arbetsformer som stimulerar elevernas självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbete
och kommunikationsförmåga.592

Det kan alltså enligt denna definition handla om det mesta i skolan. ”Entreprenöriella egenskaper” definierar NUTEK som ”självtillit, kreativitet, förmåga att
ta risker, kommunicera, samarbeta samt handlingskraft”.593 Johannisson och
Madsén går dock ett steg längre i sin jämförelse med styrdokumenten eftersom
de uttrycker att de saknar begreppen ”entreprenörskap och den företagsamme
eleven.”594 De saknar också en tydligare beskrivning av kopplingen mellan skolan och närsamhället för att se det som en pedagogisk möjlighet.
Tolkningar av skolans nationella styrdokument ses både av Johannisson och
Madsén samt NUTEK som ett viktigt medel för införandet av entreprenörskap
i skolan. NUTEK har i sitt handlingsprogram föreslagit nya typer av insatser
men framför allt betonat de delar i läroplanen som de anser hör ihop med entreprenörskap i skolan.595 Genom att framhålla vad som står i läroplanen och

Se tidigare resonemang på sid. 94.
OECD/CERI 1989, 26.
591 NUTEK, 2000, 47.
592 NUTEK, 2000, 47.
593 NUTEK, 2000, 79.
594 Johannisson & Madsén, 1997, 116.
595 NUTEK, 2000, 46.
589
590
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jämställa det med entreprenörskap vill de ge en bild av entreprenörskapets
självklara plats i utbildningssystemet.

Utbildningsdepartementet och Skolverket
Vad har då Utbildningsdepartementet och Skolverket att komma med i denna
fråga? Hittills har de inte kommit med några tydliga riktlinjer för entreprenörskap och företagsamhet i grundskolan. Däremot har Utbildningsdepartementet
tagit initiativ till utredningen Samverkan mellan skola och arbetsliv: Om möjligheterna
med lärande i arbete, Ds 2000:62. Följande står att läsa i kapitel 4 under rubriken
”Samverkan mellan skola och arbetsliv”:
Regeringen bör ta vissa initiativ i syfte att stärka de lokala samverkansmöjligheterna. Ett nationellt åtgärdsprogram bör utarbetas i syfte att öka grundskolans samverkan med arbetslivet, så att målen i läroplanen (Lpo 94) nås i
högre utsträckning än idag. Åtgärdsprogrammet bör tas fram i samverkan
med arbetsmarknadens parter.596

Detta citat innehåller ett antal ”bör” och ger därmed inte några klara direktiv.
Den tanke som uttrycks är att de nationella målen i högre utsträckning ska nås
med hjälp av detta handlingsprogram. Det som vidare tas upp i rapporten är att
kontakterna med arbetslivet bör öka i grundskolan, framför allt genom arbetslivsorientering. Kontakten med arbetslivet kan bidra till att både göra eleverna
att bli mer samhällsorienterade men kan också användas ”som stoff för undervisning i olika ämnen”.597 För att en samverkan ska komma till stånd är rektors,
arbetslivets och kommunernas intresse och inställning viktiga. Syftet med arbetslivskontakter i grundskolan är dels att arbetslivet utgör en stor del av det
”livs- och meningssammanhang” som eleverna ingår i, dels att det är i arbetslivet som alla elever en gång ska utgöra en del av.598 Man menar också att samverkan bör ske i varierade former och att arbetslivskunskapen ska integreras i
de olika ämnena. Utbildningsdepartementet förefaller inte vara nöjd med måluppfyllelsen i skolan utan verkar se samarbetet med arbetslivet som ett sätt att
nå målen i läroplanen. Vilka av målen som åsyftas framgår inte. De är försiktiga
i sina uttalanden om hur det ska ske men menar att det bör ske i varierande
former. Här tycks det vara fritt för eget tolkande.

596 Ds 2000:62, Samverkan mellan skola och arbetsliv: Om möjligheterna med lärande i arbetet, 65-66.
Kursiverat i källan.
597 Ds 2000:62, 8.
598 Ds 2000:62, 74.
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Vidare fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta ett nationellt åtgärdsprogram för att öka grundskolans samverkan med arbetslivet. Uppdraget
bygger på Ds 2000:62 och resulterade i försöksverksamheten Gro (Grundskola
Omvärld) som genomfördes under åren 2002 – 2003 i nio kommuner i Sverige.599 Målet med Gro är det som nämns i läroplanen under rubriken ”Skolan
och omvärlden”.
Skolan skall sträva efter att varje elev
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
- kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör
den egna framtiden
- få en inblick i närsamhället och dess arbets- , förenings- och kulturliv
och
- få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i
andra länder.600

Skolverkets uppgift är ”att utveckla former och rutiner för ökat samarbete mellan skolor och närsamhälle samt utveckla modeller för att tillvarata effekterna
av samarbetet i undervisningen”.601 Ett utökat samarbete med närsamhället är
alltså önskvärt, men Skolverket håller sig inom läroplanens riktlinjer och ger
inga övriga direktiv på hur detta samarbete ska genomföras. Försöksverksamheten är nu slutförd men ännu har det inte kommit någon utvärdering och
förslag på åtgärder.
Det är intressant att notera att det först är Närings- och handelsdepartementet
och sedan NUTEK som kommit med ett nationellt program för hur entreprenörskap ska få en given plats i dagens skola. Ambitionen är klar. Entreprenörskap ses som ett sätt att trygga tillväxt och sysselsättning och för detta behövs
skolans hjälp. Utbildningsdepartementet och Skolverket ligger fortfarande lågt i
den här frågan och uttrycker sig vagt om vad regeringen bör göra. Det är läroplanens mål som ligger till grund för vad som bör göras, men läroplanen behöver tydligen hjälp av ett nationellt åtgärdsprogram för att målen ska uppfyllas.
Den hjälpen kommer från näringslivet.
På senare år drivs entreprenörskap i skolan mer aktivt från regeringshåll. Även
här är det klart att det handlar om tillväxt och företagande. För tidigare näringsministern, numera utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, är det
den företagande delen som han syftar på när han kopplar ihop skola och entreprenörskap. Han betonar vikten av att ungdomar ska få ”lära sig om entrepreSkolverket: www.skolverket.se/skolarb/grundskolan, 2003-05-15.
Lpo 94, 17.
601 Skolverket, 2003-05-15.
599
600
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nörskap som något självklart i skolundervisningen”, för att de sedan inte ska
känna sig främmande inför tanken att starta eget.602 Regeringen har även gett
NUTEK i uppdrag att arbeta fram ett förslag till utökat nationellt entreprenörskapsprogram som ska sträcka sig mellan åren 2005 och 2007.603 För förskola och grundskola anges i projektplanen att det handlar om allt ifrån lek och
problemlösning till projektarbete.604 För gymnasieskolans del har Skolverket
kommit med förslag till att utöka de tidigare fyra perspektiven som ska prägla
undervisningen med ytterligare tre, nämligen ett naturvetenskapligt perspektiv,
ett genusperspektiv och ett entreprenörskapsperspektiv.605
I slutet av 1990-talet påbörjades en rad olika projekt inom entreprenörskap och
företagsamhet i skolan, både nationellt och internationellt, men framför allt
regionalt, i grundskolans lägre åldrar. Projekten var mycket olika till sin karaktär
och innefattade allt ifrån teaterföreställningar till att driva miniföretag. De syften och mål som angavs med de olika projekten var framför allt att stärka elevernas självförtroende, öka kreativitet, motivation och initiativförmåga samt ge
framtidstro, allt i enlighet med tolkningar av styrdokumenten. Det fanns även
ett regionalpolitiskt syfte, nämligen att ge elever de kunskaper och färdigheter
som behövs för att starta ett eget företag och stanna kvar i bygden. Entreprenörskap och företagsamhet i skolan sågs dessutom som ett medel att förändra
skolans arbetsmetoder. Ett viktigt inslag var också samarbetet med närsamhället. Ett exempel från Västerbotten var projektet PRIO 1 vilket redovisas utförligare nedan. PRIO 1 låg till grund för min empiriska studie.

PRIO 1 – Prioritet Företagsamhet i Västerbottens län
PRIO 1 är det projekt som skolor i Västerbotten hade möjlighet att delta i under åren 2000 till 2005 och vars syfte var att göra länets elever företagsamma.
Inledningsvis redovisas en kort bakgrund till projektet och sedan presenteras
själva projektet PRIO 1.

602www.regeringskansliet.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=1142&n

ocache=true&a=28963, 2005-03-03.
603www.regeringskansliet.se/pub/road/Classic/article/11/jsp/Render.jsp?m=print&d=4270&n
ocache=true&a=28875, 2005-03-03.
604 NUTEK, Projektplan Entreprenörskapsprogram 2005-2007. DNR012-2004-4086.
605 www.skolverket.se/sb/d/583/a/2341, 2006-03-28. De fyra perspektiv som redan finns är ett
etiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv och ett historiskt perspektiv.
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Bakgrund
Företagsamhet i skolan initierades i Västerbotten genom det uppdrag regeringen hösten år 1997 gav landets landshövdingar. Uppdraget gick ut på att lämna
förslag på hur tillväxt och sysselsättning skulle kunna öka i landet. Detta resulterade i aktiviteten Ny Kraft och kampanjen ”i Västerbotten det företagsamma
länet”.606 Målet med projektet var att på sikt öka sysselsättningen i länet och få
ekonomisk tillväxt. Den strategi och metod som användes var att med hjälp av
olika aktiveter607 öka västerbottningarnas intresse för företagande och entreprenörskap och därmed skapa en mer positiv inställning till entreprenörskap
och företagande. Nyckelord var samverkan och attitydförändringar och det
fanns även en ambition att stärka västerbottningarnas självförtroende till att tro
på sig själva och även glädjas över andras framgångar.608 Projektet vände sig till
blivande företagare, privatpersoner, föreningar och skolor. De förväntade effekterna var att sysselsättningen i länet skulle öka framför allt bland ungdomar
och kvinnor.609 Man ville dessutom att fler kooperativ skulle startas och att
utbildning i entreprenörskap och företagande skulle öka, samtidigt som man
ville få till stånd en ökning av kunskapen kring utvecklingsmöjligheter i länet.
Viktigt i dessa sammanhang var också att det skulle ske en utveckling av samverkan mellan företag/näringsliv och utbildningsanordnare. Samtliga kommuner i länet fanns representerade med projekt av olika slag.
När det gällde den del av projektet som specifikt vände sig till skolan var målet
att skapa ett nytt företagsamt förhållningssätt där ett väsentligt inslag skulle
vara samverkan mellan skola och företag. Samråd hölls med länets skolledare
och syftet var att få begreppet ”förberedelse för företagande” inskrivet i samtliga kommuners lokala arbetsplaner.610 Totalt beviljades strax under fyra miljoner
kronor till ett åttital projekt från förskole- till gymnasienivå.611 Projekten innehöll allt från tillverkning och försäljning av olika slag, till utveckling av arbetsformer för att stimulera elevers kreativitet, initiativförmåga, självtillit och ansvarstagande.612 Arbetet inom Ny Kraft bedömdes som framgångsrikt och

Länsstyrelsen Västerbottens län, Ny Kraft i Västerbottens län: summering av ett företagsamt projekt
1997-1999 (Umeå: Ågrens Tryckeri AB, 1999), 3.
607 De olika aktiviteterna låg under rubrikerna: ”Fakta om företagande”, ”Synliggöra goda exempel”, ”Stimulans till idéarbete”, ”Intern motivationsprocess”, ”Utveckla kontakter” och ”Uthållighet”. Länsstyrelsen Västerbottens län, Västerbotten, det företagsamma länet. Övergripande
projektplan 1997-05-05, 2-3.
608 Övergripande projektplan 1997-05-05, 1-2.
609 Övergripande projektplan 1997-05-05, 2.
610 Övergripande projektplan 1997-05-05, 3.
611 Ny Kraft i Västerbottens län 1997-1999, 3.
612 Ny Kraft i Västerbottens län 1997-1999, 17-18.
606
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önskemål kom från skolor och kommuner om en utveckling och fortsättning
av projektet.613
PRIO 1 år 2000 – 2002
Ny Kraft övergick år 2000 i PRIO 1 (Prioritet företagsamhet i Västerbottens
län) och den första projekttiden sträckte sig fram till och med år 2002. Det
övergripande syftet var att ”åstadkomma en samlad och kraftfull satsning med
unga människor i fokus”.614 Projektet finansierades av Europeiska unionens
strukturfonder, Länsstyrelsen, de enskilda kommunerna, Kommunförbundet i
Västerbottens län, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Länsarbetsnämnden och ALMI. Den totala budgeten var 40 miljoner kronor.615 Länsprojektet var från början uppdelat i tre separata delprojekt: Företagsamhet i skolan,
Utveckling av unga entreprenörer samt Forsknings- och Utvecklingscentrum
för företagsamhet och entreprenörskap i skolan.616 Dessa blev sedan organisatoriskt självständiga projekt. Företagsamhet i skolan hade som mål att göra
Västerbotten till ett föregångslän när det gällde att integrera företagsamhet och
entreprenörskap i hela utbildningssystemet.617 Unga entreprenörer hade som
mål att hjälpa unga företagare att lansera sina produkter, bidra till nätverksbyggande samt utarbeta metoder och arbetssätt för framtida lansering av unga
företagares produkter.618 Forskningscentrets övergripande mål var att i nära
samarbete med kommunernas skolor bedriva forskning, utbildning och utvärdering.619 Forskningscentret finansierades med medel från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå universitet samt Umeå och Skellefteå kommuner.

Projektbeskrivning Företagsamhet i skolan och Ungt entreprenörskap i Västerbotten, Länsstyrelsen, Västerbottens län. www.prio1/projektplan/ 2001-11-29, 3.
614 Projektbeskrivning, 2001, 1.
615 Material om budget och övrig information om projektet har jag fått muntligt av utredningsdirektör Eila Eriksson, Länsstyrelsen i Västerbotten, 2005-06-29.
616 Forskningscentret har från 2003-06-13 bytt namn till Forskningscentrum Företagsamt Lärande. Se vidare www.svshv.umu.se/forskning/project/foretag/index.html., 2005-06-28.
617 Projektbeskrivning, 2001, 6.
618 Projektbeskrivning, 2001, 17-18.
619 Centret är placerat vid Lärarutbildningen, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga
ämnen. Se www.prio1/omprio1/forskningscentrumforetagsamtlarande 2004-12-09.
613
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Mål och syfte
Projektet PRIO 1 hade flera mål och syften. Huvudmålet med projektet PRIO
1 var att:
[S]tärka företagsamheten, kreativiteten och entreprenörsandan för att på
sikt öka antalet entreprenörer och företagare i Västerbottens län.620

Det handlade alltså om att öka antalet entreprenörer och företagare i Västerbottens län och det skulle ske genom att stärka företagsamheten, kreativiteten
och entreprenörsandan. Utifrån detta mål fick kommunerna själva formulera
och driva sina projekt med hänsyn till lokala behov och därför varierade innehållet i projekten mellan de olika kommunerna och de enskilda skolorna. En
viktig del som framhölls inom projekten var att få till stånd en ökad samverkan
mellan skolan, närsamhället och det lokala näringslivet.621 För att projektets
syfte skulle uppnås formulerades olika delmål. Ett delmål var att öka förståelsen och kunskaperna om arbetsmarknadens kompetenskrav.622 Eleverna behövde få ökad kunskap om företagsamhet och entreprenörskap och det skulle
tillgodoses genom att företagsamhet och entreprenörskap skulle ges en tydligare plats i undervisningen. För att nå dit var ambitionen att entreprenörskap och
företagsamhet i skolan skulle bedrivas i länets samtliga kommuner och även
finnas med i de kommunala skolplanerna. Ambitionen var också att skolorna
skulle vidareutveckla olika pedagogiska modeller och elevernas inre företagsamhet skulle stimuleras. En attitydförändring mot en mer positiv inställning
till företagsamhet och entreprenörskap i samhället samt ett ökat nätverksbyggande och samverkan mellan kommuner och forskning både nationellt och
internationellt var ytterligare mål som sattes upp. Vidare skulle utbildningsinsatser göras för att stödja de enskilda projektledarna och övriga som var engagerade i projekten. Jämställdheten skulle främjas och hänsyn skulle tas till pojkars och flickors särskilda behov. En särskild insats skulle också göras för att
beakta olika miljöaspekter.
I projektbeskrivningen angavs även vad som avsågs med inre och yttre företagsamhet:
Genom att den inre och yttre företagsamheten blir en naturlig och integrerad
del i skolarbetet kan kunskap om entreprenörskap och en attitydförändring
till företagande skapas. Inre företagsamhet handlar om att vara allmänt företagsam, kreativt tänkande, initiativrik, kommunikativ, frimodig och an-

Projektbeskrivning, 2001, 4.
Projektbeskrivning, 2001, 5.
622 Projektbeskrivning, 2001, 4. De mål som redovisas gäller endast skolan.
620
621
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svarstagande. Yttre företagsamhet handlar om beredskap för en framtid
som företagare/entreprenör. Generellt handlar projekt riktade till de yngre
åldersgrupperna i stor utsträckning om inre företagsamhet medan de äldre i
större utsträckning arbetar med den yttre företagsamheten.623

Skillnaden mellan inre och yttre företagsamhet var alltså att den inre företagsamheten betonade egenskaper och förmågor hos eleven, medan den yttre
byggde på en tanke att eleven i sin framtid skulle kunna verka som företagare
eller entreprenör. Den inre företagsamheten skulle utvecklas i första hand hos
de yngre eleverna och den yttre företagsamheten hos de äldre eleverna. Båda
ansågs vara lika viktiga för att en attitydförändring skulle kunna ske för att skapa en positiv syn på entreprenörskap och företagsamhet ute i samhället.624
Organisation
Projektets leddes av en styrgrupp som bestod av ledamöter från Företagarna,
Skolverket, Kommunerna, Svenskt näringsliv, Länsstyrelsen, TCO, LO, LAN,
Umeå universitet, ALMI, Kommunförbundet och kommunala samordnare.
Styrgruppens uppgifter var att ansvara för prioriteringar av verksamheter och
aktiviteter av övergripande karaktär.625 Sekretariatet placerades vid Länsstyrelsen och hade till uppgift att ordna kompetensutveckling, konferenser, stötta de
olika delprojekten men även svara för ekonomihantering, information och
marknadsföring av projektet.626 Inom varje kommun fanns också lokalt olika
organisationer, som exempelvis arbetsmarknadsråd eller referensgrupper vars
arbetsuppgifter var att granska och bedöma ansökningar och fördela ekonomiska medel.
Varje kommun hade en anställd projektsamordnare som hade till uppgift att
ansvara över den övergripande projektadministrationen, vilken bestod i att
stödja de enskilda projektens verksamhet, ansvara för rapportering till Länsstyrelsen, arrangera kompetensutveckling och bygga nätverk.627 Tanken var att
projektsamordnarna även skulle verka för en spridning av projekten. Vid skolorna fanns dessutom projektledare, oftast lärare, som utbildats inom projektet.
Projektledaren ansvarade för att leda projektet vid sin skola och för kvartals-

Projektbeskrivning, 2001, 1. ”Inre” och ”yttre” är kursiverat i källan.
Projektbeskrivning, 2001, 4-5.
625 www.prio1.nu/omprio1/organisation/styrgrupp 2004-12-13.
626 www.prio1.nu/omprio1/organisation/sekretariat 2004-12-13.
627 Projektbeskrivning, 2001, 4.
623
624
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rapportering till projektsamordnaren som i sin tur vidarebefordrade rapporteringen till projektsekretariatet vid Länsstyrelsen.
Visioner och förväntningar
I projektbeskrivningen fanns en vision om att projektet skulle medverka till att
samarbetet mellan skola och närsamhälle blev en naturlig del i skolan, men
också att projektet som helhet skulle bidra till att Västerbotten blev ett föregångslän när det gäller utveckling av unga entreprenörer.628 I projektplanen står
att läsa:
Vi har kreativa och företagsamma ungdomar, beredda att anta utmaningar,
som stärker utvecklingskraften i arbetslivet. Vi har en öppen skola där samspelet med omgivningen är naturligt. Länet är ledande i landet när det gäller
att arbeta med företagsamhet och entreprenörskap inom hela utbildningssystemet och är ett föregångslän när det gäller att utveckla unga entreprenörer. Vi är också i ett internationellt perspektiv en intressant och självklar aktör och eftersökt samarbetspartner.629

Det handlade alltså inte bara om att utveckla länet utifrån ett nationellt perspektiv
utan visionen var även att placera Västerbotten på kartan internationellt.
De förväntade resultaten var flera och övergripande. Vid utgången av år 2002 var
förväntningarna att attityderna till företagande skulle vara mer positiva, att projekt skulle bedrivas i samtliga kommuner och att företagsamhet skulle finnas
inskrivet i samtliga lokala skolplaner.630 Vidare skulle samverkan mellan närsamhället, näringslivet och länets skolor ha ökat så att minst 150 företag medverkade.
Förväntningen var också att kunskapen om företagsamhet och entreprenörskap
skulle ha ökat till att minst 1000 anställda inom skolan och 10000 elever hade
deltagit i kompetensutveckling inom ramen för projektet. Dessutom ville man få
till stånd en ökad samverkan mellan universitet, kommuner och näringsliv.
De resultat som sedan redovisades byggde på enkäter som delats ut till de olika
samordnarna som i sin tur ställt frågor till deltagarna i de olika projekten. I
resultaten framkom att attityderna blivit mer positiva, och att projekt bedrevs i
samtliga kommuner.631 Dessutom redovisades att företagssamverkan totalt

Projektbeskrivning, 2001, 4.
Projektbeskrivning, 2001, 4.
630 Projektbeskrivning, 2001, 21. Det är enbart förväntningar på skolan som redovisas här.
631 Kort om resultat 2000-2001, www.prio1.nu/files/3hgOeFmI.pdf, 2004-12-15, 3.
628
629
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uppgått till 550 och att det var 1200 skolanställda och 7400 elever som deltagit i
kompetensutveckling. Även skolans samverkan med universitet, kommuner
och näringsliv hade ökat. Detta var alltså en stor och omfattande satsning som
berörde många elever och lärare vid olika skolor i Västerbotten.
PRIO 1 år 2002 – 2005
Den andra projektperioden sträckte sig från år 2003 till och med år 2005 och
byggde på samma koncept som den första perioden vad gällde organisation,
projektsamordning och finansiering.632 Detta projekt var betydligt mindre än
det föregående och var enbart inriktad mot företagsamhet i skolan. Den totala
budgeten för den här perioden låg på ca 20 miljoner kronor och finansierades
med medel från EU:s strukturfonder, Länsstyrelsen i Västerbottens län samt
kommunerna. Nyckelord som angavs i detta sammanhang var kreativt tänkande, nyfikenhet, initiativförmåga, energi och lust.633 Projektet betonade även nu
samverkan mellan skola, närsamhälle och lokala företag samt att göra företagsamhet till ett självklart inslag i skolan.634
Mål och syfte
Det var inte mycket som skilde PRIO 1-perioden 2002 - 2005 från den förra
när det gällde mål och syfte. Huvudmålet och syftet var desamma som under
den första perioden. Däremot var inte delmålen längre att vidareutveckla pedagogiska modeller eller att projekt skulle bedrivas i länets samtliga kommuner.
Vidare var utbildningsinsatserna tydligare specificerade. Ambitionen var att
utbilda minst 50 lärare per år inom olika projektledarutbildningar. Det fanns
också en ambition att projektet skulle medverka till att bryta traditionella könsbundna val till utbildningar, öka miljötänkandet i skolans arbete samt öka jämställdheten mellan flickor och pojkar.635
Visioner och förväntningar
Visionen för den andra projektperioden var till viss del förändrad och reviderad. Det skulle fortfarande finnas kreativa och företagsamma ungdomar som
var beredda att anta utmaningar och stärka länets utvecklingskraft. Man ville
Projektplan för PRIO 1 2003-2005, www.prio1.nu/files/GGcMINj5.doc, 2004-12-15.
Informationsfolder om PRIO 1, www.prio1.nu/files/1coGddyy.pdf 2004-12-09.
634 Informationsfolder om PRIO 1, 2004-12-09.
635 Projektplan för PRIO 1 2003-2005, 5-6.
632
633
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även att Västerbotten skulle vara ledande i landet när det gällde att arbeta med
företagsamhet och entreprenörskap inom hela utbildningsområdet. De internationella perspektiven var borttagna, liksom samspelet mellan skola och omgivning.636 De förväntade resultaten var inte nämnvärt förändrade. Man ville se en
ökning av antalet skolanställda från 1000 till 2000 när det gällde kunskap om
entreprenörskap och företagsamhet, men för övrigt var förväntningarna desamma som under den första perioden.637
Jämställdhet
Jämställdhet var ett perspektiv som också skulle finnas med i skolornas projekt.
Projektet PRIO 1 skulle bidra till att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar.
I skolan finns arbetet med jämställdhet reglerat både i skollagen och i läroplanen,
Lpo 94.638 Läroplanen uttrycker bland annat att skolan ”har ett ansvar för att
motverka traditionella könsmönster”.639 I PRIO 1:s riktlinjer för vad projektansökan skulle innehålla anges att jämställdhet var en av de faktorer som skulle
beaktas vid fördelning av projektmedel.640 I anvisningarna för den slutrapport
som skolorna skulle lämna till Länsstyrelsen står följande att läsa under rubriken
”Jämställdhet”:
Beskriv projektets påverkan på jämställdheten. Särskilda insatser och verksamheter inom ramen för projektet som har bidragit till förbättrad jämställdhet inom och utom projektorganisationen. Beskrivning av målgrupper
eller deltagare (könsfördelning), förbättring av lika möjligheter för kvinnor
och män genom bedrivna jämställdhetsutbildningar eller om olika typer av
insatser gjorts på grund av att kvinnor eller män är målgrupp eller deltagare
m m.641

Det skulle alltså tydligt redovisas vilken påverkan projekten hade på jämställdheten, vad som gjorts på de olika skolorna och vilka strategier man använts sig
av.

Projektplan för PRIO 1 2003-2005, 5.
Projektplan för PRIO 1 2003-2005, 16.
638 Skollagen (1985:1100, kap 1); Lpo 94, 6.
639 Lpo 94, 6.
640 Mall för projektansökan, http://www.prio1.nu/files/HD8gsuE2.doc, 2004-12-02.
641 Anvisningar inför slutrapport, http://www.prio1.nu/files/qqyyty55.doc, 2004-12-02.
636
637
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11. Beskrivning av de olika skolorna
De fyra skolor som jag studerade deltog i projektet PRIO 1 vid starten år 2000.
Skolornas specifika kontext kan sägas ligga till grund för hur en skola kan uppfattas, det vill säga hur den enskilda skolans kultur är utformad. Grunden är de
kommunala skolplanerna, men även skolornas enskilda skolpolicydokument.
Lärare, rektorers och elevers beskrivning av och syn på sin egen skola, vad de
lyfte fram som gemensamt, viktigt och väsentligt, är också en del av en skolans
kultur. Nedan följer en beskrivning av Havsskolan, Skogsskolan, Fjällskolan
och Sjöskolan.642
Sammanställning av studien
Skola

Havsskolan

Skogsskolan

Genomförande
av studien
Totalt antal
elever

Höstterminen
2002
360 varav
250 i årskurserna 4 – 6
Två klasser,
årskurs
5 och 6:
48 elever
20 varav
10 flickor och
10 pojkar
3 varav
1 kvinna och
2 män
Kvinna
Miniföretag

Höstterminen
2002
26 varav
16 i årskurserna
4–6
En klass,
årskurs 4 – 6:
16 elever

Fjällskolan

Sjöskolan

Vårterminen
Vårterminen
2003
2003
133 varav
330 varav
74 i års180 i årskurserna 4 – 6 kurserna 4 – 6
Totalt antal
Två klasser,
Två klasser,
årskurs
årskurs
observerade
5 och 6:
4 och 5:
klasser/elever
47 elever
36 elever
Totalt antal
10 varav
18 varav
20 varav
5 flickor och
10 flickor och 9 flickor och
intervjuade
Elever
5 pojkar
8 pojkar
11 pojkar
Totalt antal
3 varav
3 varav
3 varav
intervjuade
2 kvinnor och
2 kvinnor och 1 kvinna och
lärare
1 man
1 man
2 män
Kön rektor
Man
Kvinna
Kvinna
Projekt
Byaskolor för
Inget aktivt
Teknik i skoBygdeutveckling projekt
lan
Tablån visar en sammanställning av de skolor som ingår i studien, antal observerade
och intervjuade elever, lärare och rektorer samt de projekt som bedrivs vid skolorna

642

Skolorna har getts fiktiva namn.
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Havsskolan
Havsskolan ligger i en av de större kommunerna i Västerbotten. Skolan invigdes år 1980 och inrymmer 360 elever från förskoleklass till och med årskurs
6.643 Skolans organisation består dels av två spår,644 från förskoleklass till
årskurs 2, som är integrerad med fritidsverksamhet där det går 110 elever, dels
av årskurserna 3 – 6 som är treparallelliga, där det går 250 elever. Arbetslagen i
årskurserna 3 – 6 är horisontella.645 Skolan är byggd i ett plan med entréer och
kapprum i anslutning till klassrummen. Förutom ombyggnader vid ett flertal
tillfällen gjordes en större utbyggnad år 1994. Korridorerna utanför klassrummen är generöst tilltagna med utrymme för bord och stolar, där eleverna kan
sitta och arbeta. De gemensamma årskursernas klassrum ligger intill varandra
och två av arbetslagen har sina arbetsrum i anslutning till klassrummen. Det
finns också gemensamma lokaler utrustade med spis och diskbänk som både
kan användas till grupprum och hemkunskap. Förutom slöjdlokaler finns även
bibliotek, datasal, musiksal samt en större sal vilken kan utnyttjas till gemensamma aktiviteter för hela skolan. Personalrummet är stort och öppet med gott
om sittplatser. Två arbetsrum och ett mindre samtalsrum ligger i anslutning till
personalrummet.
Skolgården består av asfalterade lekytor, skogsområden, gungor och sandlådor.
Eleverna har utöver lekutrymmen utanför sina klassrum och kring skolbyggnaden även utrymme för lek utanför gymnastikbyggnaden där det också finns en
kulle, fotbollsplan och skridskoplan. Utanför de olika klassrummens entréer
finns uppritade rutor på asfalten där eleverna kan spela boll på rasterna. Gymnastikbyggnaden är en fristående byggnad på skolgården och i anslutning till
parkeringsplatsen finns en byggnad där rektorer och administration håller till.
Området runt skolan består av villor, radhus och hyreshus. Det är stor omsättning i hyreshusområdet. Enligt rektorn är det ett totalsegregerat område och
föräldrarna delas in i dem som är ganska välbeställda och dem som är låginkomsttagare.646
Jag får inte känslan av att det är en skola med närmare 400 elever och en personalgrupp på över 40 anställda utan tvärtom förefaller det vara en liten och
tyst skola. Personalrummet är sällan fyllt. Spåren börjar kl. 8 varje morgon och
de övriga börjar kl. 8.20. Rasterna är uppdelade på så sätt att spåren och arbetslagen har olika rasttider med en viss överlappning. Eleverna kommer sällan till

Lokal kvalitetsredovisning 2002, Havsskolan.
Begreppet ”spår” använder skolan för att beteckna de två parallellerna F – 2.
645 Med horisontella arbetslag menas att de gemensamma årskurserna bildar ett arbetslag.
646 Intervju rektor, Havsskolan.
643
644
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personalrummet och de få gånger de kommer, hänvisas de till de personer som
har rastansvar på skolgården.
Lärarna i de olika arbetslagen planerar och organiserar i stor utsträckning undervisningens innehåll och form. Det är framför allt olika läromedel som undervisningen utgår från, men Internet används också. Lektionerna präglas av
lugn och tystnad. Både lärare och elever samtalar viskande under lektionerna.
Eleverna räcker upp handen om de vill svara på en fråga eller fråga om något.
Schemat i klasserna ligger på fasta tider.
Den kommun som Havsskolan ligger i har som mål att det ska vara roligt och
lustfyllt att lära och det ska ske genom prioritering av arbetssätt som främjar
kreativitet och företagsamhet.647 Ett annat övergripande kommunalt mål är
samarbetet med närsamhället vilket ska användas som ett ”kvalificerat läromedel” i verksamheten.648
Lärares och rektors bild av skolan
Lärarna anser att Havsskolan utmärks av många ambitiösa människor. Det är
ständigt mycket att göra och mycket på gång. Den vidsträckta skolan, med
många korridorer medför att dagarna innehåller en hel del förflyttningar, vilket
kan upplevas som om skolan ständigt är i rörelse. Lärarna betraktar skolan som
en stimulerande arbetsplats och menar att folk alltid är välkomna dit. Stämningen på skolan upplevs som positiv. Rektorn menar att styrkan med Havsskolan är personalens utvecklingsbarhet, vilja och engagemang, personalen
engagerar sig i besökande på skolan och är intresserade av nya idéer. Lärarna
håller med rektorn, även om de upplever att det kan bli stressigt i och med att
det finns så många idéer vilket i sin tur kan leda till att de stressar och hetsar
varandra. En stor del av verksamheten kretsar kring arbetslagen och det som
förekommer inom dem sker enligt lärarna ”inom stängda dörrar”. Arbetslagen
blir delvis slutna enheter även om samarbete förekommer kring exempelvis
idrottsdagar och elevens val.
Värdegrunden betonas och framhålls av samtliga lärare som det gemensamma
på skolan, men också elevers rätt till goda kunskaper. Rektorn å sin sida vill
lyfta fram kreativitet och företagsamhet, men också skolans arbete med datorer.

647
648

Havsskolans kommunala skolplan 2000 – 2004.
Havsskolans kommunala skolplan 2000 – 2004.
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Elevers bild av skolan
När jag ber eleverna berätta om sin skola säger de flesta att det är en bra skola
med bra och snälla lärare och snälla kompisar. De tar också upp att skolgården
är bra för att det finns mycket att göra på den. Ett uppmärksammat mobbningsfall som hänt något år tidigare tar eleverna upp som något som var mindre
bra, men för övrigt är det mest återkommande hos eleverna att de är missnöjda
med sin gymnastiksal som de upplever är för liten.
Visioner och självbild
Havsskolans övergripande mål sitter på anslagstavlorna i klassrummen och
innehåller regler och anvisningar för vad som gäller på skolan. De övergripande
målen är att skolan ska vara en arbetsplats där man är ”skyldig att göra sitt bästa och lyssna på vuxna och kamrater”. Vidare uttrycks att ”Vi kräver ett gott
uppförande och ett vårdat språk. För allas trevnad ska var och en hålla god
ordning på sina tillhörigheter. Ärlighet, kamratskap och punktlighet gäller för
alla”.649 Elevrådet har lämnat förslag på önskvärda beteenden i matsalen och
förbättringsområden för skolan. Skolans lokala arbetsplan utgår från skolplanens målområden: grundläggande värden, barns och elevers rätt till utveckling
och utbildning.650 Trygghet, jämställdhet, att alla elever ska uppnå minst godkänd nivå i ämnena svenska och engelska, föräldrars inflytande över planeringen och samarbete med närsamhället är mål som skolan arbetar med.651 I kvalitetsredovisningen redovisas att skolan arbetar med regelbundna klassråd och
elevråd och att speciella frågor diskuteras i flick- och pojkgrupper.652 Vidare
bedöms att tryggheten stärkts för de yngre eleverna genom att de lärt känna de
äldre eleverna bättre. Utvärderingsboken är uppskattad av föräldrarna och arbetsschemat ger möjlighet till elevinflytande. Caféverksamheten lyfts fram som
populär, välbesökt, och uppskattad av besökarna. En ambition är att kontakterna med företagen ska förstärkas och utvecklas.

Originalet till skolans regler finns i författarens ägo.
Havsskolans kommunala skolplan 2000 – 2004.
651 Havsskolans verksamhetsberättelse 1999/2000.
652 Lokal kvalitetsredovisning 2001, Havsskolan.
649
650
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Skogsskolan
Skogsskolan beskrivs av rektorn som en typisk glesbygdsskola trots att den
ligger i närheten av ett storstadsområde. Barnantalet minskar och skolan kämpar för sin överlevnad.653 Skolan byggdes på 50-talet och innehåller två plan.
Verksamheten består av förskola, fritidshem och skola F – 6. På det övre planet finns två klassrum, ett för förskoleklass till årskurs 3 och ett för årskurserna
4 – 6, samt ett bibliotek som också används till gruppundervisning. Det nedre
planet innehåller förskola, kök, slöjdlokal, en korridor som används till matsal
samt ett sköterskerum som nyttjas både som matsal och sovsal för de små barnen. Gymnastikbyggnaden ligger i anslutning till skolans lokaler. Utanför klassrummen finns en korridor där eleverna hänger upp sina kläder. Det finns även
plats för bord och stolar som eleverna kan använda som arbetsplatser. Mittemellan de två klassrummen ligger personalrummet och i anslutning till detta
ett arbetsrum.
Skolan har totalt 26 elever fördelade på tio elever i förskoleklass till årskurs 3
och 16 elever i årskurserna 4 – 6.654 I förskolan är tio barn inskrivna och på
fritids är åtta barn inskrivna. De elever som går i årskurserna 4 – 6 kan om de
önskar köpa klippkort till fritids och utnyttja den verksamheten under eftermiddagar och lovdagar.
Skolgården inrymmer en lekplats med klätterställningar, plats för bollspel och
skridskoåkning samt en backe ner till en damm. En å rinner längst med skolgården och i anslutning till skolgården finns skogsutrymmen som skolan också
utnyttjar. Nere vid dammen ligger ett trädgårdsland och en bit från skolan finns
ett potatisland. Trädgårdslandet och skolans miljöprofil står för en viktig del av
skolans arbete. Den potatis, de grönsaker och även de bär som eleverna plockar är ett betydelsefullt bidrag till elevernas skollunch.
På skolan arbetar två heltidsanställda lärare, en elevassistent samt en speciallärare som kommer till skolan två dagar i veckan. På förskolan arbetar en barnskötare, en förskollärare och en fritidspedagog. Skolan har egen kokerska som
sköter matlagning och servering. Rektor besöker skolan regelbundet och närvarar vid vissa konferenser.
Lärarna vill vara tillgängliga för eleverna och av den anledningen kommer eleverna relativt ofta till personalrummet. För att eleverna ska känna sig trygga är
det alltid två vuxna ute på rast. Undervisningen utgår främst från läromedel.
Eleverna arbetar årskursvis och följer lärarnas instruktioner om vilka sidor de

653
654

Intervju rektor, Skogsskolan.
Information från skolans personal.

137

ska arbeta med och hur långt de får arbeta. Eleverna räcker upp handen när de
vill svara på frågor eller fråga om något. Undervisningens innehåll och form
planeras av läraren. Schemat i klassen ligger på fasta tider, men flexibilitet råder
både när det gäller personal och tider om det är något speciellt som klassen ska
arbeta med. Idrottslektionerna är anpassade till tider när de små barnen inte
sover.
Skolan deltar sedan år 2000 i projektet Byaskolor för Bygdeutveckling vars
syfte är att utveckla IKT655 som pedagogiskt verktyg utifrån de förutsättningar
som gäller för glesbygdsskolor samt att utveckla samarbetsformer mellan skola
och närsamhälle.656 I kommunens skolplan rekommenderas samarbetsformer
av olika slag med närsamhället samt att kontakterna med skola och arbetsliv ska
utvecklas.657
Lärares och rektors bild av skolan
Skolan är liten och det medför enligt personalen både för- och nackdelar. En
fördel är att alla känner varandra väl, vilket underlättar kommunikationen mellan personalen. Detta innebär att de upplever sig ganska fria, utan att känna sig
uppbundna av en massa tider. Lärarna trivs tillsammans och tycker att arbetslaget fungerar bra. En nackdel som de lyfter fram med att arbeta i en liten skola
är dess sårbarhet. Att ständigt arbeta under nedläggningshot kan skapa stress.
Ytterligare en nackdel är att det inte finns så många kollegor att bolla idéer med
och att det därmed kan uppstå en viss stagnation. Rektorn menar att styrkan
med en liten skola är att inga barn blir anonyma och att barnen därmed får
möjlighet att utveckla sina personligheter. Närheten till skolan gör att de yngre
eleverna inte behöver åka skolskjuts en längre sträcka. Nackdelen, enligt rektorn, är att det blir få kontakter och därför få dialoger med andra lärare än de
som finns i arbetslaget. Det kan bli svårt att se utanför den egna sfären.
Det gemensamma på skolan är det praktiska arbetet med utemiljön, skolans
miljöprofil men även läsa, skriva och räkna präglar Skogsskolan. Hälsa är också
något som betonas. Rektorn menar å sin sida att arbetet med skolans fortlevnad är kännetecknande för skolan men också att barnen ska få goda baskunskaper samt man på skolan aktivt arbetar för att alla ska bry sig om varandra.

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknik.
Kommunförbundet Västerbotten, projektplan 00-04-28, 3.
657 Skogsskolans kommunala skolplan 2000 – 2003.
655
656
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Elevers bild av skolan
Skogsskolans elever är mycket positiva och stolta över sin skola. Att den är
liten upplever de som något bra eftersom det innebär att alla känner varandra
väl och att de får den hjälp de behöver. På rasterna har de för det mesta något
att göra och någon att vara med. Skolans miljöprofil är tydlig och den poängteras av samtliga elever. En nackdel med att vara en miljöskola är, enligt eleverna,
komposten. De anser att den tar alltför stor del av lunchrasten i anspråk de
gånger de har ansvar över den.
Visioner och självbild
Skogsskolans lokala arbetsplan betonar kunskapsmålet som ett av de viktigaste
målen i skolan.658 Vidare betonas social kompetens och elevers trygghet. Skolan
ska arbeta aktivt mot mobbning och alla elever ska ha rätt att utvecklas och
arbeta efter sin förmåga. Eleverna ska uppmuntras till en sundare livsstil och
lära sig ta tillvara naturen och miljön runt skolan. Det anses viktigt att värna om
traditioner men även att vara öppen för nya impulser. Den lokala arbetsplanen
betonar vidare att olika samarbetsformer ska uppmuntras både inom skolan
och med närsamhället. I det dagliga arbetet ska det finnas en strävan efter att
främja demokrati och jämställdhet. Elever och föräldrar ska ha inflytande i
skolan. För att nå de uppställda målen försöker personalen vara flexibel. Elevers trygghet är central. Pedagogiska luncher, kamratstödjare, kompissamtal
samt olika arbeten i flick- och pojkgrupper ingår som en viktig del i arbetet
med elevers trygghet.

Fjällskolan
Fjällskolan är belägen i tätort i Västerbottens inland och består av förskola,
fritidshem och skola årskurserna F – 6. Skolan består av tre arbetslag, ett för
F – 1, ett för årskurserna 2 – 3 och ett för årskurserna 4 – 6. Totalt finns 133
elever i F – 6 varav 74 barn i 4 – 6 och runt dessa barn arbetar sju lärare och
två elevassistenter.659 Organisatoriskt arbetar F – 6 i en byggnad, och förskola
och fritidshem i separata byggnader. En gymnastiksal finns i anslutning till
skolgården. Slöjd- och musikundervisning bedrivs på en annan skola, dit eleverna bussas.

658
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Skogsskolans lokala arbetsplan, 02.
Fjällskolan, Lokal arbetsplan läsåret 2002 – 2003.
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Skolan ligger på en höjd där de olika byggnaderna omges av en skolgård bestående av asfalterade ytor, en skogsdunge och en fotbolls- och ishockeyplan. På
skolgården finns olika lekredskap, samt en kulle. I skolans närhet finns skidspår
och skolans skolskog. Skolans rektor är inte stationerad vid skolan utan är placerad centralt tillsammans med andra rektorer i en ledningsgrupp. Rektorn
besöker skolan regelbundet och deltar i och leder konferenser och elevråd.
Skolan är byggd i två plan med ett källarplan. Klassrummen för eleverna i årskurserna 4 – 6 ligger i en gemensam korridor som innehåller kapprum, toaletter
och små utrymmen utanför klassrummen där bord och stolar är utplacerade. I
anslutning till korridoren finns även ett litet rum som kan användas som grupprum, samt ett bibliotek. Klassrummen är små och korridorerna trånga. I F – 3:s
korridor ligger ett rum som används som verkstad. Arbetslagen är vertikala660
och arbetar fristående från varandra. Matsalen ligger i källarvåningen och där
arbetar en husmor. Personalrummet ligger i skolans mitt och fungerar också
som personalmatsal. I anslutning till personalrummet finns arbetsrum för lärarna. Rasterna är uppdelade mellan klasserna. Skolans upptagningsområde består
enligt rektorn i huvudsak av ”villabarn” och är relativt företagartätt.661
Schemat ligger på fasta tider. Läromedlens påverkan och inflytande i undervisningen präglar även Fjällskolan och undervisningens innehåll och form planeras av lärarna. Eleverna har tydliga instruktioner vad de ska arbeta med och hur
långt de får arbeta i sina böcker. Kommunikation med eleverna betonas och
betraktas som en bärande del i undervisningen. Eleverna skriver loggbok, i
vilken de utvärderar det dagliga arbetet i klassrummet.
Den kommun som Fjällskolan ligger i har som ett gemensamt mål att arbeta
med företagsamhet.662 I den kommunala skolplanen är ett av målen att locka
fram en inre företagsamhet hos eleverna genom en verklighetsförankrad verksamhet där samverkan med samhälle och näringsliv betonas. Ett företagsamt
förhållningssätt ska ge barn och ungdomar möjlighet att skapa tilltro till sin
egen förmåga genom att ”pröva, genomföra och slutföra idéer”.663
Lärares och rektors bild av skolan
Lärarna betraktar Fjällskolan som en trivsam arbetsplats som präglas av framtidsanda, högt i tak och att de har roligt tillsammans. Fokus ligger på barnen
660 Med vertikala arbetslag menas exempelvis att årskurs 4, 5 och 6 bildar ett arbetslag, dvs. att
elevgruppen är åldersblandad.
661 Intervju rektor, Fjällskolan.
662 Fjällskolans kommunala skolplan 1999 – 2002.
663 Fjällskolans kommunala skolplan 1999 – 2002.
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och mycket av verksamheten utgår från barnen. Det är enligt en av lärarna en
traditionell låg- och mellanstadieskola som påminner om den skola han själv
gick i som barn. Lärarna anser att de försöker ta tillvara varandras kompetenser
och att det bidrar till trivseln. Ingen av lärarna kan vid intervjutillfället se några
svagheter och brister på skolan. Rektorn anser att Fjällskolan kommit långt i
integreringen mellan skola och fritids och att personalen är duktig på att utnyttja varandras resurser och kompetenser. Hon anser att stämningen på skolan är
god, personalen kompetent och fokus ligger där det ska, på barnen. Till att
börja med ser inte rektorn heller några svagheter men säger sedan att dataundervisningen, matematik och NO behöver utvecklas och förbättras.
Lärarna betonar värdegrundsfrågorna som det gemensamma på skolan. Synen
på barnen, att de ska ha det bra, omsorgen om elever med svårigheter och basfärdigheterna i matematik och svenska anser de vara det som präglar skolan.
Två av lärarna lyfter fram en logotyp som finns på skolan som de menar också
kan illustrera det gemensamma. Logotypen består av ett träd, hjärta och en sol
vilket ska karakterisera kunskap, gemenskap, det roliga och det lustfyllda.
Elevers bild av skolan
Eleverna på Fjällskolan har svårt att säga något om sin skola. Många svarar att
det inte vet något om skolan, men de som har något att säga tar upp att det är
en bra skola med snälla kompisar, bra lärare och en bra skolgård. Det som
eleverna upplever som mindre bra är att skolmaten inte är så god, att de har för
lite gymnastik och att toaletterna är äckliga.
Visioner och självbild
Fjällskolans lokala arbetsplan innehåller en vision om att skolan ska utvecklas
till en lärande organisation i vilken alla ska ges beredskap för att möta en allt
högre förändringstakt i omvärlden.664 Lärandet ska därför ske i relation till
andra och det handlar om att skapa, inhämta och sprida kunskaper. Kamratskap, trivsel, trygghet och kreativitet betonas. Genom delaktighet, inflytande
och sammanhang ska eleverna kunna utvecklas till individer med god självkänsla. Ledarskapet ska vara tydligt och skoldagen ska genomsyras av humor och
glädje. I visionen anges också att skolan utifrån barnets ålder och mognad, ska
ge användbara kunskaper och en kreativ utveckling i en vänlig och stimulerande miljö, med barnet i centrum.

664

Fjällskolan, Lokal arbetsplan läsåret 2002 – 2003.
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Sjöskolan
Sjöskolan är belägen i en kranskommun till en större tätort. Det är en F – 6
skola som har en delvis annorlunda utformning. Den ligger i ombyggda lokaler
som tidigare inte var anpassade till skolverksamhet. Skolbyggnaden är inte regelbundet utformad vilket medför att klassrummen har lite olika form och
storlekar. Byggnaden består av ett plan och eleventréerna ligger i anslutning till
klassrummen. Varje entré innehåller ett kapprum som mynnar till två klassrum.
När man kommer in i skolan möts man av en stor öppen hall med sittplatser.
Rektors rum och personalrummet ligger i anslutning till den öppna hallen. Den
öppna hallen leder till två korridorer åt två håll, där de olika arbetslagen har
sina klassrum. För elever i särskolan finns integrerad verksamhet upp till
årskurs 6. I anslutning till varje klassrum finns grupprum. Skolbyggnaden innehåller också slöjdsalar, musiksal och idrottshall. Skollokalernas utformning
medför att skolan trots sin storlek ger ett mindre intryck. De olika korridorerna
där klassrummen ligger är avskilda från varandra. Personalrummet är litet och
trångt och så är även det arbetsrum som ligger i direkt anslutning till personalrummet. I arbetsrummet finns ett matbord för de lärare som inte äter tillsammans med eleverna. Skolans bibliotek är enligt lärarna satt på undantag. Skolmatsalen blev för liten så de var tvungna att utnyttja ett rum till och det blev
det rum som tidigare var bibliotek. Nu är böckerna placerade längst en vägg för
att bord och stolar ska få plats. Totalt går 330 elever på skolan, varav 180 i
årskurserna 4 – 6. Runt dessa elever arbetar ca 30 lärare och åtta elevassistenter
i fem arbetslag. 665
Runt skolan finns det gott om lekutrymmen som består av skog, äng, asfalt,
olika lekredskap och planer för gruppspel. Rasterna är fördelade så att inte så
många elever har rast samtidigt. Skolans upptagningsområde är relativt stort.
Det innefattar förutom tätorten även angränsande byar. Rektor har sin arbetsplats på skolan och är den som leder konferenser och elevråd.
Undervisningens innehåll och form planeras och leds av lärarna, och schemat
är tidsbundet. Läromedlen ligger till grund för den undervisning som bedrivs.
Arbetslagen arbetar fristående från varandra och det innebär att undervisningen
är delvis utformad på olika sätt i de studerade klasserna. Flera lärare är inblandade i klassernas undervisning.
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Information från skolans rektor.
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Lärares och rektors bild av skolan
Lärarna uttrycker att de trivs bra på skolan men att det finns många viljor som
gör det är svårt att enas. De anser att klassrumstraditionen är stark på skolan
och att de är beroende av läromedel. De upplever också att skolan präglas av
ett individuellt tänkande som gör att det är svårt att genomföra förändringar.
Rektorn lyfter fram skolans stora ytor och den positiva utemiljön, vilket hon
anser bidrar till att skapa goda förutsättningar för elevernas rastaktiviteter. Lärarna är enligt rektorn kompetenta och hon betraktar dem som ett glatt gäng.
Att de olika klasserna är utspridda upplevs som ett problem som medför samarbetssvårigheter. Skolans avsaknad av profil ser samtliga som ett problem.
Det är inte helt självklart för lärarna vad de gemensamt står för på skolan. De
är osäkra på vad det kan vara, men en av lärarna säger att de haft trygghet som
en gemensam nämnare tidigare. En av lärarna framhåller teknik i skolan som
det gemensamma eftersom det är något som alla arbetar med. Rektorn däremot
framhåller lärarnas vilja att sätta elevens bästa i fokus och att alla finns på skolan för barnen.
Elevers bild av skolan
När jag ber eleverna på Sjöskolan beskriva sin skola har de svårt finna ord. De
säger att det är en skola, helt enkelt. De verkar inte förstå vad jag vill veta; de
förstår inte frågan De är nöjda med skolgården och att det inte finns någon
mobbning. Trygghet är något som betonas av lärarna. Den bilden bekräftas av
eleverna och en elev svarar så här när jag ber honom berätta vad han skulle
säga om han skulle beskriva sin skola för exempelvis en ny elev:
Att det är kul att vara här och att det är säkert, att det inte finns några rånare här.666

Visioner och självbild
Den kommunala skolplanen innehåller en vision om att helhetssynen på eleven
ska kännetecknas av ett ”lustfyllt livslångt lärande där arbetsformerna utvecklar
den ’företagsamme’ eleven”.667 Vidare ska skolan bland annat sträva mot flexibla arbetsformer, individuella utvecklingsplaner, en utveckling av samarbetet
med det omgivande samhället samt att eleverna ska uppleva att de har inflytande över sin egen inlärning och planering. Skolplanen bygger på fyra över-
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Sjöskolan elevintervju 1, årskurs 5.
Sjöskolans kommunala skolplan 2001 – 2004.
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gripande målområden: normer och värden, lärande och utveckling, inflytande
och delaktighet samt ledning och utveckling.668 Skolans lokala arbetsplan betonar trygghet, empati och självkänsla.669 Elevernas trygghet ska sättas främst. I
den lokala arbetsplanen uttrycks en strävan efter att varje elev ska uppmärksammas positivt varje dag. Lärare ska på olika sätt visa att det är trevligt att vara
tillsammans med eleverna. I den sammanställning lärarna utarbetat utifrån den
lokala arbetsplanen har de ställt upp olika strategier för att nå målen.670 En
strategi som lärarna skrivit in i den lokala arbetsplanen är att arbeta utifrån ett
gemensamt synsätt och en bra pedagogisk profil, samt att det finns ett behov
av att arbetslagen får möjlighet att arbeta en längre tid tillsammans.

Sjöskolans kommunala skolplan 2001 – 2004.
Sjöskolan, Lokal arbetsplan, 2002 – 2003.
670 Sjöskolans sammanställning av kommentarer till de lokala arbetsplanerna 2001-06-19.
668
669
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12. Olika aspekter av skolkulturen
För att få en uppfattning om vilka idéer och tankegångar som präglar en skola,
kan en utgångspunkt vara att studera en skolas kultur eller koder. Enligt pedagogen Gunnar Berg består en skolas kultur av ”osynliga regler och vanor som –
medvetet och/eller medvetet – styr, begränsar och reglerar skolpersonals och
elevers arbetsförhållanden i såväl snäv som vid mening”.671 Avsikten med att
studera en skolas kultur är att skapa en förståelse för skolans sätt att arbeta och
verka, för att kunna få en helhetsbeskrivning och en helhetsuppfattning.672 Med
detta kan avses enskilda skolors organisation, det vill säga hur schemat är upplagt, vilka gruppindelningar man arbetar med och hur skolans arbetslag är utformat. I skolkulturen kan också ingå synen på kunskap och lärande, elevinflytande, vilka rutiner som är synliga, hur relationerna ser ut, samtal som förs
mellan lärare – elev och elev – elev samt hur skolan handskas med konflikter av
olika slag mellan elever men även hur meningsskiljaktigheter i personalgruppen
hanteras.
Min tanke med att studera skolornas kultur har varit att dels att få en uppfattning om vad de olika skolpolicydokumenten uttrycker, dels att få en bild av hur
verksamheten fungerar genom att observera och intervjua elever, lärare och
rektorer. Hur förankrade är dokumenten i det vardagliga skolarbetet? Vilka
diskussioner förs på raster och konferenser? Vilken bild har eleverna av den
undervisning som bedrivs? Jag har valt att dela upp resultaten under olika teman. Elevaktiviteter, olika samarbetsformer, ansvar och inflytande är, som vi
tidigare sett, väsentliga delar i en entreprenöriell undervisning. Indelningen i
teman har gjorts för att få en större förståelse för hur och i vilken utsträckning
de olika skolornas syn på undervisning och lärande överensstämmer eller står i
motsats till den entreprenöriella skoldiskursen.
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Gunnar Berg, Skolkulturer: nyckeln till skolans utveckling (Göteborg: Förlagshuset Gothia, 1995),

35.
Se bl.a. Gerhard Arfwedson, Varför är skolor olika? En bok om skolkoder (Stockholm: Liber,
1983); Gerhard Arfwedson & Lars Lundman, Skolpersonal och skolkoder: Om arbetsplatser i förändring
(Stockholm: Liber, 1984); Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San Francisco:
Jossey Bass Publishers, 1992), 1-27; Katrine Staessens, ”Identification and description of professional culture in innovating schools”, Qualitative studies in Education 6:2 (1993): 111; Berg, 1995,
Louise Stoll, “School Culture: Black Hole or Fertile Garden for School Improvement?”, School
Culture, red, Jon Prosser (London: Paul Chapman, 1999), 30-47.
672
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Arbetslag
Skolorna är skyldiga att arbeta i arbetslag, vilket också förordas i kommunernas
skolplaner.673 Samtliga skolor är följaktligen organiserade i arbetslag men sättet
att arbeta i dessa varierar. Skogsskolan består av ett enda arbetslag medan de
andra skolorna är organiserade i antingen vertikala eller horisontella arbetslag.
Fjällskolan arbetar i vertikala arbetslag och samarbetet sker i huvudsak kring
särskilda temaarbeten med ambitionen att få ihop elevgrupperna, men även för
att göra arbetet lite mer lustfyllt för eleverna. Styrkan med arbetslaget är enligt
lärarna att de får lära känna varandras barn och kan blanda grupper ur klasserna, men också att eleverna får möjlighet att lära känna elever från andra klasser
och lära sig samarbeta med andra. Havsskolan, som är organiserad i horisontella arbetslag, gör en gemensam planering för klassernas arbete och fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Sjöskolan är organiserad i både vertikala och horisontella arbetslag. De olika arbetslagen arbetar i stort sett fristående från varandra. Tre av skolorna framhåller att arbetslagsarbetet både utvecklar och underlättar undervisningen, samtidigt som det ger trygghet att tillhöra en grupp
kollegor, vilket en av Havsskolans lärare uttrycker:
Ja, dels rent praktiskt. Vi hjälps ju åt när vi lägger upp undervisningen och
innehållet tillsammans. Och sen blir det ju då att i arbetslaget som man har
som naturlig kontakt med många gånger om dagen, dom personerna, det
blir då några som man pratar med. Tillhörde man inte något arbetslag så
kanske man skulle känna sig mer vilsen i den här mängden av folk.674

De lärare som anser att de arbetar i fungerande arbetslag ser stora fördelar med
att arbeta på det här sättet. Förutom att arbetet underlättas anser den här läraren vid Havsskolan att i arbetslaget skapas möjligheter att dryfta och utveckla
olika idéer:
Njaa, a och o kan man väl säga. Det är väl idéer, stötas och blötas, provas,
förändras, användas och sen i och med att man är flera så har man mycket
mer grundidéer.675

De flesta lärare ser enbart positivt på att arbeta i arbetslag. Fördelarna är enligt
dem många, både pedagogiskt och socialt. Sjöskolan har däremot problem med

Havsskolans kommunala skolplan, 2000 – 2004; Skogsskolans kommunala skolplan, 2000 –
2003; Fjällskolans kommunala skolplan 1999 – 2002 och Sjöskolans kommunala skolplan, 2001 –
2004.
674 Lärarintervju 2, Havsskolan.
675 Lärarintervju 3, Havsskolan.
673
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att få arbetslagen att fungera tillfredsställande, trots satsningar på utbildning
och en lärare beskriver situationen på följande sätt:
Lärare: Det här med arbetslag är som ingenting, höll jag på att säga. Vi har
ju gått utbildning och allting, men det blir som inte att jobba i det
där. Man tar inte tillvara på varandras kompetenser på samma sätt.
Eva:
Vad beror det på att ni inte, du säger att ni har gått utbildning och ändå så
fungerar det inte fullt ut?
Lärare: Ibland är det tjurskallighet från lärarsidan, det är ju det. Det sitter
lite i organisationen också. Vi byter ju hela tiden, men samtidigt så
tycker jag att det är en styrka, för vara med andra människor gör
att man får andra vinklingar.
Eva:
Hur kan ni lösa det då?
Ja, vi har ju tagit upp och diskuterat det, men alltså det… Dom
kan ju inte göra mer, det går inte att vrida om armen på någon och
säga att nu ska vi göra så här.676

Läraren uttrycker en viss uppgivenhet. Skolan har satsat på utbildning för att
hjälpa lärarna att komma igång med att arbeta i arbetslag. Tydligen finns det
starka krafter i personalgruppen som inte vill ställa upp på det som skolan bestämt och skolans organisation underlättar inte för dem som är tveksamma. Jag
får heller ingen tydlig bild över arbetslagens utformning och funktion och därför försöker jag i samtalet med den här läraren få hjälp med att reda ut det:
Eva:

Det här med arbetslaget, jag måste säga att de här veckorna jag har varit här,
jag har inte grepp om arbetslagens funktion på den här skolan.
Lärare: Nää, det är precis det som är, det håller jag med om.
Eva:
Jag vet att ni har gått arbetslagsutbildning
Lärare: Jaa, men det är så svårt att ändra på en tradition, för då går alla till
en arbetslagsutbildning med redan en bestämd förutsättning hur
jag ska jobba för att det ska gå bra till hösten. Det beror på olika
saker. Schemaläggningen är en stor begränsning, vi vet inte hur vi
ska jobba schematekniskt förrän vi kommer till hösten och hela
första veckan går ut på att få till schemat så att man vet vad man
ska jobba med på måndagen. Det tror jag är en sak som gör att
man inte kan utveckla något arbetslag.
Eva:
Tror du att det finns en vilja här att utveckla arbetslaget?
Lärare: Hos vissa finns det det. Man märker en stor frustration. Det är
inget tvivel om det.
Eva:
Vad beror det på då, det är ju en tröghet som finns på den här skolan, en tydlig tröghet?

676

Lärarintervju 1, Sjöskolan.

147

Lärare: Jaa, jag tror… jag tror att dels har vi en ganska stark tradition här.
Genom en jättesatsning på en personalgruppsutbildning och det
fungerade bra i vissa arbetslag men många upplevde som det
tryckte på någonting uppifrån och då blir det ju motsatt effekt.
Lätt att man säger nej, det här vill jag inte.
Eva:
Vad är traditionen som är så svår att knacka hål på?
Lärare: Jag tror att… ja, det är lätt att filosofera i det. Jag tror att det är en
stark klassrumspedagogik här. Man går till sitt och sköter sitt och
den som lägger sig i mitt den ska skita i det.677

Enligt läraren finns det ett motstånd som sitter i väggarna och som är så pass
starkt att det trycker ner de som egentligen vill arbeta i arbetslag, och det skapar
frustration. Individens rätt att göra som den vill kan tydligen ingen kollektiv
känsla råda bot mot. Behovet att arbeta i arbetslag verkar inte heller vara så
stort. Lärarna upplever att det är något som kommer uppifrån, att det är andra
som bestämmer.
Rektorn på Sjöskolan ser också brister i organisationen som en orsak till att
arbetet i arbetslagen inte fungerar. Tanken från rektorn är att alla ska arbeta i
arbetslag, men hon är medveten om att det finns personer som inte vill arbeta i
de arbetslag de är satta i. Hon tycker inte att det är så lätt att få arbetslagen att
fungera.

Elevinflytande, elevmedverkan och elevdemokrati
Elevers rätt till inflytande i undervisningen är en omdebatterad fråga678 som
även finns reglerad i skollagen.679 Enligt läroplanen har eleverna rätt till ett
”reellt inflytande på utbildningens utformning”.680 Skolverket konstaterar dock
att elevinflytandet i stort sett är oförändrat sedan år 1997. De menar att elever
vill vara med och påverka men upplever att de inte har så stora möjligheter till

Lärarintervju 2, Sjöskolan.
”Elevinflytande” gav 160 träffar i Artikelsök, 2004-11-04. Se även Mats Danell, På tal om
elevinflytande: Hur skolans praktik formuleras i pedagogers samtal. Avhandling för doktorsexamen (Luleå
tekniska universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2006).
679 I skollagen kapitel 4, § 2 står att: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning
utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras
ålder och mognad”.
680 Lpo 94, 15.
677
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detta.681 Störst möjlighet har eleverna att påverka vilka arbetssätt de kan använda i undervisningen.
Elevers inflytande över sitt eget lärande är som vi tidigare sett, även något som
framhålls i den entreprenöriella undervisningen. Elevinflytande betonas i samtliga skolplaner och nämns som önskvärda mål i de lokala skolplanerna Vad
man ska arbeta med på de enskilda skolorna och hur man ska gå tillväga för att
eleverna ska uppnå större inflytande finns dock inte nedskrivet.
Rektorers syn på elevinflytande
Rektorerna vid de olika skolorna har olika syn på vad elevinflytande och elevmedverkan innebär. Formuleringarna i de lokala arbetsplanerna är övergripande
och säger inget om vad elevinflytande egentligen ska innehålla eller leda till.
Följande finns nedtecknat i Skogsskolans lokala arbetsplan:
Elever och föräldrar ska ha inflytande i skolan [---] Elevinflytande sker med
hjälp av klassråd och miljö-/elevråd.682

Målet är att elever och föräldrar ska ha inflytande med hjälp av de demokratiska
former som skolan ska arbeta efter. Men för övrigt är det svårt att få någon
uppfattning om vad detta inflytande egentligen innebär. I Fjällskolans lokala
arbetsplan uttrycks elevinflytande på följande sätt:
Delaktighet, inflytande och känsla av sammanhang ska ge alla förutsättningar att utvecklas till individer med god självkänsla. [---] Elevrådet sammanträder första måndagen varje månad i biblioteket. [---] Klassråd genomförs i samtliga elevgrupper.683

Den här arbetsplanen uttrycker en ambition att eleverna ska känna sig delaktiga
och även få en känsla av sammanhang. Fjällskolans rektor menar att eleverna
ska vara informerade om det som händer på skolan och att samarbetet mellan
klasserna är ett sätt att bidra till detta. Rektorn på Havsskolan tar upp arbetsschemat som ett exempel på elevinflytande. Hon menar att arbetsschemat ger
eleverna möjlighet att bestämma över sin tid, hur mycket de kan och vill hinna
beroende på förmåga. Arbetsschemat är ett sätt för eleverna att utforma sitt
lärande och på så sätt få inflytande över sitt lärande. Havsskolans kvalitetsredoSkolverket: Attityder till skolan 2003. Skolverkets rapport nr 243, 64.
Skogsskolans lokala arbetsplan, 02. Skolan har inget särskilt elevråd utan arbetar istället med
miljöråd.
683 Fjällskolan Lokal arbetsplan läsåret 2002 – 2003.
681
682

149

visning tar upp att arbetsschemat ger möjlighet till större elevinflytande. Men
den bilden bekräftas inte fullt ut av alla lärare på Havsskolan:
Ja, det är ju ganska skenbart egentligen. Dels så tror jag inte att hela skolan
står bakom den där skrivningen med att arbetsschemat det ger inflytande
för att det där kvalitets… det är ett hopplock från olika arbetslag så att det
är ingenting som egentligen i varje detalj gäller alla, utan det är en sammanfattning.684

Det som står i dokumenten är alltså inte alltid förankrat i en hel personalgrupp.
Trots att eleverna arbetar med arbetsschema anser inte läraren att det ger ett
verkligt elevinflytande. Havsskolans kvalitetsredovisning tar dock inte upp
begreppet elevinflytande, men att de bedömer att:
Barn och elever uttrycker att de kan påverka verksamhetens/ undervisningens innehåll och utformning, att de upplever att vuxna lyssnar och tar intryck, att de upplever att demokrati är den bästa styrelseformen.685

I den lokala kvalitetsredovisningen under rubriken ”resultat” hänvisar Havsskolan till en utvärdering som visar att eleverna känner sig delaktiga i arbetsschemats planering och att skolan här ser utvecklingsmöjligheter. Bilden bekräftas
av eleverna som anser att de har möjlighet att påverka och komma med förslag
som sedan kan läggas in i planeringen.686
Rektorn på Skogsskolan tycker att det är svårt att veta vad elevmedverkan kan
innebära i de yngre klasserna. Han anser att det möjligen kan handla om vilken
typ av läxor eleverna ska ha. Han betonar att det är lärargruppen som med sin
kompetens som ska avgöra innehållet. Eleverna kan eventuellt få komma med
synpunkter om det blir för mycket läxor och föra fram det på klassrådstid och
elevrådstid. Det är lärargruppen som ska styra.
Rektorn på Fjällskolan vill lyfta fram att eleverna är synliggjorda på skolan och
att utvärderingsboken kan betraktas som en metod där de får inflytande över
sin situation. Hon har dock svårt att veta exakt vilket inflytande eleverna har
över undervisningen. Klassråd och elevråd ser hon som en form av inflytande
och medverkan. Utifrån de utvärderingar som görs på skolan konstateras i
skolans kvalitetsredovisning att elevinflytande är ett område med ”låg måluppfyllelse”.687 Den bedömning som sedan görs är att de på skolan måste diskutera
Lärarintervju 2, Havsskolan.
Lokal kvalitetsredovisning 2002, Havsskolan.
686 Se tablåer s. 155 och 157.
687 Fjällskolan Kvalitetsredovisning 2003, läsåret 02/03.
684
685
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vad elevinflytande innebär och hur skolan ska arbeta för att eleverna ska känna
sig delaktiga i sitt lärande. Sjöskolans rektor anser att elevinflytande ska anpassas efter ålder och säger sig vara medveten om att det som står i kommunens
skolplan inte fungerar i verkligheten. Ett av skolplanens mål är nämligen att
eleverna ska uppleva att de har inflytande över sin egen planering och inlärning.688 Rektorernas roll är av allt att döma väsentlig både när det gäller att
realisera de lokala arbetsplanerna och utarbeta en gemensam strategi för detta
på skolan.
Lärares syn på elevinflytande
Även för lärarna verkar svårigheten ligga i vad det egentligen handlar om när de
talar om elevinflytande. En lärare på Sjöskolan har följande funderingar kring
elevinflytande:
Alltså elevinflytande som fungerar, det är ett givande och tagande från både
barn och vuxna i omgivningen. Jag är inte nöjd med hur det egentligen har
utvecklats och jag vet inte vad det beror på. Det är så lätt att det blir låt-gå
över det hela. Vi har många barn som inte klarar av att välja och där är det
jättesvårt med elevinflytande, för att ge dem chansen att välja innebär också
att de väljer att göra ingenting.689

Svårigheten med att låta eleverna välja lite friare tycks vara att motivera dem till
att välja något som har med skolarbetet att göra
Frågan om vilket ansvar eleverna ska få ta när det gäller att utöva inflytande
och vad elevinflytandet verkligen innebär är inte helt enkel att besvara, vilket
bekräftas av en av lärarna på Havsskolan:
(tänker länge) Ja, vad gäller att tolka läroplanen och bestämma vad vi ska
arbeta med så måste ju huvudansvaret vara hos lärarna. Sen att barnen kan
ha idéer och föreslå vad man kan jobba med och … och framför allt olika
sätt, arbetssätt att nå fram till ett visst mål… Jo, det tycker jag.690

Enligt läraren blir det en konflikt mellan strävandena att uppfylla läroplanens
mål och medvetenheten om att ge eleverna större inflytande. Rimligt är att
eleverna ska få komma med idéer och ha synpunkter på vilka arbetssätt de kan

Sjöskolans kommunala skolplan 2001 – 2004.
Lärarintervju 2, Sjöskolan.
690 Lärarintervju 2, Havsskolan.
688
689
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använda sig av. Innebörden av elevinflytande är enligt den här läraren på Fjällskolan en svår fråga:
Lärare: Det är egentligen ganska, ganska svåra frågor.
Eva:
På vilket sätt?
Lärare: Ja, men alltså hur ska man tillsammans, jag har inga verktyg, hur
ska man tillsammans med barnen lägga upp en undervisning? Då
måste man liksom stipulera ett mål. Det här ska du ha gjort i veckan. Det här ska du ha uppnått i månaden. Det kräver ju kunskaper
både från oss pedagoger och från barn, det arbetssättet.
Eva:
Och de kunskaperna tycker inte ni att ni har här?
Lärare: Jag har det inte i alla fall, det finns säkert dem som kan det.
Eva:
Det är inget utarbetat som man pratar om att man jobbar så här?
Lärare: Nej.691

Det saknas tydligen diskussioner kring vad elevinflytande kan innebära och
innehålla och därmed finns en osäkerhet på hur det ska realiseras. Lärarna har
inga strategier för hur de kan gå tillväga. Det finns dock en ambition om att
arbetet i skolan ska bygga mer på elevers inflytande över skolarbetet vilket den
här läraren på Havsskolan ger uttryck för:
Lärare: Jaa, att vi har ett starkt mål att eleverna själva ska ta ansvar och
även kunna planera sin arbetsvecka. Naturligtvis kan de inte det
helt på egen hand. Vi skulle ha kunnat nå ännu längre än vi har
gjort i det här fallet, så det är väl bara att ta nya tag i…
Eva:
Vad tror du det beror på att ni inte har nått dit?
Lärare: Nämen det här är ju svårt. Vi får ju heller inte några riktiga anvisningar hur det ska göras. Det står ju många vackra ord i läroplaner
och kursplaner och det är främst läroplan om elevinflytande. Att
man ska ha… att varje elev, man ska utgå från varje elev, att varje
elev har ett inneboende behov att man vill lära sig och så vidare.
Samtidigt är det så att elever vet ju inte alltid vad de behöver lära
sig, utan det är ju vi som vet det. Och traditionellt så har vi ju styrt
väldigt mycket. Vi har försökt öppna upp och hitta vägar, men det
är svårt. Jag tror att vi kanske skulle behöva kompetensutveckling
här också. Även om viljan finns där är det ändå svårt att omsätta
det i praktiken. 692

Trots att ambition och vilja finns saknas det enligt den här läraren kunskaper.
Svårigheten verkar ligga i att gå från att styra till att våga släppa taget lite mer.
Det finns behov av stöd och hjälp för att kunna förena teori och praktik.
691
692

Lärarintervju 2, Fjällskolan.
Lärarintervju 1, Havsskolan.
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Skogsskolans miljöprofil dominerar även elevmedverkan och elevinflytande.
Eleverna är i majoritet i det miljöråd som också består av lärare och föräldrar. I
miljörådet får eleverna varje år, utifrån de förslag som kamraterna kommer
med, besluta om fem miljömål som skolan ska arbeta med. Dessa frågor handlar dock mer om en förståelse för miljön i allmänhet och inte så mycket den
inre skolmiljön, den som direkt berör den undervisning som bedrivs i klassrummet.
Elevers syn på elevinflytande
Eleverna sätt att prata om elevinflytande präglas av den skola de går i. De utgår
från sin skolvardag och det som försiggår i den. De elever som hela tiden gått i
samma skola har inget att jämföra med och har svårigheter att se utanför sin
invanda vardag. För att få en bild av hur elever ser på inflytande och medverkan försöker jag få dem att byta perspektiv. ”Om du var lärare och jag var elev,
vad skulle du låta mig vara med och bestämma om här i skolan?” Jag tar också
upp olika skolämnena för att se vad de anser är rimligt att ha inflytande över.
På så sätt både styr och utmanar jag elevernas tankegångar. Tanken är att även
de elever som inte är vana vid att påverka sin undervisning ska försöka fundera
över vad som kan vara rimligt för elever att påverka. I mina resultat finner jag
stor överensstämmelse med de svar jag får när eleverna försöker byta perspektiv och hur deras verklighet ser ut. Flera av eleverna har inte tänkt på om de
skulle kunna ha något inflytande över basämnena matematik, svenska och engelska. Följande samtal belyser detta:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:

Skulle de få bestämma vad de skulle göra på matten till exempel?
Nää, man ska ju hinna med böckerna.
Skulle de få vara med och bestämma någonting på svenskan?
(suckar) Vad finns det att bestämma om?… Hmm…nää.
Engelska då?
Hmm, vad finns det att bestämma om på engelskan? Ingenting, ja
men de skulle inte få vara med där heller.693

I den här elevens föreställningsvärld existerar inte tanken på att elever skulle
kunna få vara med och påverka vare sig innehåll eller form när det handlar om
den undervisning som rör basämnena. Han har därför inga idéer om vad det
kan innebära. Om elever däremot nyligen fått vara med och påverka något så
ligger det nära deras sätt att uppfatta elevinflytande. Ett exempel är när eleverna
vid Havsskolan önskade att få ha en utklädningsdag. Frågan framfördes till
693

Elevintervju 7, Fjällskolan, årskurs 6.
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elevrådet och efter omröstning beslutades att eleverna skulle få ha en utklädningsdag.
För att illustrera elevers tankar och idéer kring inflytande har jag valt att redovisa dessa resultat i en tablå. Resultaten har sedan delats upp i följande kategorier:
”Vill ha inflytande över”, ”Får ha inflytande över”, ”Tillvägagångssätt för att
kunna påverka” och ”Tankar kring inflytande i undervisningen”. För att visa
skillnader mellan kön och ålder redovisas flickors och pojkars svar var för sig.
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Elevinflytande – flickor
Vill ha inflytande
över?

Får ha inflytande
över?

Tillvägagångssätt
för att kunna
påverka

Tankar kring
inflytande i undervisningen

Årskurs 4
Årskurs 4
Årskurs 4
Årskurs 4
Vem man ska sitta Rastaktiviteter
Elevrådet – rektor
Längre So
bredvid
Rastleksaker
Längre Mys
Saker på skolgårMatte och svenska
den
Vad man ska göra
på timmarna
Årskurs 5
Årskurs 5
Årskurs 5
Årskurs 5
Mer gungor
Klassråds- och
Elevråd
Egen fördjupning
Mer slöjd och
Bestämma uppgifelevrådsrepresentant Klassråd
Utklädningsdag
Prata med läraren
gymnastik
ter
Mer utflykter
Fler gungor
Utvärderingsboken Mer film och pjäBestämma uppgif- Saker i bänken
Rösta i klassen
ser, mindre läsa
Sitta och jobba
Prata med rektor
ter
och svara på frågor
Tyst i klassrummet utanför klassrumHoppa över det
Regler på skolan
som är enkelt –
met ibland
Mer i idrott och
Rastaktiviteter
jobba i egen takt
Saker till skolgården
teknik
Variation – mer att
Mat
Välja på fredag, få
välja på
Rasterna – att få
lyssna på musik och
vara inne
prata
Lärarna ska vara
Duschdraperier
ute på rast
Årskurs 6
Årskurs 6
Årskurs 6
Årskurs 6
Utvärderingsboken Arbetssätt på tema
En rolig skola
Arbetssätt på tema
Jobba i egen takt,
Större gympasal
Multiplikationstabell Klassråd
Elevråd
Godare mat
Egen planering i
slippa vänta in de
Prata med rektor
Att inte alla behösvenska
andra
Vilka extraböcker
Prata med lärare
ver jobba med
man ska jobba i
samma saker
Egen planering
Idrotten
Egen forskning i
Egen planering
Mer idrott, bild
tema
och roliga timmen
7 elever svarar ”vet 6 elever svarar
”vet inte”
inte”
Källa: Intervjuer med 34 flickor i årskurserna 4 – 6 på Havsskolan, Skogsskolan, Fjällskolan och Sjöskolan under höstterminen 2002 och vårterminen 2003.
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De yngre flickorna visar inga större anspråk på inflytande. Det handlar mest
om rasterna och att få sitta bredvid vem man vill i klassrummet och inte så
mycket om själva skolarbetet. Flickorna i årskurs 6 uttrycker att de kan påverka
arbetssätten, men i övrigt upplever de inte att de har så stort inflytande. En stor
del av deras påverkan går via läraren direkt. När det gäller deras syn på vad de
vill ha möjlighet att påverka i skolarbetet har flickorna en hel del idéer om att få
arbeta med uppgifter som ligger på deras nivå, arbeta lite mer i egen takt och få
planera sitt arbete. Totalt ingår endast fem flickor i årskurs 4 i intervjustudien
och på så sätt kan resultatet vara missvisande, men det visar ändå en tendens
mot att de äldre flickorna har ett större behov av inflytande i undervisningen
och att de därmed också har fler idéer om vad som skulle kunna vara rimligt
för dem att få ha inflytande över. De uttrycker också att de har möjlighet att
påverka arbetssätten under temalektionerna. 694

694

Begreppet ”temalektioner” varierar mellan tema, Oä, NO och SO vid de olika skolorna.
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Elevinflytande – pojkar
Vill ha inflytande
över?

Får ha inflytande
över?

Tillvägagångssätt
för att kunna
påverka

Tankar kring
inflytande i undervisningen

Årskurs 4
Ha skoldanser
Vilka sidor vi ska
ha i läxa
Maten
Mer idrott
Årskurs 5
Slippa hjälm i
pulkabacken
Ha mobil i skolan
Mindre matte
Mer rast
Mer omväxling
Få tillbaka mellanmålet
Byta med lärarna
Kortare lektioner

Årskurs 4
Mysen på fredagar
Frågor till elevrådet

Årskurs 4
Klassråd
Elevråd
Prata med rektor

Årskurs 4
Färdig – få läsa
bänkbok
Antal sidor i läxa
Kortare lektioner i
matte
Årskurs 5
Färdig – få läsa
bänkbok
Friare arbeten i
svenska
Mer omväxling i
matte
Fri timme ibland
Egen planering
Större val inom ett
ämne
Arbetssätt

Årskurs 5
Årskurs 5
Förbättra skolan
Prata med lärare
Utklädningsdag
Elevråd
Saker till skolgårUtvärderingsboken
Räcka upp handen
den
Aktiviteter på
gympan
Regler i backen och
på plan
Önskematvecka
Hur vi ska ha det i
klassen
Skolregler
Välja ibland på
schemat
Arbetssätt ibland
Årskurs 6
Årskurs 6
Årskurs 6
Årskurs 6
Hjärnstorm
Få välja när man
Lite mindre läxor
Arbetsmiljön
Klassråd
Skoldagarnas längd Arbetssätt
arbetat färdigt
Lottning i klassen
Glosor i engelska
Mer idrott
Torkskåp
Utvärderingsboken Jobba mer efter
Egen planering
Byta bänkplatser
Bestämma grupper Jobbat klart – välja Fråga lärare
behov
Rösta i klassen
Gå från maten när
Lampa till backen
Nya fotbollsmål
man vill
Göra nåt roligt på
matten
Ordningsföljd på
olika ämnen i tema
8 elever svarar ”vet 7 elever svarar ”vet
inte”
inte”
Källa: Intervjuer med 34 pojkar i årskurserna 4 – 6 på Havsskolan, Skogsskolan, Fjällskolan och Sjöskolan under höstterminen 2002 och vårterminen 2003.
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Pojkarnas syn på inflytande skiljer sig inte nämnvärt från flickornas. Även pojkarna tar upp saker på skolgården och regler på skolan som de upplever att de
kan påverka men att de också ibland får välja arbetssätt under temalektionerna.
Deras tankar kring inflytande över undervisningen handlar om att få ha egen
planering, få arbeta mer efter eget behov och få möjlighet till större variation.
Sammanfattningsvis kan konstateras att flickors och pojkars tankar kring inflytande över undervisningen inte står strid med vad läroplanen förespråkar. I
läroplanen står att skolan ska främja elevers harmoniska utveckling genom en
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.695 Eleverna i den här studien eftertraktar just variation och att få arbeta på egen nivå,
i egen takt, samt att få större möjlighet att själva välja vad de ville arbeta med.
Även om det inte är synligt i tablån framgår det under intervjuerna att de demokratiska processerna blir tydligare ju äldre eleverna blir. Klassråd och elevråd
blir för dem en naturlig väg att gå.
Eleverna uppvisar också en lojalitet med sin skola och den organisation de
befinner sig i. En pojke uttrycker att han skulle vilja arbeta lite mer i egen takt
och att alla inte ska behöva arbeta med samma sak samtidigt. Men på samma
gång accepterar han att det inte går:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:

Nämen, det är ju bara att stoppa där och jobba med annat för vi
får ju inte jobba.
Varför tror du att ni inte får göra det?
Men det blir ju så svårt om hon ska hjälpa, alltså en där borta och
en, alltså i början av boken. Då kanske det blir lite rörigt och sådant där.
Så du tror att ni gör samma sak på lektionerna för att det ska vara lättare
för läraren att kunna hjälpa er?
Jaa, och för att veta var vi är och…696

Det förekommer dock lektioner där eleverna själva får bestämma både innehåll
och form, nämligen idrott och klassens timme. På idrotten kan eleverna få vara
med och planera, leda och ansvara för hela eller delar en av lektion. Klassens
timme, eller roliga timmen, kan innehålla tävlingar och lekar både i klassrummet, på skolgården eller i idrottssalen. Vissa klasser har också lite trevligare
fredagar då de får möjlighet att välja mer. Följande citat illustrerar tre elevers
upplevelse av de fredagar när de tillåts välja fritt.

695
696

Lpo 94, 8.
Elevintervju 1, Fjällskolan, årskurs 6.
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Elev:
--Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Elev:
Elev:
--Eva:
Elev:

Ja, antingen får man se på film eller så får man vara i typ gympasalen och spela innebandy eller något sådant, eller också är man i
klassrummet och gör något där.697
Vilken är din favoritdag?
Det är fredag.
Fredag, vad är det för speciellt då?
Vi gör nästan ingenting den dagen.
Gör ni inte?
Nää, på slutet av dagen har vi något roligt och så slutar vi klockan
1 eller kvart i 1 och så får vi bara gå hem.698
Barnen väljer, vad är det för någonting?
Då får vi göra vad vi vill, vi får vara ute, vi får lyssna på musik,
ja…699

Känslan av att få välja helt fritt, att göra det man vill uppskattas av dessa elever.
De väljer att göra något som inte har med själva skolarbetet att göra och upplever då en tillfredssällelse över att då gör de nästan ingenting.
Klassråd – elevråd
Klassråd och elevråd bedrivs i stort sett regelbundet vid samtliga skolor och
behandlar likartade frågor. Frågorna gäller inte undervisningens innehåll utan
vilka lekredskap som saknas på skolgården eller annat som finns utanför själva
undervisningen. Formerna för elevråd och klassråd varierar också. Havsskolans
rektor uttrycker sig så här på frågan om vad eleverna har inflytande över:
Matsituationen, och till exempel hockeysargen. Dom har haft synpunkter
på cykelparkeringar, cykelvägar, var dom får färdas, friluftsdagar och så vidare. Det är ju den typen av verksamhet som berör dom direkt. 700

På elevrådet får eleverna möjlighet att komma med synpunkter och besluta om
frågor som omfattar i första hand den yttre skolmiljön. Den yttre skolmiljön är
synlig och det är något som alla kan ha synpunkter om, berör de flesta och går
att rösta om. Det saknas dock överlag en enhetlig tanke om vilka frågor som
ska tas upp eller vad målet med elevrådet är. Rektorernas roll i elevrådet varie-

Elevintervju 12, Sjöskolan, årskurs 4.
Elevintervju 17, Sjöskolan, årskurs 4.
699 Elevintervju 2, Sjöskolan, årskurs 5.
700 Intervju rektor, Havsskolan.
697
698
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rar också. Vissa rektorer sitter med i elevrådet, andra låter lärarna sköta det.
Rektorn på Sjöskolan har tagit på sig att vara både ordförande och sekreterare:
Rektor: Ja, jag har ju tagit på mig rollen som ordförande och har ju också… För det är att jag styr liksom över dagordningen, över hur innehållet ska vara. Ja, det har ju blivit så. Jag vet ju att det är fel. Jag
skulle ju ha någon elev som var ordförande, men ibland kan jag
tycka att jag tar den här biten själv för att.… Jo, jag är sekreterare
också, ja visst.
Eva:
Vad är målet med elevrådet?
Rektor: Och jag säger som det är, jag tycker inte att det är bra nu.701

Rektorn känner sig kluven inför att hon själv tar hela ansvaret över elevrådet.
För henne är det den mest praktiska lösningen även om hon inser att det kan
vara en elev som står för ordförandeskapet. Hon har svårt att hitta en lösning
på hur hon ska förändra situationen. Frågan behöver lyftas ytterligare vilket
rektorn på Fjällskolan ger uttryck för:
Det är ju svårt det här med elevdemokrati, var du ska dra gränserna. Det jag
tycker är viktigt med elevrådet är ju faktiskt att barnen känner sig delaktiga i
skolan som helhet.702

En stående punkt på dagordningen är att alla elever ska delge varandra om vad
som händer på skolan. Svårigheten är enligt rektorn att eleverna ska känna att
sig delaktiga, att elevrådet är till för dem. Den bild av inflytande och medverkan
som rektorerna ger uttryck för kan antas ligga till grund för hur lärare på skolan
arbetar med frågan.
Klassråden används också för att reda ut konflikter eller ta upp saker som eleverna är missnöjda med. Engagemanget för klassråd och elevråd varierar. Vissa
elever har inte en aning om vad elevrådet gör eller om de ens har klassråd i sin
egen klass. Oftast är det bara elevrådsrepresentanterna som vet vad som händer
där. Frågor som tas upp eller beslut som fattas verkar inte ha någon större förankring i klasserna. Skolverket har gjort en liknande iakttagelse i Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv. Där konstateras att grundskolorna har
elevråd, klassråd och även andra råd för det kollektiva inflytandet, men att elevrådets arbete i många fall var synligt bara för dem som deltar i råden. 703

Intervju rektor, Sjöskolan.
Intervju rektor, Fjällskolan
703 Skolverkets aktuella analyser 2004: Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv: en analys
av inspektionsresultaten, sammanfattande del, 18.
701
702
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Elevinflytandets problematik
Följaktligen är frågor kring elevinflytande och elevmedverkan något som behöver aktualiseras och diskuteras. Trots att begreppen finns inskrivna i skolplaner
och lokala arbetsplaner visar lärare upp en osäkerhet för hur de ska arbeta med
elevinflytande och uppger att de saknar verktyg för detta. Elevers inflytande
handlar till största delen om val av arbetssätt under temalektionerna. Även om
klassråd och elevråd tas upp som exempel på en typ av inflytande, verkar det
inte vara förankrat på skolorna vilken funktion dessa ska ha. Osäkerhet finns
också hos rektorerna. Elevernas referensvärld påverkas av den skola de går i.
Det är svårt för elever att ha åsikter om något som de inte känner till. De vet
att de får komma med synpunkter som rör skolgården, miljön runt skolan,
maten och lekredskap på skolgården. De elever som är representerade i elevrådet håller koll på vad som utspelas där men förankringen i klassen är otydlig.
Eleverna har dock idéer om vad som skulle vara rimligt att ha inflytande över i
klassrummet. De vill gärna kunna arbeta mer efter behov och få större omväxling.

Synen på kunskap
I läroplanen Lpo 94 under rubriken ”Kunskaper” står att skolan ”skall ansvara
för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga
för varje individ och samhällsmedlem”.704 Vidare ska skolan strävan efter att
varje elev tillägnar sig kunskaper ”för att bilda sig och få beredskap för livet”.705
Jag bad därför om både lärares och elevers syn på kunskap.
Lärares syn på kunskap
Samtliga lärare lyfter fram baskunskaperna matematik, svenska och engelska
som viktiga, liksom förmågan att kunna dra slutsatser, analysera, söka kunskaper och våga ta kontakt. Trots att lärarna inser att kunskap kan inhämtas utanför skolan bedrivs undervisningen i huvudsak i klassrummet med hjälp av
framför allt läromedel, ibland av Internet. De elever som så önskar kan få ringa
och fråga personer och även göra intervjuer utanför skolan, men det är inte
något sker regelbundet. Studiebesök förekommer sporadiskt och anledningen
är att det saknas tid och resurser.

704
705

Lpo 94, 11.
Lpo 94, 11.
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Elevers syn på kunskap
Eleverna har inte en självklar uppfattning om vad som är viktigt att lära sig i
skolan. Nedanstående citat är exempel på de svar jag får på frågan om de skulle
berätta för en klass vad som är viktigt att lära sig i skolan:
Det vet jag inte. Det är väl ämnena.706
--Att sitta stilla och räcka upp handen… Jobba. 707
--Matte tror jag… nää, jag vet inte.708
--Eh… det är viktigt att kunna bra med matte för då får man jättebra betyg.
Inte så mycket slöjd för det lär man sig nästan inget av, bara bygga saker.
Fast mycket teknik lär man sig mycket av.709
--Det är jätteviktigt att lära sig matte. Och sen engelska och sen att man är
tyst.710
--Det var en bra fråga det (fnissar)… Nä, jag vet inte vad jag skulle säga då.711
--Hmm (tänker länge). Träna på läxan annars så lär ni er inte någonting.712

Elevernas svar på den här frågan speglar hur de uppfattar sin skola. Vissa av
eleverna har antingen inte fångat eller förstått vad som är väsentligt att lära sig i
skolan eller så tänker de sig att det är viktigt att sitta stilla och arbeta, framför
allt med matematik. Vad som är viktigt att lära sig i skolan varierar inte så
mycket mellan eleverna på de olika skolorna och inte heller mellan flickor och
pojkar. Så gott som samtliga anser att matematik är ett viktigt ämne, liksom
svenska och i viss mån engelska. Att uppföra sig väl, lyssna och inte störa andra
menar de också är viktigt att lära sig i skolan. Skolans fostrande del är av allt att
döma påtaglig i elevernas vardag.

Elevintervju 5, Havsskolan, årskurs 5.
Elevintervju 16, Sjöskolan, årskurs 4.
708 Elevintervju 10, Havsskolan, årskurs 5.
709 Elevintervju 13, Sjöskolan, årskurs 4.
710 Elevintervju 5, Fjällskolan, årskurs 5
711 Elevintervju 13, Fjällskolan årskurs 5.
712 Elevintervju 9, Skogsskolan, årskurs 5
706
707
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Elevers syn på hur de lär
Många av eleverna har svårt att uttrycka hur de gör när de lär sig saker och hur
de vet att de lär sig något. På en direkt fråga till eleverna om när de upplever att
de lär sig bäst svarar en av dem så här:
Man lär sig liksom hela tiden men man tänker aldrig på att man lärt sig
det.713

Enligt den här eleven sker lärandet ständigt, men ganska oreflekterat. Att själv
vilja lära sig bidrar också till lärandet vilket en elev i årskurs 6 tycker är viktig:
Eh, om jag själv vill då lär jag mig bättre än om jag blir tvingad… Jag vet
faktiskt inte riktigt…714

Motivation är en viktig del. Vill man lära sig något så går det bättre. Jag frågar
också eleverna vilka strategier eller knep de använder sig av för att lära sig på
bästa sätt. Några elever svarar så här:
Mm jaa, om det… när jag koncentrerar mig så lär jag väl mig bäst, för jaa,
jag har lite svårt för det. 715
--(tänker) Tränar… tränar flera gånger…716
--När jag är avslappnad och lyssnar och det är tyst i klassrummet…717
--Mmm, jag vet inte, jag kanske… jaa, om det är någon läxa, då tränar jag tills
jag kan det.718

Dessa elever anser att de lär sig bäst genom att koncentrera sig, lyssna och
träna. Deras beskrivning är kännetecknande för många. De tränar och tränar
igen, lyssnar på läraren eller försöker koncentrera sig. Hur de sedan gör när de
tränar kan de mer konkret beskriva när det handlar om exempelvis engelska
glosor; de tränar flera gånger tills de kan glosorna utantill. Ingen elev beskriver
att hon eller han försöker sätta in orden i ett sammanhang och göra meningar

Elevintervju 2, Fjällskolan, årskurs 6.
Elevintervju 3, Fjällskolan, årskurs 6.
715 Elevintervju 2, Skogsskolan, årskurs 6.
716 Elevintervju 5, Havsskolan, årskurs 5.
717 Elevintervju 15, Sjöskolan, årskurs 4.
718 Elevintervju 16, Havsskolan, årskurs 6.
713
714
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av dem. Strategier används för att underlätta men även för att försöka förstå.
Att tycka någonting är roligt är också något som några av eleverna betonar:
Elev:
Eva:
Elev:
--Elev:

Hmm, när det är roligt lär jag mig bäst.
Och hur gör du när någonting är roligt?
Då jobbar och jobbar jag.719
Hmm, man visar hur man ska göra. Att man inte bara förklarar
utan man visar hur man ska göra. Man kanske visar med personer
hur det går till och så här. Då lär man sig bättre. Man gör det lite
mera roligt än att förklara direkt hur man ska göra. Då är det inte
lika roligt och då lär man sig inte heller bättre då.720

Om läraren kan illustrera på ett roligt och konkret sätt går det lättare att lära sig.
Eleverna berättar också att de försöker använda sig av olika knep:
Jaa, till exempel om man ska … tabeller försöker jag hitta olika knep så att
det blir lättare att räkna ut.721
--Jag… jag försöker sätta in det i hjärnan. Jag försöker så här rita på kladdpapper och försöker förstå det. Göra det om och om igen så att jag förstår
det… och lyssna.722

På vissa skolor försöker lärarna få eleverna att fundera över vad de lär sig. På
Fjällskolan bedrivs ett samarbetsprojekt i matematik i årskurserna 4 – 6. De
utvärderingar som eleverna gör efter varje lektionspass visar att det handlar till
stor del om elevers bristande förmåga att fundera över vad de egentligen lär sig
och hur de kan veta att de lär sig något. Eleverna får efter varje lektion fylla i
ett formulär som innehåller följande punkter:
Vad har du gjort? Skriv, rita och berätta
Hur gick det?
Varför gick det så?
Vad har du lärt dig idag?723

I de två första utvärderingarna skriver vid det första tillfället tolv elever av totalt 20 att de inte lärt sig något och vid det andra tillfället skriver nio elever av

Elevintervju 4, Skogsskolan, årskurs 5.
Elevintervju 4, Fjällskolan, årskurs 5.
721 Elevintervju 4, Havsskolan, årskurs 5.
722 Elevintervju 12, Havsskolan, årskurs 6.
723 Utvärderingsfrågorna finns i författarens ägo.
719
720
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totalt 15 att de inte lärt sig något. Jag frågar jag eleverna vad de skrivit i sina
utvärderingar och om de anser att de lärt sig något. Så här svarar två av dem:
Elev:
Eva:
Elev:
Elev:
Elev:

--Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:

Det kanske jag har gjort.
Har du skrivit det i din utvärdering också?
Jaa fast… men det är som svårt att lära sig någonting…
Är det svårt att lära sig något på onsdagarna?724
Jaa men alltså, man måste ju när man är där, så är det ju. Man måste ju sitta och tänka. Man lär sig hela tiden nya saker men inte som
nya saker utan mera saker, det blir som vad svaret är och alltså inte
vad man lär sig.725
Det är inte alltid så kul, men alltså det är jobbigt att göra dom här
utvärderingarna.
Är det?
Jaa
Varför gör ni dom här utvärderingarna tro du då?
För att dom vill väl veta vad dom tycker om det, men man lär sig
ju inget på det man alltså…
Du lär dig inget nytt tycker du?
Nää, det enda man behöver göra är att tänka, men man lär sig ingenting.726

Dessa elever uttalar en osäkerhet om hur de lär sig, hur de kan veta att de lär
sig något och om syftet med utvärderingen. Att skriva det rätta svaret är inte
detsamma som att lära sig något. Lärarna på skolan diskuterar svaren på utvärderingarna och bestämmer sig för att omformulera en av frågorna för att se om
eleverna lättare skulle kunna besvara dem. I stället för frågan ”Vad har du lärt
dig idag?”, får eleverna som alternativ besvara frågan ”På vilket sätt tycker du
att du kan använda dig av det du jobbat med idag?”.
På frågan om var eleverna får sina kunskaper ifrån, visar det sig att läraren och
läromedlen är viktiga. I läromedlen finns de ”rätta” svaren och läraren kan
berätta vad som är viktigt att kunna:
Elev:
--Elev:

Då får man en bok att läsa ur och skriva och svara på frågor.727
Men jag försöker väl… lära in vad läraren säger. Alltså om han har
en genomgång på till exempel matte, om han säger något om räknesätt eller liknande så försöker jag lära mig det.728

Matematikprojektet låg på onsdagar.
Elevintervju 4, Fjällskolan, årskurs 6.
726 Elevintervju 17, Fjällskolan, årskurs 5.
727 Elevintervju 1, Havsskolan, årskurs 5.
724
725
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--Elev:
---

Ja men man lyssnar och förstår.729

Elev:
Eva:
Elev:

Mmm… jag vet inte…
Har du något knep?
Jaa, jag lyssnar bra på läraren.730

Eleverna förlitar sig på de kunskaper som finns i läromedlen och hos lärarna.
I såväl observations- som intervjumaterial finns exempel som belyser att kunskap och lärande är komplexa frågor både för lärare och elever. De nationella
proven används som måttstock för elevernas kunskapsnivå i basämnena. Resultaten redovisas i de kvalitetsredovisningar som skolorna åläggs att göra. Vid två
av skolorna anges antalet godkända elever medan de andra två skolorna anger
antalet icke godkända elever.731 Tänkvärt här är vad de olika skolorna väljer att
lyfta fram och synliggöra i dessa redovisningar.

Arbetssätt och arbetsformer
De arbetssätt och arbetsformer som används vid de olika skolorna är likartade.
Intressant är därför att fråga hur lärarna själva ser på sin undervisning. Några
av lärarna vid Fjällskolan, Sjöskolan och Skogsskolan uttrycker sig så här:
Lärare: Jaa, tyvärr måste jag väl säga då (skrattar) att det är gammeldags.
Jag är ganska auktoritär tycker jag själv och jaa, det blir en hel del
katederundervisning.732
--Lärare: Jag tycker att det är traditionell klassrumsundervisning.
Eva:
Med det menar du?
Lärare: Jaa, alltså att barnen använder sina läromedel och fröken och magistern går runt och hjälper till i matte och svenska och så vidare.733
---

Elevintervju 13, Havsskolan, årskurs 6.
Elevintervju 3, Skogsskolan årskurs 6.
730 Elevintervju 7, Sjöskolan, årskurs 5.
731 Sjöskolan och Skogsskolans kvalitetsredovisning redovisar antalet elever som klarat målen,
medan Fjällskolan och Havsskolan redovisar antal icke godkända elever.
732 Lärarintervju 3, Fjällskolan.
733 Lärarintervju 2, Fjällskolan.
728
729
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Lärare: Jaa, det är ju lite gammaldags (skrattar) undervisning, men sen är
det också så att dom ska söka själva.734
--Lärare: Jag skulle vilja styra över det på att det blir mer friare och, jaa, att
man kan undersöka lite mera och…
Eva:
Vad menar du då med friare?
Lärare: Jaa, att dom tar lite mer eget ansvar för vad dom ska göra. Det går
inte än, det är jag ganska säker på.735

Dessa lärare betraktar sin undervisning och sin roll som lärare som gammeldags
och traditionell och de anser att de styr undervisningen till stor del. Eleverna
arbetar med hjälp av läromedel och läraren går runt och hjälper till. Det är
framför allt under temalektionerna som de anser att de kan släppa eleverna lite
friare och i viss mån även i svenska där några klasser arbetar med egen planering. Planeringen är upplagd på så sätt att läraren bestämmer vilka moment
som eleverna ska arbeta med, men eleverna får välja i vilken ordning de vill
göra uppgifterna. En lärare menar att han praktiserar individuella arbetssätt i
klassen eftersom alla elever är olika. Flera av lärarna säger också att de styr
ganska mycket nu, men målet är att de längre fram ska låta eleverna arbeta lite
friare och använda sig av exempelvis egen planering. Klassernas olika karaktär
är också en anledning till varför läraren anser att det är nödvändigt att styra.
Vissa klasser kan enligt läraren inte arbeta på något annat sätt.
Även rektorerna är medvetna om att undervisningen är ganska styrd. Fjällskolans rektor använder sig av begreppet ”traditionell undervisning” när hon beskriver undervisningen i årskurserna 4 – 6:
Rektor: Där är det mycket traditionell undervisning.
Eva:
Och med det menar du?
Rektor: Med det menar jag att man är ganska läromedelsbunden.736

Skogsskolan rektor menar att det mer styrda varvas med lite friare och undersökande arbetssätt:
Jaa, jag tycker att dom jobbar i många ämnen med undersökande arbetssätt,
men jag ser också att det är ganska hårt styrt och det är ganska klassiskt. Jag
höll på att säga att det inte är katederundervisning, men lärarundervisning i,
ja många delar. Men samtidigt har dom in det här att man gör olika experiment.737
Lärarintervju 2, Skogsskolan.
Lärarintervju 1, Sjöskolan.
736 Intervju rektor, Fjällskolan.
737 Intervju rektor, Skogsskolan.
734
735
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”Katederundervisning” och ”traditionell undervisning” är begrepp som tre av
rektorerna använder när de beskriver arbetet i klassrummet. Men de tillägger
samtidigt att dessa lektioner varvas med mer experimenterande arbetssätt. Att
undervisa traditionellt innebär enligt rektorn på Fjällskolan att undervisningen
är läromedelsbunden. Under mina observationer bekräftas de bilder som både
lärare och rektorer ger. En stor del av undervisningen bedrivs från katedern
och eleverna sitter i sina bänkar och arbetar. Arbetsuppgifterna utgår från övningsböcker av olika slag och eleverna besvarar frågor. Eleverna formulerar
sällan egna frågor, även om det förekommer. I Havsskolans årskurs 6 är en av
uppgifterna under en temalektion att formulera frågor som klasskamraterna
sedan besvarar. Lärarna själva uttrycker att de är nöjda efter lektioner som de
hade haft från katedern när eleverna lyssnar och svarar på frågor. Då är det
strukturerat och lugnt, och de upplever att elever är aktiva eftersom många
räcker upp handen. De genomgångar som lärarna har syftar till att visa exempelvis mallar för hur eleverna ska göra vissa uträkningar i matematik eller hur
de ska gå till väga för att lösa vissa uppgifter. Det finns en tydlig struktur för
hur eleverna ska arbeta. Eleverna lämnar in sina böcker för rättning och får
sedan korrigera eventuella fel.

Vad elever tycker är roligt i skolan
Vad tycker då eleverna på de studerade skolorna är roligt att arbeta med i skolan?
Svaren skiljer sig inte nämnvärt mellan flickor och pojkar. De praktiska ämnena
slöjd, idrott och bild framträder starkast, men basämnena anses också vara roliga.
Svenska blir roligt när de får arbeta med egen planering. Matematik uppskattar de
mest när de får göra roliga saker, som att spela spel eller hitta på egna uppgifter.
En variation av undervisningens innehåll och form bidrar till att eleverna upplever att lektionerna blir roligare. Temalektionerna är något som elever över lag
uppskattar. Eleverna i årskurs 6 lyfter fram att då får de ibland välja ganska fritt
när det gäller arbetssätt och ibland även innehåll. De kan också få välja om de vill
arbeta enskilt eller i grupp. Detta är också de tillfällen när eleverna har möjlighet
att välja vilka grupper de vill ingå i.

Planering och utvärdering
På samtliga skolor ansvarar lärarna för planeringen av undervisningen. På
Havsskolan arbetar eleverna efter en planering som sträcker sig över två veckor
medan den aktuella planeringen presenteras för eleverna på Sjöskolan och
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Fjällskolan varje morgon. Skogsskolans elever får sin planering på måndag
morgon och den sträcker sig över en vecka. Utvärderingar genomförs regelbundet i samtliga klasser, utom på Sjöskolan. Planerings- och utvärderingsböckerna har olika namn vid de olika skolorna och används på lite olika sätt.738
För enkelhetens skull benämner jag samtliga med utvärderingsböcker. Det
vanliga är att läraren skriver ner några punkter som ska vara ledande för elevernas utvärderingar. I Skogsskolan skriver eleverna också in resultat från glosförhör, tabellprov och diktamen. Både Fjällskolans och Havsskolans elever använder utvärderingsboken som ett kommunikationsmedel mellan sig och läraren. Läraren kommenterar och bemöter den enskilde elevens frågor och funderingar. Rutinerna är i stort desamma. Eleverna tar hem sina böcker till föräldrarna som noterar att de tagit del av innehållet. Det finns också möjlighet för
föräldrarna att komma med kommentarer eller frågor. På Sjöskolan används
utvärderingsboken mer som en kontaktbok med föräldrarna där eleverna skriver upp om något särskilt kommer att hända under veckan.

Kreativitet
Kreativitet är ett begrepp som används i många sammanhang, inte bara inom
skolan.739 I läroplanen är ett av målen att varje elev efter genomgången grundskola ”har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande”.740 Läroplanen använder
alltså kreativitet tillsammans med skapande, men vad är det då som ska skapas
kreativt? Inom den entreprenöriella undervisningen är också ”kreativitet” ett
centralt begrepp. Psykologen Eva Hoff är en av dem som intresserat sig för
kreativitet hos barn i de tidiga skolåren.741 I sin avhandling The Creative World of
Middle Childhood visar hon att kreativitet kan delas in i fyra olika områden: den
kreativa produkten, den kreativa personen, den kreativa processen och den
kreativa miljön. Hoff menar att den kreativa processen innehåller en medveten
mental aktivitet vilket innebär en kombination av logiskt tänkande och fantasi.742 Den kreativa personen är en entusiastisk, flexibel, självsäker person som
är beredd att ta risker. Den kreativa produkten definierar Hoff som något som
kan komma till användning, är användbar och den kreativa miljön kännetecknas av öppenhet, och ett positivt debattklimat, där det ges stöd för idéer, frihet
Hembok, väskbok, loggbok, kom ihåg-bok, kontaktbok är olika benämningar på dessa böcker.
”kreativitet” 75200 träffar i Google, ”kreativitet + skola” 15000 träffar i Google, 2004-11-03.
740 Lpo 94, 12.
741 Eva Hoff. The Creative World of Middle Childhood. Avhandling för doktorsexamen (Lund: Lunds
universitet, Psykologiska institutionen, 2003), 3, 58.
742 Hoff, 2003, 3-11, 58.
738
739
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och lekfullhet. I undervisningssammanhang kan samtliga områden tänkas ingå.
Målet i skolan är att eleverna inte bara ska få utveckla, utan även ge utlopp för
sin kreativitet i en stimulerande och tillåtande miljö. Trots att begreppet är
frekvent förekommande inom skolan är det svårdefinierat och svårfångat för
lärarna, vilket dessa lärare från Skogsskolan och Havsskolan illustrerar:
(pratar tyst) Vad du är besvärlig. Men kreativitet, du ser möjligheter. Du
har… du behöver inte gå efter en viss mall. Jag tänker en kreativ elev, han
eller hon blir inte låst om jag råkar visa någonting i bild, utan de kan ha sina
egna tankebanor i det här skapandet och så vidare. Kreativ i skapandet, kreativ i … flexibel… Det är ett svårt ord. Jag har en känsla för det men det är
svårt att riktigt sätta ord på det.743
--Jaa (skrattar), vad innebär det? Ja, det innebär att man kan hitta olika lösningar eller nya lösningar på problem. Över huvudtaget att man kan jobba
med att lösa problem. Vad innebär kreativitet? Jag tror aldrig att jag har reflekterat på det viset. Det är att lära genom att göra, tror jag, som gamla
John Dewey.744

De här lärarna ger exempel på att kreativitet finns som en känsla, en tanke
inom dem, men de har inte tidigare satt ord på vad de egentligen menar. Under
intervjuerna börjar flera lärare vandra med blicken och titta upp i taket medan
de försöker formulera vad kreativitet kan innebära. Det kan handla om att ta
initiativ, att komma med idéer, att skapa själv, att inte vara fast i sina tankegångar och att både våga tänka nytt och tänka fritt. Den fria tanken innebär att
gå utanför tidigare tankar. En lärare försöker illustrera vad han menar genom
att jämföra drömmar och kreativitet. Kreativiteten är det som kan leda till ett
skapande av något slag, att göra något användbart av drömmarna. Så långt
överensstämmer lärarnas känsla med läroplanens mål och de har även tankar
som har likheter med de fyra kreativitetsområdena. När anser då lärarna att de
låter eleverna få utlopp för sin kreativitet? En av Fjällskolans lärare beskriver
det så här:
Jaa, nu skulle jag behöva vänta till i morgon med att svara (skrattar). Jaa, du
kreativitet, jaa, det är inte lätt. Jaa, bild tänker jag på direkt och det är, oftast
är det givna uppgifter som barnen har men därför att ibland har de fri bild
när de själva får välja. Jag säger plocka fram vad ni vill men det blir inget
bra för det blir oftast bara några tuschstreck och sedan kastar man bort
pennan, nä papper naturligtvis. Men om jag har bestämt ungefär hur bilduppgiften ska se ut så tycker jag att dom oftast gör fina saker så att det kan

743
744

Lärarintervju 3, Skogsskolan.
Lärarintervju 1, Havsskolan.
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ge dom [eleverna] idéer. När man har fri bild kan dom [eleverna] använda
sig av olika idéer vi har jobbat med, sen så… ja inom de olika ämnena om
jag tänker på Oä:n så handlar det mycket om bild samtidigt. Dom [eleverna]
gör egna affischer och dom får samtidigt fritt välja hur dom där affischerna
ska se ut. Dom [eleverna] har fått vilket innehåll som ska finnas med men
dom väljer själva utseende och sådant där. Jaa du, svenska kan man väl inte
prata om så mycket. Ja, det blir nog inget mer där du (skrattar).745

Kreativitet är tydligen inte något som den här läraren aktivt tänker på i sin undervisning. Bild kan vara ett ämne där eleverna kan få utlopp för sin kreativitet
och bild används också i Oä. En annan lärare menar att kreativitet kan vara att
elever kommer med initiativ till att vilja bygga ett fotbollsmål och skolan går
med på det. Kreativitet kan också handla om elevers fantasi, att låta dem fundera på hur saker och ting fungerar. Begreppet ”kreativitet” används även i Havsskolans kommunala skolplan där elevernas lust att lära ska främjas genom att
prioritera arbetssätt som gagnade kreativitet och företagsamhet.746 Det finns
inga tveksamheter hos lärarna om att kreativitet, i bemärkelsen att ta tillvara på
initiativ och utmaningar, är något som kan gagna skolan, vilket en av Fjällskolans lärare belyser:
Ja, men alltså att man kan ta tillvara på barnens initiativrikedom och inför
lärandet, inför utmaningar så kommer det att generera, det kommer att vara
bra för samhället i förlängningen. Det tror jag.747

Om eleverna får utveckla sin kreativitet kommer det att gagna samhället och
därför är det viktigt att skolan ger eleverna möjlighet att arbetar kreativt. Begreppet används dock utan att det får en tydlig innebörd. Eleverna har också
ett behov av att få arbeta kreativt. Jag försöker utmana dem genom att be dem
fundera på vad de skulle välja för aktiviteter om de fritt får utforma en egen
skoldag eller en egen skolvecka. Frågan framstår till en början som absurd för
en del elever, men sedan visar det sig att de flesta av dem har önskemål om att
få utöka de praktiska ämnena bild, data, slöjd, idrott, hemkunskap, men också
temaundervisningen och svenska. Under temalektionerna vill de forska748 om
länder och i svenska vill de skriva mer, samt ha mer fri skrivning. De uttrycker
också önskemål om att få ha en större variation under dagen och längre raster.
Det som intresserar dem vill de gärna ha mer av under sin favoritvecka och det
Lärarintervju 3, Fjällskolan.
Havsskolans kommunala skolplan 2000 – 2004.
747 Lärarintervju 2, Fjällskolan.
748 Forska i det här sammanhanget innebär att eleverna själva söker efter kunskap utan att följa
färdiga frågemallar.
745
746
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är också påtagligt att flera vill göra något som de sällan får göra eller sådant
som inte påminner så mycket om det vardagliga skolarbetet. Eleverna upplever
att lärarna lyssnar på dem när de kommer med förslag. Bedöms förslagen vara
rimliga får de hjälp av lärarna att genomföra sina idéer.
Vid skolorna finns exempel på tillfällen när eleverna på olika sätt får arbeta
kreativt. I Skogsskolan planeras vid tiden för min studie en julfest som är en del
av byns återkommande traditioner. Eleverna spelar bland annat upp små teaterstycken och till detta tillfälle vill en grupp flickor visa upp en dans. Vissa
raster får användas till dessa övningstillfällen. Två flickor har valt musik och
gjort koreografin, och ansvarar för repetitionerna. Alla som vill får vara med.
De övar i idrottssalen och allt arbete planeras och genomförs av dem själva. Ett
annat exempel är klassens timme eller roliga timmen. Dessa lektioner ser eleverna fram emot och lärarna förhåller sig oftast passiva och överlåter planering
och genomförande till eleverna. Innehållet varierar och kan innehålla lekar,
tävlingar som de själva hittat på men de är också inspirerade av olika TVprogram som exempelvis ”Robinson”. Eleverna ser fram emot klassens timme.
De gånger dessa lektioner inte fungerar, att arbetet urartar på något sätt eller att
det blir för stökigt, kan klassens timme utgå och ersättas med en ”vanlig” lektion.
Under temalektionerna kan jag också konstatera att eleverna får utlopp för sin
kreativitet. I Havsskolans årskurs 6 har eleverna något som de kallar för ”hjärnstorm”. Det innebär att de under temalektionerna får komma med idéer om
vad de vill arbeta med och den här gången är det arbetsområdet ”världen”.
Läraren skriver ner elevernas förslag på tavlan och utifrån dessa förslag får
eleverna själva välja vad de vill arbeta med. Runt de olika intresseområden som
sedan utkristalliseras bildas grupper och eleverna väljer tillsammans hur de ska
arbeta, vilka material de eventuellt behöver och hur de sedan ska redovisa.
Läraren säger till mig att han får ha is i magen och inte gå in och styra för
mycket. Det finns områden som han gärna vill att eleverna ska arbeta med men
eftersom han lovat dem att välja helt fritt får han stå för det. Min upplevelse
när jag går runt bland eleverna är att de arbetar med stor motivation och stort
engagemang. Under intervjuerna framhåller eleverna detta temaarbete som
roligt och intressant. Liknande erfarenheter har jag från andra temaarbeten som
eleverna på Fjällskolan arbetar med.
Sjöskolans årskurs 5 har tillsammans med sina lärare gjort en teater. Eleverna
har utifrån olika intressegrupper arbetat med manus, scenografi, musik och
rekvisita. Pjäsen spelas först upp för föräldrar och syskon på kvällstid och sedan för skolans elever på dagtid. Arbetet med pjäsen uppskattas av samtliga
elever och engagerar dem starkt. Det här är också ett tillfälle när eleverna kan
uttrycka vad de lär sig, vilket nedanstående två citat visar:
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Samarbeta, det är ju viktigt… mmm jobba med saker som man själv, man
ska ju hålla på med sin egen sak och få klart saker och så där och inte störa
andra och hålla på så där.749
--Njaa, man lärde sig prata högt750

Eleverna anser att de under arbetet med teatern lärt sig samarbeta, planera och
slutföra saker och prata högt, något de också har nytta av i skolan för övrigt.
Klassen blir i och med teatern positivt uppmärksammad och eleverna upplever
en tillfredsställelse över att gemensamt ha uppnått ett lyckat resultat.

Rutiner
Rutiner präglar en stor del av skolans vardag. Skolornas olika rutiner är mycket
tydliga på samtliga skolor. Rutinerna används både för att skapa trygghet och
för att upprätthålla disciplin. Havsskolan och Skogsskolan försöker skapa en
lugn början på dagen genom att inleda med tyst läsning. Eleverna börjar utan
tillsägelse att läsa när de kommer in i klassrummet. I Skogsskolan spelas lugn
bakgrundsmusik. Fjällskolans lärare tar i hand och hälsar på varje elev innan de
får gå in i klassrummet. I årskurs 5 inleds veckan genom ett morgonsamtal där
de elever som vill får berätta vad de gjort under helgen.
Fasta läxdagar är en del av skolornas rutiner och dessa finns med i planeringarna Ställa upp på led utanför matsalen hör också till samtliga skolors rutiner
utom på Skogsskolan. Eleverna har där som rutin att tvätta sina händer innan
de går och sätter sig i matsalen. För att undvika stress vid matbordet sitter eleverna minst 15 minuter innan de får gå på rast. Eleverna förflyttar sig oftast
fritt inom skolan. På Havsskolan och Sjöskolan ställer dock eleverna upp på led
innan de går iväg till matsalen. Alla raster är uteraster och det är bara i undantagsfall som eleverna får vara inne under rasterna.
Rutiner avslutar också skoldagen. Innan dagen är slut samlar lärarna klassen,
om det är eftermiddagsstädning ställs stolarna upp på bänkarna. Läraren väntar
tills det blir alldeles tyst innan eleverna tillåts lämna klassrummet. De elever
som sitter i grupper får vänta tills hela gruppen är tyst. Vissa elever skyndar sig
att plocka ihop sina saker och ställa sig tyst vid bänken för att få höra till dem

749
750

Elevintervju 4, Sjöskolan, årskurs 5.
Elevintervju 7, Sjöskolan, årskurs 5.
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som får gå först medan andra bekymrar sig mindre och får vänta tills alla andra
har gått.

Kommunikation
Möbleringen i klassrummen kan på olika sätt underlätta eller försvåra kommunikation mellan elever. I tre av klasserna sitter eleverna i grupper medan i fyra
klasser är eleverna placerade två och två eller flera i rad med ansiktena vända
mot katedern. Vid olika grupparbeten underlättas kommunikationen mellan
eleverna när de sitter i grupper. När det gäller kommunikation mellan lärare
och elever är lärarna oftast de som inbjuder till gemensamma samtal. Det kan
vara något eleverna vill berätta om på morgonen innan de börjar eller också är
det ett samtal som kan introducera ett arbete till klassen. Dessa samtal styrs
dock av lärarna som också kommenterar det eleverna berättar. Samtalsklimatet
i klasserna är för det mesta trevligt och samtalstonen mild. Oftast vänder sig
eleverna till läraren under dessa samtal. Jag upplever sällan att någon elev
kommenterar vad någon annan elev säger; det är mer ett samtal mellan lärare
och enskilda elever. Läraren ställer frågor som eleverna besvarar, eller tvärtom.
Men det förekommer också att lärare vänder sig till eleverna och ber om förslag som lärarna skriver ner och som sedan kan ligga till grund för hur de ska
arbeta inom ett visst tema. Under slöjdlektionerna är det mer ”pratigt” i klassrummet. Eleverna arbetar på sina platser och pratar om allt möjligt. Under
dessa lektioner uppmuntras eleverna att diskutera och hjälpa varandra. I övrigt
förekommer sällan uppmuntran från lärare att eleverna ska diskutera med varandra. Strävan är istället att det i största möjliga mån ska vara tyst och lugnt i
klassrummet.

Ansvar
Frågan om ansvar illustrerar dels vad läraren anser att elever ska ha för ansvar,
dels vad eleverna själva upplever att de har ansvar över. I läroplanen står under
rubriken Elevernas ansvar och inflytande att ”elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och
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för skolmiljön”.751 Det har visat sig i min studie att ansvarsbegreppet, som det
är definierat i läroplanen, ger utrymme för olika tolkningar. 752
Lärares och rektorers syn på ansvar
Lärarna har olika funderingar på vad ansvar kan innebära för eleverna. Exempel som ges är ansvar över att ta hem läxan, ansvar över det som ska göras
under lektionerna och ansvar över att uppföra sig väl mot andra i skolan. De
menar också att ansvaret ska varieras efter ålder och mognad. Men frågan är
inte alldeles enkel. En lärare på Sjöskolan säger att han funderat ganska mycket
kring det här med elevers ansvar:
Jaa, det där har jag funderat ganska mycket på. Och jag blir inte riktigt klok
på det där därför att elever förväntas ofta ta en massa ansvar som inte ens
vuxna klarar av och därför blir jag väldigt kluven. För att man förväntar sig
att dom ska vara tysta och dom ska lyssna och dom ska göra sitt och sen
gör vuxna precis tvärtemot och gör vad som passar dom bäst och pratar
när dom tycker och jobbar med det som är bäst för mig. 753

Läraren upplever en konflikt mellan elevers och vuxnas ansvar på skolan. Elever förväntas ta ansvar för saker som de vuxna själva inte gör, som t ex att vara
tysta och lyssna och göra det som de är ålagda att göra. De vuxnas beteende
motsvarar inte med de krav som ställs på eleverna. Rektorernas syn på ansvar
överensstämmer i stort med lärarnas. Rektorn på Fjällskolan menar också att
lärare måste skapa förutsättningar så att eleverna kan lära sig ta ansvar.
Om lärarna upplever att eleverna inte tar detta ansvar fullt ut, används en del
”morötter”. En morot är att säga ”om du skyndar dig att göra färdigt det här så
slipper du läxa”. De elever som inte hinner göra färdigt på lektionerna får
ibland i uppgift att slutföra uppgiften hemma. Om eleverna har snyggt i sina
bänkar kan de ibland få sluta tidigare.
I de olika klasserna fungerar det olika hur elever får och tar ansvar. Under idrottslektionerna i Havsskolans årskurs 5 är lektionerna uppdelade mellan flickor
och pojkar. Idrottshallen är liten och trång och genom att dela upp klassen får
eleverna större rörelseutrymme. Under en av mina observationer har flickorna
Lpo 94, 15.
Karin Permer & Lars Göran Permer diskuterar begreppet ”ansvar” i sin avhandling Klassrummets moraliska ordning. Deras studie visar att ansvarsbegreppet oftast används tillsammans med
inflytande av olika slag. Trots att både ansvar och inflytande frekvent förekommer i olika skolpolicydokument framstår de enligt författarna som både diffusa och obestämda begrepp, 69-70.
753 Lärarintervju 1, Sjöskolan.
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idrott utomhus och pojkarna inne i idrottshallen. Vissa elever har då ansvar för
att leda lektionen och se till att lektionen genomförs på det sätt som det är
tänkt medan läraren går mellan grupperna och stöttar och uppmuntrar. Läraren
ger eleverna ett ansvar som de förvaltar väl. Det här är ett arrangemang som
eleverna uppskattar.
Elevers syn på ansvar
Elevernas syn på ansvar varierar med ålder. Eleverna i årskurs 4 har svårt att
avgöra vad de har ansvar över. Hälften av dem svarar att de inte vet. De övriga
uppger att de har ansvar över kompisen och att inte störa under lektionerna
eller förstöra. Eleverna i årskurs 5 tar också upp att det handlar om att vara
med kompisar, att inte störa under lektionerna och inte förstöra. Men för elever i årskurs 5 verkar det inte heller vara helt självklart. En elev menar att han
aldrig tänkt på det och två svarar att de inte vet vad det kan vara. Eleverna i
årskurs 6 däremot har ungefär samma uppfattning som lärarna. Det handlar om
att ta hem och göra sin läxa, göra det som skulle göras på timmarna och vara
snäll mot de mindre. Ansvaret att inte störa på lektionerna tas upp av flera
elever som går i en klass som kan betecknas som ganska stökig. En av eleverna
säger så här när jag ber honom byta perspektiv och bli lärare på en skola:
Elev:

Eva:
Elev:

Det skulle jag tänka vara ganska roligt. Man skulle kunna, man
skulle kunna styra och ställa lite grann och då skulle jag ge mina
klasskompisar en rejäl utskällning lite nu och då. Jag tycker att dom
är så jobbiga ibland. Dom har ju redan fått en massa utskällningar,
men då skulle jag ge dom en rejäl.
Du blir less på dem?
Ja, jag blir ganska less på dem ibland.754

Den här eleven ger uttryck för att vilja ha makt att skälla ut sina klasskamrater
som han upplever stör för mycket. Han upplever att han inte har möjlighet att
påverka att dessa elever inte tar ansvar för att klassen ska kunna få arbetsro.
Arbetsro eftersträvas i samtliga klasser och det innebär att eleverna ska sitta på
sina platser och arbeta med sina uppgifter utan att störa varandra. Även om det
är läraren som här har huvudansvaret har eleverna också ett gemensamt ansvar.

754

Elevintervju 14, Fjällskolan, årskurs 5.
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Meningsskiljaktigheter/motsättningar
Även sättet att handskas med konflikter755 kan säga något om skolans kultur.
Har skolan ett öppet eller slutet klimat? Hur agerar lärare och rektorer när det
uppstår konflikter/motsättningar på skolan? Min uppfattning är att motsättningar i kollegiet inte är något som lärare egentligen till en början vill prata om.
Det framkommer dock i mina intervjuer att det finns underliggande konflikter
som ligger och gror, som man inte vill ta upp och diskutera gemensamt. Motsättningarna rör bland annat olika personers legitimitet att framföra sina åsikter
i personalrummet. Enligt lärarna har vissa lärare högre status och får stå omotsagda även om det finns andra uppfattningar. Det gäller även olika projekt som
bedrivs på skolorna. Några lärare menar att de inte fått ha någon åsikt om de
projekt som bedrivs på skolan och upplever att besluten som fattas av rektorn
eller andra beslutsfattare saknar förankring i personalgruppen. Resursfrågor är
också något som skapar missnöje hos några. Andra lärare upplever att vissa
arbetslag har fått mer resurser än andra. Rektorerna anser att konflikter i första
hand ska redas ut i arbetslagen och att deras uppgift är att hjälpa till om personalen uttrycker önskemål om det. Rektorn vid Fjällskolan hänvisar till en utbildning i konflikthantering:
Det är lite grann det vi håller på att utarbeta, det är parallellprocesser. Det
är ju det vi ska göra på måndag och prata konflikter (studiedag i konflikthantering, min anmärkning). Någonstans ska vi ju tillämpa det vi gör nu i den här
utbildningen även på de vuxna. Fast jag vill ju påstå att vi har ju, vi har ju
hanterat konflikter…756

På Fjällskolan har man ett gemensamt mål att personalen ska utbildas i ett speciellt sätt att arbeta med t ex elevkonflikter. Rektorn menar att lärarna själva
måste kunna praktisera konflikthantering för att det ska kunna leda till positiva
resultat i klassrummet. Konflikter i klassrummet reds ut på olika sätt. Jag upplever att lärare tar konflikter mellan elever på största allvar. En del väljer att ta
upp dem på klassrådstid medan andra försöker ta itu med dem omedelbart. I
vissa klasser uppstår fler konflikter än i andra och i dessa klasser går en hel del
tid åt till konflikthantering. I två av klasserna används klassrådstiden till detta
ändamål. Skogsskolan har en stående punkt på klassrådets dagordning med
rubrikerna ”jag kritiserar”, ”jag berömmer”, ”jag föreslår” Eleverna har under
veckan skrivit upp namn och förslag under dessa rubriker som de sedan behandlar på klassrådet.
Konflikt är ett begrepp skolor använder när de talar om meningsskiljaktigeter av olika slag.
Det kan vara mellan elever, mellan elever och lärare eller mellan lärare.
756 Intervju rektor, Fjällskolan
755
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13. Skolornas praktiska verksamhet
I kapitlen 11 och 12 redovisades de studerade skolorna, det vill säga, hur elever, lärare och rektorer uppfattade och beskrev sin verksamhet. Med utgångspunkt från de teman som behandlades innehåller följande kapitel en sammanfattande analys av skolornas praktiska verksamhet.
De olika skolornas sätt att arbeta, synen på kunskap och lärande, elevinflytande
och ansvarstagande visar både på en samstämmighet mellan skolorna och på en
variation. Baskunskaperna är enligt lärare och rektorer på samtliga skolor viktiga och det arbetas målinriktat för att nå de nationella kraven. Skolornas undervisning styrs också av vad de ska presentera i kvalitetsredovisningarna. I enlighet med Foucaults teorier kan detta ses som ett sätt att kombinera den övervakande hierarkins och den normaliserande sanktionens metoder.757 Det sker en
normaliserande granskning och övervakning som gör det möjligt att kvalificera,
klassificera och även straffa. Han menar att på så sätt kan individer särskiljas.
Skolornas kvalitetsredovisningar kan ses som ett exempel på detta där skolorna
kan rangordnas efter i vilken utsträckning de lyckas uppnå de mål som stipulerats. Granskningen sker av de kommunala instanserna men även av Skolverket.
Foucault använder sig av begreppet examen för att beskriva denna företeelse
och han menar att skolorna blir en ”sorts apparat för ideliga examina som hela
tiden löper parallellt med undervisningen”.758 Lärarna upplever att de ställs
inför en paradox. De brottas med att uppfylla läroplanens intentioner att låta
eleverna få ta allt större ansvar och inflytande över sitt eget lärande, samtidigt
som de kontrolleras utifrån och offentligt ska redovisa att skolan verkligen
uppnår de nationellt uppställda kunskapsmålen.
Tystnad och lugn, ordning och reda är något som samtliga skolor eftersträvar.
Arbetet i klassrummet ska präglas av arbetsro, vilket är lärarnas ansvar. Ljudnivån i klassrummet får alltså inte vara för hög. Pedagogen Ingrid Carlgren menar
att lärarens kontrollförmåga framträder tydligt genom ljudnivån.759 När det
gäller att beskriva den undervisning som bedrivs använder vissa av lärarna och
rektorerna sig av begreppen ”traditionell” eller ”gammeldags”. För dem betecknar det att läromedlen styr och att undervisningen i hög grad sker från
katedern. Begreppen ”traditionell undervisning” och ”progressiv undervisning”
framställs ofta i ett motsatsförhållande för att beskriva hur undervisningen är
Foucault, 1994b, 216.
Foucault, 1994b, 218.
759 Ingrid Carlgren, ”Klassrummet som social praktik och meningskonstituerande kultur”, Nordisk Pedagogik. 17:1 (1997): 11.
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organiserad. Det traditionella klassrummet anses stå för en klassrumsundervisning som präglas av att läraren föreläser och ställer frågor och eleverna svarar.
Det har visat sig att denna metod är seglivad och anledningar till det är enligt
Carlgren att den metoden kännetecknas av att elevernas aktivitetsgrad då är
högre än i de fall eleverna sitter i sina bänkar och arbetar självständigt.760 Detta
kan vara en förklaring till lärarnas känsla av att en lektion är bra när de genomför en sådan lektion.
Att reflektera över vad kunskap är och hur man bäst tar till sig kunskap, att
veta att man lär sig är något som inte tas upp till gemensam diskussion i de
olika klasserna, även om utvärdering genomförs och eleverna där får ha synpunkter på vad de arbetat med och om de skulle vilja förändra något. Eleverna
accepterar att alla arbetar med samma sak samtidigt, även om de har tankar
kring att de bör kunna göra olika eftersom de är olika. Lärarna anser själva att
de styr undervisningen i stor utsträckning även om eleverna har möjlighet att
vara delaktiga på så sätt att de får bestämma över arbetsformer i exempelvis
temaarbeten. Disciplinen har enligt Foucault flera syften.761 Den ska å ena sidan
utveckla elevernas förmåga och skicklighet och förmå dem att utöka denna
skicklighet. Å andra sidan har den till uppgift att styra elevens arbetsförmåga
och kraft så att kraften inte utvinns i motsatt riktning. Disciplinen upprättas
sålunda som en tvingande länk mellan ökad förmåga och ökad lydnad. Den
disciplinerade makten använder lärarna när de vill skapa lugn och ro men även
för att ledsaga eleverna mot önskade kunskaper.
Tema är något som eleverna tycker är roligt att arbeta med. Där upplever de att
de är delaktiga och har inflytande. Dessa lektionspass är längre än de övriga.
Lärarna tar också upp temalektionerna som exempel på kreativ verksamhet.
Eleverna får under dessa lektioner möjlighet att pröva sig fram, experimentera
och använda sin fantasi. Schemat vid skolorna är relativt styrt och tidsbundet
även om det förekommer en viss flexibilitet. Kontroll av tiden, obligatoriska
arbetsuppgifter och regelbundet återkommande förlopp menar Foucault är ett
gammalt arv som utgör ett av skolans starkaste och effektivaste kontrollsystem.762 Rutiner i skolan är som vi sett tydliga och används både för att skapa
trygghet och för att skapa ordning. Eleverna arbetar också i stor utsträckning
med samma sidor i böckerna samtidigt.
Elevinflytande och elevmedverkan är en komplicerad och svårlöst fråga för
lärarna. Som tidigare nämnts är det också en fråga som i stort sett likadan ut
sedan år 1997. I Lgr 62 innebär elevinflytandet elevers möjligheter att vara med
Carlgren, 1997, 13.
Foucault, 1994b, 162-163.
762 Foucault, 1994b, 175-176.
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och utforma regler och normer i skolan. I Lgr 69 sägs att elever ska få ”äga
inflytande” när det gäller val av innehåll och form. Lgr 80 betonar elevers delaktighet och att de tillsammans med läraren ska komma överens om innehåll
och arbetssätt. Elevinflytandet har dock inte utvecklats till att omfatta undervisningens innehåll utan stannat vid yttre praktiska detaljer. Elever har rätt till
inflytande i undervisningen och detta är reglerat i skollagen. Lärarna anser
emellertid att de saknar både kunskap och verktyg för att arbeta medvetet mot
ett ökat elevinflytande. Det är heller inte en fråga som diskuteras generellt i
kollegiet på de undersökta skolorna. Lärarna hamnar här i en konfliktsituation
där de har till uppgift att dels leda och organisera arbetet med att fostra eleverna till demokratiska medborgare, dels ta tillvara elevers önskemål om inflytande. Enligt pedagogen Eva Forsberg kan denna konflikt leda till att lärare tror
att de måste abdikera för att eleverna ska få ett reellt inflytande.763 Hon menar
att det därmed inte är så konstigt att elevinflytande uppfattas som något främmande och svårfångat inom skolans värld.
Att arbeta i arbetslag ses som en styrka i de fall det fungerar. Även om arbetslagens organisation ser olika ut vid de olika skolorna skiljer sig inte synen på vad
vinsterna är med att arbeta tillsammans.
Lärarnas kontroll och övervakning över det som sker i klassrummet kan liknas
vid det panoptiska system som Foucault talar om när han vill peka på maktsystem som råder inom institutioner. Eleverna kontrolleras och styrs utifrån lärarna och läromedlen. Kontrollen av eleverna sker via deras placering i rummet
där lärarna har överblick över dem, men även genom regelbundna prov och
läxförhör och att de arbetar med de sidor i läromedlen som de blir ålagda att
göra.
”Ansvar” är ett vanligt förekommande begrepp inom skolan. Elever förväntas
ta olika grad av ansvar utifrån ålder och mognad. Det är dock ett begrepp som
inte är helt förankrat och entydigt varken hos lärare eller hos rektorer vid de
studerade skolorna. Det handlar om att ta ansvar för det som ska göras under
lektionerna, samt att ta ansvar för sina saker och hemuppgifter. Hur ansvaruppgifterna ska förändras med ökad ålder finns inte uttalat annat än att det ska
ske stegvis. Ansvar används också i samband med kunskap. Eleverna ska lära
sig att ta ansvar både för sitt lärande och arbetet i klassrummet. Hur detta
lärande förväntas ske finns inga tydliga strategier för. Det verkar som om lärare
tar ansvaret för givet. Elevers ska ta ansvar över både sitt beteende och sitt eget
lärande.
Se bl.a. Eva Forsberg, ”Dialog som styrning och elevers inflytande”, Utbildning och Demokrati
7:1 (1998): 24; Eva Forsberg, Elevinflytandets många ansikten. Avhandling för doktorsexamen.
(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2000), 123-128.
763
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Kommunikation och dialog mellan lärare och elever är något som betonas och
lyfts fram som bärande delar i undervisningen. Genom kommunikation ges
eleverna möjlighet att påverka och lära sig saker. Kommunikation mellan elever
under lektionstid är däremot inget som uppmuntras eftersom det anses störande om det blir alltför pratigt i klassrummet.
Havsskolans arbetslag arbetar så gott som fristående från varandra. Även om
det inte uttrycks explicit existerar olika undervisningsformer i de olika arbetslagen. Lärarna i årskurs 5 anser att de styr undervisningen genom att de planerar
och bestämmer vad eleverna ska lära sig, medan arbetslaget i årskurs 6 mer
betonar att elevernas idéer möjliggör inflytande över undervisningens innehåll.
Läromedlen är utgångspunkten i båda arbetslagens undervisning. Skogsskolan
präglas av arbetet med skolans överlevnad där nyskapande och flexibilitet är
nödvändigt för skolans fortlevnad. Detta ligger mer på det organisatoriska planet. När det gäller undervisningen överlag anser de att de befinner sig inom en
traditionell skoldiskurs som varvas med mer experimenterande. Läromedlen
dominerar och lärarna planerar och styr undervisningen. Fjällskolans lärare
arbetar, liksom Havsskolans på olika sätt i de skilda arbetslagen. Undervisningen i de studerade klasserna kan dock betraktas som traditionell i det avseende
att läromedlen dominerar och lärarna ser på sig själva som styrande och traditionella. Sjöskolans verksamhet präglas av en klassrumstradition som betonar
en diskurs kring den enskilde lärarens rättigheter att sköta sig själv. Men även
Sjöskolan anser att de befinner sig inom en traditionell skoldiskurs eftersom de
är beroende av läromedlen och att det är lärarna som planerar och styr undervisningen.
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14. Projekten entreprenörskap och
företagsamhet i skolan
Under tiden för min studie arbetade tre av skolorna aktivt med olika projekt i
PRIO 1:s regi, medan den fjärde skolan, Fjällskolan, vid denna tidpunkt inte
hade något aktivt projekt på gång. I den lägesrapport i vilken PRIO 1 sammanfattat den första perioden anges att målet med PRIO 1 är att:
Alla elever i länet, från förskoleklass till och med gymnasienivå, i skolan ska
ha fått uppmuntran att utveckla sin företagsamhet, fått utrymme för och
näring till sin medfödda initiativförmåga och skaparkraft. Det handlar mer
om att utveckla ungdomars inre företagsamhet än om att göra alla till företagare!764

Elever ska uppmuntras att utveckla sin företagsamhet och få möjlighet att utveckla sin initiativförmåga och skaparkraft. Det är den inre företagsamheten
som ska utvecklas.765 Utifrån skolornas lokala behov och intressen har sedan
projekt startats. Det finns flera anledningar till att skolorna deltar. Jag kommer
till att börja med att presentera vilka skäl rektorerna vid de olika skolorna anger
till varför de vill att skolorna ska arbeta i dessa projekt. Därefter kommer en
presentation av de olika projekten, vad lärare och rektorer allmänt uttrycker om
entreprenörskap och företagsamhet i skolan, och slutligen analyseras projekten.

Varför deltar skolorna i PRIO 1?
Havsskolan
I den kommun Havsskolan är belägen har skolor sedan år 1997 arbetat med
olika projekt som syftar till att öka barns och ungdomars kreativitet och företagsamhet. Rektors intresse för detta utgår från erfarenheter från den egna
skoltiden när hon upplevde att det teoretiska aldrig fick någon verklighetsanknytning. Hon hävdar att barn måste få möjlighet att praktiskt konkretisera det
teoretiska och ger exempel på vad hon avser genom att hänvisa till två av de
projekt som bedrivs på skolan. Hon menar att eleverna tack vare dessa projekt
får möjlighet att arbeta i autentiska miljöer som inte bara ger dem kunskaper
764
765

Kort lägesrapport om PRIO 1, 2000 – 2002, www.prio1.nu/files/3hg0eFmI.pdf, 2004-10-22.
Se tidigare definition av inre och yttre företagsamhet s.128-129.
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inom området, utan även andra kunskaper som de kan ha nytta av i livet i övrigt.
Biblioteket och caféet är två av de projekt som löper självgående under den tid
studien genomförs. Skolans rektor betonar att caféet är något som eleverna ser
fram emot att få arbeta i. Grundidén till caféprojektet, menar hon, kommer
ursprungligen från eleverna själva som hade önskemål om mellanmål, eftersom
de hade tidig lunch och långa skoldagar. Utifrån den idén växte sedan en tanke
fram att låta en lärare få till uppgift att arbeta lite mer praktiskt med eleverna.
En halvtidstjänst inrättas för detta ändamål. Tanken från rektors sida är att
projektledaren ska underlätta arbetet för de övriga lärarna som inte har möjlighet att själva organisera och arbeta i den här typen av projekt. Idén till caféverksamheten växte fram samtidigt med kreativitetsprojektet inom kommunen
och gav skolan möjlighet att söka pengar för att utveckla verksamheten.766 Caféverksamheten ledde till att ytterligare projekt tog form som exempelvis biblioteket och samverkan med lokala företag. Rektorn ser sig själv som drivande i
de här frågorna men menar samtidigt att idén är förankrad i personalgruppen.

Skogsskolan
Rektorn vid Skogsskolan har själv inte tagit initiativet till att skolan ska delta i
projektet Byaskolor för Bygdeutveckling. Funderingar kring vad små skolor
måste göra för att överleva har han dock haft sedan år 1996 när han såg hur
barnantalet minskade. Han lyfter fram den lärare som är projektledare och
initiativtagare till att skolan är med i projektet och menar att hon är ”alert” och
tagit reda på vilka möjligheter det finns och ”aktivt” arbetat för skolans överlevnad:
Jag kan inte säga, men jag tror nog att det har sett… att det har funnits sådana här möjligheter att fråga lite grann när det har varit de här PRIO 1satsningarna när det har varit, ja satsningar som har kommit ifrån, ja från
myndighetshåll, att man då ska vara alert. Men Karin har varit väldig duktig
på att ta reda på vad det finns för någonting. Och sen har det ju varit i
samband med ITiS så var det ju lite grann den delen, som hur kan man använda de här resurserna där då. Och då gick de in och tittade på det här
med miljön. Men jag har för mig att i samband med det så kom det här
bygdeutvecklingsdelarna för det var ju en del i tanken kring ITiS, att de här
mindre skolorna ute i glesbygden skulle ta vara på de möjligheterna som
fanns med den här tekniken.767
Sedan år 1997 har skolor i kommunen arbetat med olika projekt med syftet att öka ungdomars kreativitet och företagsamhet.
767 Intervju rektor, Skogsskolan. Karin är ett fiktivt namn.
766
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På Skogsskolan finns alltså en initiativkraftig lärare som sett möjligheterna med
först ITiS, att utveckla den delen, men även arbetat för att få in ett miljötänkande i undervisningen. Allt detta passar in i bygdeutvecklingstanken. Rektorn
vid Skogsskolan är positiv till projektet. Han finns i bakgrunden utan att vara
drivande men stöttar den aktiva lärarens ambitioner och idéer att arbeta i projektet som han anser bidra till att ta tillvara skolans möjligheter att överleva.

Fjällskolan
Fjällskolan ligger i en kommun vars kommunala skolplan tydligt formulerat att
ett av skolans mål är att arbeta med företagsamhet. Fjällskolan bedrev projekt i
PRIO 1:s regi under den första perioden mellan år 2000 och 2002 men har
under tiden för min studie inga projekt på gång. Den lokala arbetsplanen uttrycker en vision om att eleverna ska få en kreativ utveckling som bygger på
barns lek, tillåtande arbetssätt och barns egna idéer.768 De tidigare projekt som
skolan arbetat med gick under rubrikerna ”Skolskogen” och ”Läslustan”. ”Läslustan” bidrog till ett författarbesök och utmynnade i en poesiafton där eleverna läste dikter och sålde diktböcker. ”Läslustan” ingår efter detta i den ordinarie verksamheten. Arbetet med ”Skolskogen” är däremot vilande. Anledningen
till att skolan inte arbetar med några projekt beror enligt rektorn på att skolan
saknar drivande personer. De som tidigare varit aktiva och ledande har bytt
arbetsplats. Rektorn är dock positiv till idén och säger sig vilja ha arbetssätt på
skolan som främjar barns företagsamhet. De arbetssätt hon åsyftar är ”storyline”769 och övergripande temaarbeten. Avsaknaden av ledande lärare eller eldsjälar gör att rektorn menar att hon måste vara styrande om det ska arbetas
medvetet med företagsamhet på skolan.

Fjällskolan Lokal arbetsplan läsåret 2002 – 2003.
Bell, University of Strathclyde, Glasgow utarbetade storyline som ett sätt att möta 1965
år skotska läroplan. Erik Lindberg, Stoyline: den röda tråden (Solna: Ekelunds förlag, 2000), 23;
Storyline kan beskrivas enligt följande. ”Storylinemetoden består av tematiska, probleminriktade
undervisningsförlopp, som kännetecknas av att undervisningen inte kretsar kring ett centralt
tema, utan fortskrider som en berättelse – följer en storyline. Barnen blir inte instruerade utan
utmanade. Genom att upptäcka, utforska, reflektera, samtala och handla lär de sig under upplevelsepräglade förhållanden! I berättelsens universum arbetar barnen med den verklighet de känner till, och vidareutvecklar därigenom sin förståelse av världen – med visualiseringen av sina
föreställningar som stöd.” Cecilia Falkenberg & Erik Håkonsson, Storylineboken: Handbok för lärare
(Hässelby: Runa Förlag, 2004), 40.

768

769Steve
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Sjöskolan
Sjöskolans kommunala skolplan innehåller en vision om att verksamheten ska
kännetecknas av bland annat arbetsformer som utvecklar den ”företagsamme”
eleven.770 I den kommunala kvalitetsredovisningen betraktas ”utvecklingsarbete
inom ämnet teknik” som företagsamhet.771 Initiativtagare till projektet är en
klasslärare som också arbetar som projektledare och projektsamordnare inom
PRIO 1. Projektledarens roll är tydlig på skolan och hon är den som brinner
för de idéer som på olika sätt kan utveckla entreprenörskap och företagsamhet
i skolan:
Eva:
Så det är tack vare dig som det [företagsamhet i skolan] finns här?
Lärare: Jaa, mycket tycker jag att jag kan ta på mig som min grej. Sen har
jag jobbat mycket med företagare, så jag har fått in sponsorpengar.772

Projektledaren är initiativtagare till olika projekt och med stöd från rektorn
satsas det på utbildning av personalen. Drygt en tredjedel av lärarna vid skolan
har fullföljt projektledarutbildning i PRIO 1:s regi. Vid tiden för min studie
genomförs en gemensam satsning i ett projekt kring teknik. Rektorn är positiv
till projekt som ska göra elever mer företagsamma och stöttar projektledarens
idéer och initiativ. Hon är själv inte drivande men har som mål att samtliga på
skolan ska vara delaktiga.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Havsskolans rektor är den som tagit
initiativ till att projekt av den här typen ska bedrivas på skolan och även den
som skapat förutsättningar för att de ska hållas levande genom att låta en lärare
på halvtid arbeta med projekten. Ambitionen är att kombinera teori och praktik
och göra undervisningen mer konkret och vardagsinriktad. På Skogsskolan och
Sjöskolan är det intresserade och aktiva lärare, vilka även är projektledare, som
står för initiativet och är pådrivande. För Skogsskolans del handlar det i stor
utsträckning om byns överlevnad, medan Sjöskolan ser en möjlighet att få in
teknik i undervisningen. De har samtliga stöd från sina rektorer. På Fjällskolan
saknas någon ledande person även om det finns ett kommunalt intresse för den
här typen av verksamhet.

Sjöskolan, Lokal arbetsplan, 2002 – 2003, Sjöskolans hemsida 2003-03-21.
Sjöskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2002 – 2003.
772 Lärarintervju 3, Sjöskolan.
770
771
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Hur ser projekten ut?
Vid de olika skolorna är arbetet kring entreprenörskap och företagsamhet i
skolan mer eller mindre tydligt. Målen med projektet varierar också. I följande
avsnitt presenteras de olika skolornas projekt, hur de arbetar med dem och hur
lärare, elever och rektorer ser på dessa projekt.

Havsskolan
Havsskolan har vid tiden för min studie tre olika projekt på gång, biblioteksprojekt i årskurs 4, caféverksamhet i årskurs 5 och samarbete med företag i
årskurs 6. Samtliga projekt har pågått under en tid och ingår nu som en naturlig
del av verksamheten. Det projekt som är aktivt under den tid jag är på skolan
är det som bedrivs i årskurs 5. Det är också det projekt som är mest synligt
utåt. Jag har därför valt att presentera det projektet utförligare. Eleverna i
årskurs 5 var föregående år delaktiga i biblioteksprojektet och varför jag valt att
även presentera de tankar och åsikter som lärare och rektor har kring det projektet.
Det övergripande målet för skolan att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan är att:
[G]öra undervisningen verklighetsbaserad och ta vara på de möjligheter
som samhället utanför skolan har att bjuda på.773

Skolan ställer följaktligen upp två mål, dels att göra undervisningen verklighetsbaserad, dels att samverka med samhället.
Miniföretag
Café-projektet drivs av en halvtidsanställd lärare som också är projektledare
och den som organiserar, leder och arbetar i projektet. Syftet med projektet är
att ”inom hemkunskapens ram utveckla företagsamhet” och målet var från
början att ”öppna en kafeteria i skolan och därigenom i praktiken lära om företagande”.774 Eleverna är organiserade i grupper om fem och fem, som enligt ett
rullande schema, varje vecka bakar och ansvarar för skolans café. Eleverna
lämnar då ordinarie skolarbete och tillsammans med läraren bakar och förbereder caféet, som har öppet varje fredag 9 – 14. Caféet är öppet för skolan och
773
774

Rapport, Havsskolan, 2000-01-04.
Rapport, Havsskolan, 2000-01-04.
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allmänheten, och eleverna på skolan tillåts gå till dit under skoltid i sällskap
med förälder eller vårdnadshavare. Recepten väljs ut av läraren och eleverna får
ta hem recepten och provbaka hemma. Under mina observationer följer jag
eleverna den vecka de bakar och veckan därpå är jag i caféet. Under caféets
öppettider förekommer ibland underhållning av musikskolans elever, dansuppvisningar och utställningar av olika elevalster.
Varje fredag förvandlas den gemensamma större samlingslokalen till ett café. I
anslutning till den lokalen finns ett mindre rum som är utrustad med kök. Där
finns allt nödvändigt materiel. Eleverna är på café-dagen klädda i vitt och svart
för att likna ”riktig” serveringspersonal. Läraren inleder med en genomgång
över de olika arbetsuppgifterna och hur eleverna ska uppföra sig i caféet. Ett
arbetsschema skrivs upp på en väggtavla och eleverna kan anteckna sina olika
arbetsuppgifter och i vilken ordning de ska utföra uppgifterna. Målet är att
skapa en så autentisk cafémiljö som möjligt.
Lärares och rektors bild av projektet
Lärarna är överlag positiva till projektet och betraktar caféverksamheten som
ett avbrott i vardagslunken som skapar ett andrum för både dem och eleverna.
De menar att caféverksamheten ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt och
vara i en liten grupp. Eleverna får också känna sig duktiga eftersom de arbetar i
ett ”riktigt café. Allt det här anses stärka eleverna. Lärarna är dock eniga om att
projektet är fristående från skolans totala verksamhet.
Lärarna har inte funderat närmare på vad på projektet kan tillföra verksamheten i klassrummet. De anser att deras roll är att hjälpa till genom att bidra till att
organisationen runt projektet fungerar. De gemensamma planeringar som görs
är av organisatoriska slag och behandlar inte innehållet. Lärarna anser att eleverna får öva mer på att ta ansvar än att ta initiativ i projektet. Skolans rektor
däremot drar direkta paralleller mellan caféet och undervisningen som helhet:
5:an med sitt café där man har den här roliga delen som alla som går på
skolan längtar till då de ska få komma till 5:an och jobba med caféet och
det ser dom verkligen fram emot. Det är jättebra att ha en sådan här morot.
Man lär sig hela vägen från man är 6-åring till de här praktiska bitarna
kommer vidare. Där vi har allting i matematik. Vi har det i svenska. Vi har
det i den sociala biten, hur ser man ut? Hur, hur tar man emot gäster? Och
ta emot betalningen, växla pengar. Man ska diska, man ska baka allting
själv. Dom ska dessutom efteråt sammanfatta, eller dom gör ett schema till-
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sammans hur dom ska jobba, vem som ska servera, vem som ska diska,
vem som ska vara i köket och serva fram saker och så vidare.775

Rektorn anser att projekt kring företagsamhet och kreativitet bidrar till att eleverna får lära sig vardagskunskaper och lärarna får hjälp med att ta in de delarna i undervisningen. Den allmänna uppfattningen är att tid och engagemang
behövs för att genomföra ett sådant här projekt. Projektledarens roll framhålls
av samtliga. Projektens utformning och genomförande blir till stor del projektledarens. I den rapport som lämnats av projektledaren används uttryck som
”jag” och ”mig”, och det framhålls att det är hon som står för innehållet, vilket
bekräftar lärarnas uppfattning.776
Elevers bild av projektet
Eleverna är mycket positiva till att arbeta i caféet. De har inga svårigheter att
utförligt berätta vad de gör de olika dagarna, vilka bakverk de åstadkommit och
hur det känns när caféet fylls med folk. De tycker att det är roligt och det är
något de ser fram emot.
Även eleverna betraktar caféet som en separat verksamhet, ett trevligt avbrott,
att få göra något annat än att sitta i klassrummet och arbeta. De upplever att
det är stor skillnad mellan arbetsuppgifterna i caféet och klassrummet, vilket
dessa två elever ger exempel på:
Eh… i caféet slipper man alla lektioner.777
--I caféet då går man och serverar och skriver upp beställningar och räknar
pengar, det tillhör ju matte, men när du har lektion då sitter du mera still
och lyssnar och sådant, och sen jobbar vi i matteböckerna och skriver. Men
just det här med att gå och servera och fråga folk vad dom vill beställa, det
hör inte ihop med klassrummet. Det är det som är skillnaden.778

När jag frågar om eleverna om varför de driver caféverksamhet på skolan svarar en elev så här:

Intervju rektor, Havsskolan.
Rapport, Havsskolan, 2000-01-04.
777 Elevintervju 1, Havsskolan, årskurs 5.
778 Elevintervju 3, Havsskolan, årskurs 5.
775
776
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Jaa, lära oss baka och diska och ha kul, få in pengar till klasskassan och …
jaa.779

Det handlar om att få göra något som de inte gör i vanliga fall i den ”vanliga
undervisningen”.
Det är så pass billigt att handla i caféet, att eleverna ofta får dricks. Dricksen
går oavkortat till klasskassan, medan överskottet tillfaller skolan. Eleverna tycker att de lär sig baka och diska och hur ett café ska skötas. De tycker att de får
lära sig räkna lite snabbare och samarbeta, men även hur de ska bemöta gästen.
Tack vare caféverksamheten får de möjlighet att samla in pengar till klasskassan
och ha lite roligt. Det finns också elever som tar upp att de har caféet för att
föräldrarna ska komma till skolan. En elev kopplar ihop caféet med företagande:
Jaa om, om… men det är så här om jag vill starta ett företag eller någonting
sånt. 780

Den här eleven funderar ett långt tag och menar att hon egentligen inte har
tänkt så mycket på kopplingen mellan caféet och klassrummet, men efter en
stund menar hon att hon lär sig saker som hon kan ha nytta av om de exempelvis ska räkna med deciliter och andra mått.
I skolans sammanfattande rapport står följande skrivet:
Elever i åk 5 har öppnat bageri och café. Dessa elever har i praktiken lärt
om företagande. De har lärt sig ta ansvar, planera sitt arbeta, om artighet,
läsa recept, baka, diska, servera…[---] Inom varje delprojekt har samtliga
elever visat stor glädje över praktiskt arbete, att deras arbete tas på allvar
och att det är betydelsefullt för andra. Arbetet blir meningsfullt.781

Eleverna har enligt rapporten lärt sig om företagande, att ta ansvar, praktiskt
arbete kring caféet och hur man uppför sig. Caféverksamheten är dock styrd på
så sätt att eleverna har små möjligheter att komma med förslag eller påverka
vad som ska bakas. Recepten är redan utvalda, priserna fastställda, ingredienserna inköpta och caféets utformning redan klar. Namnet på caféet varierar
däremot. Eleverna väljer olika namn varje år. Caféet ser i stort ut likadant ut
vecka efter vecka även om det är olika elever som bakar och serverar. Läraren

Elevintervju 4, Havsskolan årskurs 5.
Elevintervju 14, Havsskolan, årskurs 6.
781 Rapport, Havsskolan, 2000-01-04.
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försöker få eleverna att tänka själva hur de ska göra genom att inte komma med
lösningar och svara direkt. Läraren visar emellertid tydligt hur det färdiga resultatet ska se ut. En episod som jag särskilt lägger märke till är när en pojke ska
baka bullar och läraren visar honom hur bullarna ska se ut. Han ska skära på ett
speciellt sätt och klippa jack upptill på bullen och sedan lägga den på plåten.
När han fyllt sin plåt ropar han på läraren som kommer och tittar på bullarna.
Hon ser direkt att hans bullar ser annorlunda ut och ber eleven titta noga på
hennes bulle och göra om de andra så att de liknar den hon gjort.
I kvalitetsredovisningen framhålls caféet under rubriken ”omvärlden”. Det
kommenteras att caféet är en ”värdefull resurs i syftet att nå verklighetsbaserad
undervisning” och att det är mycket uppskattat av elever, personal och föräldrar.782 Detta är också ett projekt som får stor uppmärksamhet i media, av föräldrar och av boende i området.
Bibliotek
Årskurs 4 har till uppgift att sköta skolans bibliotek. Målet och syftet är att
fördjupa samarbetet med biblioteket och att stärka intresset för böcker, öka
lusten och glädjen att läsa, stimulera fantasin, lära om hur böcker ”kommer till”
samt att stärka elevernas förmåga att skapa och forma sin egen framtid.783
Uppgifterna består av att ställa in böcker på rätt hylla, hjälpa låntagare att hitta
böcker, laga trasiga böcker och läsa högt för de mindre barnen. Eleverna får
också möjlighet att beställa nya faktaböcker till biblioteket. Även här arbetar
eleverna i grupper om fem och fem med arbetsuppgifter enligt ett rullande
schema. Det här projektet är mindre synligt och uppmärksammat än caféet.
Årskurs 6, som själva inte deltagit i projektet, har ingen aning om vad som
pågår i biblioteket eller vilka som ansvarar där. De använder sig inte heller så
mycket av skolans bibliotek utan utnyttjar ett större bibliotek som ligger i skolans närhet.
Lärares och rektors bild av projektet
Lärarna på Havsskolan är också positiva till biblioteksprojektet, vilket de menar
medför att de både får stöd och krav på sig att arbeta med böcker och bibliotek
på ett värdefullt sätt. Intresset för böcker har ökat tack vare projektet. Rektorn
menar att de arbetsuppgifter eleverna genomför i biblioteket bidrar till att ge
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Lokal kvalitetsredovisning 2002 Havsskolan.
Projektbeskrivning, Havsskolan, 1999.
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dem bibliotekskunskap. Alla lärare är emellertid inte säkra på var initiativet
kommer ifrån:
Ja, det var väl kanske nästa steg i företagsamheten, jag vet inte. Någon
kläckte idén och sen lades det på en årskurs där det passade in. 784

Grunden till projektet är möjligen inte helt förankrad i lärargruppen. Men det
kan vara så att projektet har pågått så länge att lärarna inte längre funderar
närmare på ursprunget.
Elevers bild av projektet
Av de arbetsuppgifter som eleverna utför på biblioteket tycker de att det är
roligast att laga böcker. Eleverna upplever inte att skillnaden mellan att arbeta i
klassrummet och biblioteket är så stor, men de menar att de kan ha nytta av de
kunskaper de får genom att arbeta i biblioteket när de blir stora. Syftet med
biblioteket är eleverna osäkra på. Så här uttrycker sig en av dem:
Jaa för att… för att man ska kunna ta hand om biblioteket, och för att, jaa,
vi har så lite personal, så då kan vi inte ta typ fem stycken. Eh, vi kan inte ta
fem stycken lärare så då tar vi en och typ fyra barn i stället.785

Den här eleven ser praktiskt på frågan. Han tror inte att de har tillräckligt med
lärare för att sköta biblioteket, men däremot är de många elever som kan dela
på arbetsuppgifterna. Genom att arbeta i projektet anser eleverna att de lär sig
mer om alfabetet, läsa bättre och hur viktigt det är att böckerna finns på rätt
plats i hyllorna.
När det gäller biblioteket kan man se att det till stor del handlar om aktivitet
och ansvar. Biblioteket ska skötas och det krävs att eleverna tar ansvar för arbetet. Eleverna får vara aktiva och arbeta med händerna när de lagar böckerna
och går omkring i biblioteket när de ställer tillbaka böckerna på rätt plats. Den
lokala kvalitetsredovisningen lyfter fram att biblioteksprojektet har ”återuppväckt intresset för bokens betydelse”.786

Lärarintervju 3, Havsskolan.
Elevintervju 6, Havsskolan, årskurs 5.
786 Lokal kvalitetsredovisning 2002 Havsskolan.
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Sammanfattning och kommentar
Projektledarens betydelse för caféverksamheten och arbetet i biblioteket är
sålunda stor. Skolans allmänna uppfattning är att projekten inte skulle kunna
drivas i dess nuvarande form utan projektledaren. Projekten betraktas dock
som en separat verksamhet och förankras inte i den övriga skolverksamheten.
Lärarna ser som sin uppgift att bidra genom att skicka rätt elevgrupper de
veckor de ingår i projekten. Lärarna känner sig inte delaktiga på annat sätt och
är heller inte initiativtagare. Flera menar att de fått idéerna presenterade för sig
och sedan gått med på att hjälpa till och genomföra dem. Genom caféprojektet
lär eleverna sig ta ansvar, samarbeta och om hur ett företag drivs. Det är kunskap om företag som eleverna förväntas få i detta projekt. De får vara aktiva
och de får uppmärksamhet. Kreativitet och initiativförmåga är inte framträdande vare sig i dokumenten eller i lärarnas beskrivning av vad eleverna får utveckla. En utveckling av projekten finns inte med i utvecklingsplanerna för skolan
utan de ”rullar på” i sin vanliga form.
Biblioteksprojektet är lättare för lärarna att förena med skolans övriga verksamhet. Läsning är viktigt och lärarna får hjälp med att arbeta med bibliotekskunskap och litteratur som eleverna har nytta av i framtiden. Det är ett projekt
som påminner om ordinarie skolarbete. Eleverna får lära sig att det är viktigt att
hålla ordning i ett bibliotek och att kunna alfabetet, men även att läsa högt för
andra.

Sjöskolan
Studien vid Sjöskolan genomfördes under vårterminen år 2003. Då hade den
första perioden av PRIO 1-projektet avslutats och en ny period påbörjats. Under den första perioden bedrevs ett antal olika projekt i de olika klasserna. Två
av projekten var större och mer långsiktiga. I det ena projektet, ”Skolträdgården”, odlade eleverna grönsaker och blommor som de sedan sålde till ortsbefolkningen. Det andra projektet gick under benämningen ”Teknik i skolan”
med syftet att utveckla teknikundervisningen på skolan.787 Den övergripande
målsättningen med projekten som helhet är följande:
•
•

787

Att alla Sjöskolans elever ska vara engagerade i projektet ”Företagsamhet i skolan”.
Att eleverna ska lära sig att ta egna initiativ och inte bara göra som
kompisarna gör.

Slutrapport för PRIO 1, Sjöskolan, Sjöskolans hemsida, 2003-01-28.
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•
•

Att eleverna ges insikt om betydelsen att vara företagsam i dagens
samhälle.
Att eleverna ges insikt om att det faktiskt går att skapa sin egen
försörjning som entreprenör i sin egen hembygd.788

Målen som uttrycks är långsiktiga. Det handlar inte bara om den verksamhet
som ska bedrivas på skolan. Eleverna ska även få insikt i att det går att vara
”entreprenör” i sin egen hembygd. Projektet bygger på att alla elever ska delta,
elevers egna initiativ och kunskap om betydelsen av att vara ”företagsam”.
Teknik i skolan
Under vårterminen 2003 har Sjöskolan valt att gemensamt arbeta med teknik.
Projektet drivs och leds av en projektledare som arbetar på skolan. Idén att
arbeta med teknik i samtliga årskurser leds av projektledaren med stöd av rektor. Lärarna har utbildats för att kunna arbeta med ett särskilt undervisningsmaterial. Materialet bygger på ett arbetssätt som bland annat innebär att eleverna
ska få möjlighet att träna samarbete och hänsynstagande, sin ”inre” företagsamhet och kreativitet samt arbeta med verklighetsnära uppgifter.789 Uppgifterna är utarbetade på ett sådant sätt att eleverna ska kunna arbeta i stort sett på
egen hand och den roll läraren förväntas gå in i betecknas med uttrycket
”coach-roll”. Materialet är tydligt strukturerat och eleverna arbetar med sina
uppgifter enligt ett schema och en särskild arbetsgång.
Lärares och rektors bild av projektet
Tanken att arbeta med teknik i undervisningen utgår från ett behov att utveckla
NO-delen i undervisningen. En lärare uttrycker behovet på följande sätt:
Lärare: Ja, det är att få barnen mera att experimentera och undersöka och
klara sig själva och läsa instruktioner.
Eva:
Och det hade ni lite av innan eller ingenting?
Lärare: Det var väldigt lite.
Eva:
Det var väldigt lite.
Lärare: Den här skolan var inställd på ren SO-undervisning, så det var i
stort sett Sverige i 4:an och Europa i 5:an och så då göra varenda
afrikansk stat då i 6:an och så lite Japan (vi skrattar). Men så börja-

Projektbeskrivning, Sjöskolan, 2000-05-15.
Information om utbildningsmaterialet finns i författarens ägo. Begreppet ”inre” har citattecken i informationsbladet.
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de vi prata om det här, om NO och i samband med den här entreprenörskapsansökan då växte det här fram.790

Genom projektet får eleverna möjlighet att undersöka och experimentera mer.
Med projektpengarna inköps ett utbildningsmaterial. Rektorn är själv intresserad av NO och eftersom ämnet är eftersatt på skolan ser hon i detta projekt en
möjlighet att utveckla teknikundervisningen på skolan.
Teknikprojektet ligger regelbundet på schemat, men betraktas av de lärare jag
intervjuar som ett separat ämne. De arbetssätt som används under dessa lektioner anknyter inte till de övriga lektionerna. Eleverna arbetar i grupper, flickor
för sig och pojkar för sig. Läraren förväntas inta en observerande roll och
kommunikation ska i största möjliga mån ske endast elever emellan. Projektledaren har tydliga mål med vad företagsamhet på skolan ska leda till på sikt. För
henne handlar det om att förändra arbetssätten och få eleverna att ta mer ansvar. Eleverna ska inte bara ta ansvar för materialet utan även för att kamraterna har det bra. De ska också lära sig samarbeta och vid varje tillfälle ska de
dokumentera vad de gör och vad som händer i experimentet. Ibland är uppgiften att spela olika sällskapsspel som exempelvis ”Fia med knuff” eller ”Fyra i
rad”.
Lärarna har ingen gemensam syn på vad företagsamhet egentligen handlar om
och ser inget klart mål, utan uppfattar det mest som en ”kul grej” och tycker att
det är intressant att se hur eleverna fungerar i en annan situation. Någon tanke
på att integrera företagsamhetstanken i övrig undervisning finns än så länge
inte på skolan och rektorn styr inte heller verksamheten åt det hållet. De erfarenheter som gjorts av att arbeta i projekt och som redovisas av projektledaren
i slutrapporten för PRIO 1 är att förändring tar tid, framför allt att förändra
attityder hos personalen och att skolan fått möjlighet att prova nya vägar.791 De
mål som skolan anser sig ha uppnått är att de inte bara nått ut till skolan som
helhet utan även till lokala företag. I slutrapporten för PRIO 1 uttrycks också
att i och med att projektet ”har blivit en fast punkt på schemat så har vi uppnått ett viktigt övergripande mål om allas delaktighet och flickornas möjlighet
att utvecklas på ett positivt sätt.”792

Lärarintervju 1, Sjöskolan.
Slutrapport för PRIO 1, Sjöskolan, 2003.
792 Slutrapport för PRIO 1, Sjöskolan, 2003.
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Elevers bild av projektet
Jag hade inte klart för mig när jag intervjuade de äldre eleverna att det var teknikprojektet som stod för företagsamhet i skolan utan fokuserade mina frågor
till de trädgårdsprojekt som eleverna deltog i föregående läsår. Det projektet
var avslutat för klassens del. Under intervjuerna lyfter eleverna fram den ekonomiska vinst som de gjort när de arbetade med trädgårdslandet och tycker
också att de lärt sig hur man odlar. Tekniken betraktar de däremot inte som
något speciellt.
När jag pratar med de yngre eleverna om tekniklektionerna försöker jag fokusera mina frågor mer direkt mot vad de gör:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:
Eva:
Elev:

Berätta hur ni gör när ni jobbar med tekniken.
Man läser på en lapp vad som står och så gör man det.
Vad brukar det stå på lappen då?
Till exempel att man ska skölja vatten på en grej.
Är det någonting som är svårt med tekniken?
Jaa, då man inte fattar vad det står.
Vad gör ni då?
Då gissar vi.
Då gissar ni. Brukar det gå bra då?
Ibland (vi skrattar).
Är det något som är tråkigt?
När det är lätt.
Vad tycker du att du lär dig av att jobba med tekniken?
Inget mycket (fnissar).
Tror du att du har någon användning av det när du jobbar med de andra ämnena?
Kanske.
Kanske, vad kan det vara då?
Till exempel på testen på tekniken, då måste man ju ha det, det
som är skrivet i boken.793

Eleven beskriver att de följer en struktur där de förväntas lösa uppgifter på
egen hand. De gissar när de inte förstår vad de ska göra. De lär sig genom att
anteckna så att de ska komma ihåg vad de gjort inför testet som avslutar arbetet. Jag upplever inte att eleverna har någon klar bild av att de arbetar i ett projekt. De ser tekniken som ett ämne som alla andra ämnen. De tycker att det är
roligt att experimentera med vatten och eld. Vissa spel är tråkiga eftersom de
spelat dem förut. Eleverna är helt på det klara med att de ska försöka förstå
utan att fråga läraren om hjälp, men de vet samtidigt att de kan få hjälp om de
793

Elevintervju 11, Sjöskolan årskurs 4.
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behöver. Flera av eleverna tycker å ena sidan att det är jobbigt att skriva, å
andra sidan att skriva är bra eftersom de ska få ett prov på slutet.
Sammanfattning och kommentar
Teknik i skolan bygger på att eleverna ska lära sig ta ansvar både materialet och
kamraterna i gruppen. Eleverna får möjlighet att arbeta praktiskt, öva sig att
samarbeta och skriva ner sina erfarenheter. Läraren intar en observerande roll.
Initiativet till projektet kommer från projektledaren med stöd från rektorn.
Målet är att samtliga klasser ska arbeta med detta utbildningsmaterial men förankring saknas i personalgruppen. Detta projekt behandlas som vilket ämne
som helst och ingår också i läroplanens mål. Arbetet är styrt och följer en viss
arbetsgång och avslutas med ett prov.

Skogsskolan
Byaskolor för Bygdeutveckling var ursprungligen ett separat projekt som påbörjades innan projektet PRIO 1, men som under tiden för min studie hade
blivit en del i PRIO 1 och därför presenterar jag en bakgrund till hur det projektet kom till och vilka mål och syften som projektet har. De olika skolorna i
detta projekt arbetar utifrån ett gemensamt mål medan innehållet varierar.
Byaskolor för Bygdeutveckling
Idén till Byaskolor för Bygdeutveckling (BFB) väcktes ursprungligen år 1997
och initiativet kom från en av skolcheferna i Västerbottens län.794 Med datateknikens hjälp skulle byskolan bli en utvecklingsfaktor för hela bygden. En investering i datorer och nätverk skulle kunna gynna inte bara lärare och elever
utan även föräldrar och andra bybor i närsamhället som kunde få tillgång till
den tekniken på andra tider än de som utnyttjades av eleverna. Denna idé
spreds sedan till byskolor i Västerbottens län som kunde anmäla sitt intresse till
Kommunförbundet i Västerbotten. Från början var det många skolor som
anmälde sitt intresse och med hjälp av Kommunförbundet tillsattes en person
som genom uppsökande verksamhet informerade dessa skolor ytterligare om
Informationen om projektet Byaskolor för Bygdeutveckling kommer dels muntligt från
Barbro Lundmark, ordförande i Kommunförbundet, 2003-01-08, dels från hennes minnesanteckningar från åren 1997 – 2001 och dokument tillhörande projektet Byaskolor för Bygdeutveckling.
Under åren 2001 – 2004 ingick jag som ledamot i styrgruppen för BFB.
794
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projektet. Syftet med projektet kom även att innefatta IT som ett pedagogiskt
verktyg och en utveckling av olika samarbetsformer mellan skola och närsamhälle. På grund av bland annat problem med beslut från finansiärer tog det två
år innan projektet kom igång hösten år 1999. De finansiärer som slutligen kom
att stödja projektet var Kommunförbundet Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Rådet för arbetslivsforskning och Skolverket. Med hjälp av dessa
kunde en projektledare anställas på halvtid och medel avsättas för bland annat
erfarenhetsutbyten och kompetenshöjande insatser. Totalt blev det åtta skolor i
fyra olika kommuner som deltog i projektet. Samtidigt som detta projekt låg i
startgroparna kom regeringens nationella satsning på IT i skolan, ITiS. ITiS var
ursprungligen tänkt att genomföras under tre år, åren 1999 – 2001 men förlängdes med ytterligare ett år. För byaskoleprojektet blev ITiS en viktig ingång
för skolorna eftersom samtliga skolor i projektet BFB även deltog i ITiS.
Från och med år 2001 ingår BFB i länsprojektet PRIO 1. Samtliga skolor som
deltar i BFB, har ett väl fungerande datanätverk som används flitigt. Den gemensamma nätkonferensen går under beteckningen ”Skogen”. Konferensen
innehåller mappar med olika rubriker där eleverna kan skriva brev till varandra,
lägga ut arbeten som de gör, skriva dikter, tipsa om bra filmer och musik eller
skriva om sin by. En datatekniker, anställd på 10 procent, ansvarar för konferensen. Skolornas personal har också egen konferens som de kan utnyttja.
Flera skolor använder sig av e-mail i kontakter med föräldrar och företag i närsamhället. Projektpengarna ger också möjlighet för personal och elever att
kunna träffas på varandras skolor. Projektet drivs av en styrgrupp som består
av representanter från Kommunförbundet och lärare från skolorna.
Syftet med projektet är som tidigare nämnts att utveckla IKT som pedagogiskt
verktyg utifrån de förutsättningar som gäller för glesbygdsskolor, samt att utveckla samarbetsformer mellan skola och närsamhälle. Skogsskolan anser att de
genom projektet aktivt driver nätverksbyggande med bygden och en av skolans
lärare sitter också med i byautvecklingsgruppen. Skolan samarbetar regelbundet
med kyrkan och olika intresseföreningar i byn.
En viktig del i BFB är att eleverna ska få möjlighet att möta elever vid andra
skolor. Via nätkonferensen ”Skogen” kan dessa möten realiseras genom att
eleverna där kan skaffa sig brevvänner, men även genom att de med hjälp av
projektpengarna kan resa till andra skolor. Med ”Skogen” arbetas det regelbundet under lektionerna. Eleverna kan antingen läsa vad andra elever skriver eller
lägga ut egna arbeten. Eleverna i årskurs 6 har till uppgift att kontakta företagare i byn och boka tid för intervju. Intervjufrågorna formulerar de själva och
frågor och svar renskrivs sedan och läggs ut i ”Skogen”. Skolan ansvarar även
för det informationsblad som ges ut i byn. Olika intressenter i byn hör av sig
till skolan och bidrar med information. Eleverna sammanställer sedan dessa
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och distribuerar informationsbladet. Skolan arbetar aktivt för att bli en naturlig
mötesplats i byn och skollokalerna används också till kursverksamhet. Skolans
arbete med naturen, miljön och odlingen ingår inte i BFB-projektet men lärarna
betraktar det arbetet som en del i entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
Lärares bild av projektet
Lärarna på Skogsskolan är överlag positiva till BFB-projektet. Jag frågar lärarna
om hur pass medvetet projektet finns med undervisningen och hur förankrat
det är i undervisningens som helhet. Så här svarar en av dem:
Lärare: Det är klart att det kan finnas lite grann i bakhuvudet. Det är klart
att vi pratar om vissa saker. Men det är på de här studiedagarna då,
då blir man ju påmind mera. Men i det dagliga arbetet är det ju
andra saker som dominerar.
Eva:
Som?
Lärare: Ja men det är ju vardagliga, hur det går i de olika ämnena och vad
man ska göra och … Det är inte företagsamhetstanken som dominerar utan det är att överleva dagen eller veckan, jo men det är ju
så.795

Projektidén finns i bakhuvudet men det är annat som sysselsätter läraren under
dagen. Entreprenörskap är inte något som ligger till grund för undervisningen
som helhet men han menar att studiedagar kring det här temat är en hjälp att
hålla tankarna kring företagsamhet i gång. De vinster lärarna ser med projektet
är bland annat att kontakten med övriga i byn och föräldrarna har ökat. Projektpengarna har stor betydelse. De bidrar till att både lärare och elever får
möjlighet att åka och hälsa på andra skolor och därmed får besök av andra
skolor. Pengarna används också till att utveckla skolans hemsida.
Elevers bild av projektet
Eleverna lyfter fram att Skogsskolan är en miljöskola och att de har ett miljöråd. Genom att arbeta med odlingen får de inte bara grönsaker till lunchen, de
får även in pengar från försäljning av de olika produkterna. De flesta elever
tycker att det är roligt att arbeta med ”Skogen”. Där kan de läsa vad andra skrivit och själva lägga ut egna jobb eller skriva brev. Intresset för vad elever vid
andra skolor skriver och lägger ut i konferensen varierar. Därmed ser eleverna

795

Lärarintervju 2, Skogsskolan.
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också olika på vad de lär sig genom att arbeta med ”Skogen”. En flicka i
årskurs 5 svarar så här när jag frågar henne vad som är roligt med ”Skogen”:
Jaa, det är ju det att man får brevvänner där igenom och så får man göra
massor med saker där och så. Jag är ofta inne på ”Skogen” för man har aldrig fullt, alltså man har som aldrig lite och göra då man är i ”Skogen”.796

Flickorna är mer intresserade av att få brevvänner och läsa vad andra elever vid
de övriga skolorna skriver än vad pojkarna är. En pojke säger att han bara läser
vad andra skriver om han måste. Eleverna upplever också att de får uppmärksamhet genom att de medverkat i media, både i TV och den lokala tidningen.
Sammanfattning och kommentar
Byaskolor för Bygdeutveckling är ett projekt som pågått längre än PRIO 1.
Glesbygdsskolors kamp för överlevnad och små möjligheter till utbyten med
andra skolor är en grunden till att projektet startade. Nätverksbyggandet är
viktigt och ses som stimulerande och nödvändigt både för lärarna och för elevernas utveckling. Skolans datorer utnyttjas av andra intressenter i byn. Projektet drivs av en styrgrupp bestående av enbart vuxna. Projektet är delvis en del
av den övriga skolverksamheten. Eleverna lägger ut sina alster i nätkonferensen
”Skogen” och får på så sätt mottagare från andra skolor.

Skolornas uppfattning om entreprenörskap och företagsamhet i
skolan
Begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet” är som tidigare nämnts inte
helt oproblematiska. Vad som är synliggjort eller hur diskussionerna allmänt ser
ut på skolorna beror på hur man väljer att definiera begreppen och hur man
väljer att arbeta. Jag frågar därför vilka begrepp lärare och rektorer använder sig
av och vilka innebörder de lägger in i dessa begrepp. Jag är också intresserad av
hur jag kan se på skolan att de arbetar med entreprenörskap och företagsamhet
i skolan och vilka hinder och möjligheter som finns för att utveckla den verksamheten.
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Havsskolan
Lärarna på Havsskolan menar att entreprenörskap och företagsamhet i skolan
handlar om att hitta nya lösningar på problem och att lära genom att göra. Det
gäller att ha en tillåtande attityd till idéer och förslag, att få möjlighet att försöka
och inte fastna vid svårigheterna utan se möjligheterna samt utveckla dessa
sidor hos eleverna. Det kan även innebära en inblandning av andra arbetssätt
och ge eleverna insikt i andra områden än skolans värld. Genom entreprenörskap och företagsamhet i skolan ser de en möjlighet att skapa ett intresse och
ett engagemang hos elever och lärare. På Havsskolan är caféverksamheten
mycket synlig och det är lätt att sammankoppla caféet med företagsamhet.
Trots detta är det inte helt klart vad företagsamhet egentligen innebär. Jag försöker reda ut det här med en av lärarna:
Eva:
Lärare:
Eva:
Lärare:
Eva:
Lärare:
Eva:
Lärare:

Om jag kommer hit till den här skolan, kan jag då se att det här är en företagsam skola, på något sätt, en kreativ skola?
Det vet jag inte, jag har svårt att jämföra. Jag har inte sett så många
skolor.
Visar det sig på något sätt på den här skolan?
Jaa, jämfört med andra, vet jag ju inte.
Men just på den här skolan?
Ja, men jag har ju inget att jämföra med.
Måste man jämföra det?
Nää… jaha, du menar så. Nää, man ser ju på att vi har grejer uppe
och ute och, men det kanske man har i alla skolor. Alltså vi har ju
utställningar i caféet när det är öppet så står ju grejerna där. Vi har
alster på väggarna men det finns ju kanske på andra skolor…
jaa.797

Den här läraren förstår antingen inte vad jag menar eller också har han inte
funderat över vad företagsamhet innebär. Möjligen saknas diskussion på skolan
kring det här med företagsamhet i skolan och att det därför är svårt att reda ut
vad som menas. Läraren är inte heller inblandad i projekten på något sätt utan
bedriver sin undervisning i klassrummet och projekten bedrivs vid sidan om.
Rektorn ger en annan bild av företagsamhet. Hon ger exempel från en loppmarknad som tidigare arrangerades av årskurs 3:
Vi såg ju 3:an som hade loppmarknad. Till exempel när det var café i fjol
som för det första, jag menar, det är ju en arbetsinsats som krävs. Det är ju
ingenting som bara blir rakt upp och ner för att man vet att så här kan man
göra. Vill man ha fadderbarn? Hur skulle man kunna åstadkomma att ha ett
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Lärarintervju 3, Havsskolan.
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fadderbarn? Ja, man måste ju ha pengar som man på något sätt betalar in.
Hur kan man få pengar i vår ålder? Ja, man kan få pengar genom att det
kanske finns människor som har saker som de gärna kan avstå ifrån som
andra vill ha. Alltså kan man skicka ut lappar. Då måste man göra lappen
och så kanske då samla in de här sakerna som folk är villiga att skänka. Sen
måste man då sälja dom [sakerna] i sin tur för att få in dom här pengarna
för man vill ha ett fadderbarn, för att man vill ha en anknytning till ett annat land. Och alla de här bitarna innebär ju att det jag lär mig, då ser jag det
direkt, liksom caféet. Vad behöver jag?798

Rektorn har en tydlig bild av vad hon avser med företagsamhet och kan se att
det arbetas med företagsamhet på olika sätt på skolan. Några diskussioner kring
entreprenörskap och företagsamhet i personalgruppen förekommer inte. Målet
för skolan är att stegvis arbeta med företagsamhet och kreativitet där varje
årskurs arbetar med sin del. I dokumenten beskrivs de olika stegen i form av en
trappa där varje trappsteg representerar en åldersgrupp och ett projekt.799 Skolan arbetar därmed enligt ett relativt färdigt koncept. Samarbetet med närsamhället förekommer dels genom caféverksamheten där föräldrar och andra möts
på skolan, dels genom övriga projekt där samarbeten sker med lokala föreningar och företag.

Skogsskolan
På Skogsskolan anser man att entreprenörskap i huvudsak handlar om att eleverna ska bli företagsamma på andra sätt än att bilda företag. Eleverna ska vara
kreativa och hitta lösningar på saker och ting, kunna fundera på hur en by ska
kunna överleva, hur man vill att saker och ting ska utvecklas samt kunna ta
tillvara på kreativiteten och hitta lösningar på saker. Det här sättet att tänka
medför enligt lärarna att eleverna tar initiativ och kommer med idéer. Skolan
använder sig av begreppet ”företagsamhet” men är inte helt överens om vad
begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet” egentligen står för. En
lärare menar att det går att lägga in mer i begreppet ”entreprenörskap”, att det
innebär att det inte är lika inriktat mot företagande. Rektorn säger sig inte ha
tänkt färdigt kring entreprenörskap men uttrycker sig så här:
Jaa, jag vet inte om jag kommer ihåg alla de formuleringarna, men alltså det
här… en del, mycket av det som görs, det är ju det här med… Dom har sitt
potatisland, dom har försäljning och då alltså lite av den verksamheten.
Intervju rektor, Havsskolan.
kommun. Slutrapport 2001 – 2002, Grundskolan; Havsskolans hemsida, 200312-19.
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Dom har också en sak som inte finns på något annat ställe. Det här med att
man säljer fritidsplatser med hjälp utav klippkort.800

Rektorn tar upp att entreprenörskap på skolan innebär potatislandet, försäljningen och det klippkort som finns på fritids och betraktar företagsamhet som
en fråga som behandlar varför man går i skolan, vad man gör överhuvudtaget.
Han anser att datatekniken behöver utvecklas och att den utrustning som finns
på skolan borde knytas till andra intressenter utanför skolan. Han ser en möjlighet för skolan att utvecklas till ett utbildningscentrum, vilket kan medföra att
det kan bedrivas aktiviteter på skolan även under kvällstid.
Att skolan arbetar med företagsamhet är enligt min uppfattning inte direkt
synligt. Jag ber därför lärarna berätta för mig på vilka sätt de anser att det syns
på skolan. En lärare försöker beskriva det på följande sätt:
Det var en jättesvår fråga. De är ju inte alltid i klassrummet utan de sitter i
små vrår, lite här och där och jag skulle väl tro att det är, eller jag upplever
att det är så man, man ser det. 801

Eleverna är utspridda på olika ställen i skolans lokaler. Aktiviteten blir därmed
synlig. En annan lärare beskriv det så här:
Lärare: Du märker det på maten att det är odlade saker. Jaa, och att vi har
gjort det själva. Du kommer att kunna se det kanske att det är kvar
något från någon utställning som vi har haft ute eller att vi pratar
om det här vem som ska vara med på julskyltningen, och gör det
och det. När vi har haft hemkunskap, vad vi ska ha gjort då för att
vi ska köpa och sälja. Det har kanske varit insamling av pengar. Du
märkte väl när du skulle köpa galltvål till exempel.
Eva:
Men det är på det här köpandet och säljandet som man kan märka det på
skolan, tycker du?
Lärare: Nää, jag vill då inte att det ska vara det huvudsakliga egentligen
men det kanske kan vara det som märks först i alla fall och därför
blir mer påtagligt. Och sen kanske också det här med att du ser att
vi använder egna produkter. Om du då är ett längre tag och kanske
studerar elever och studerar oss i personalen så eventuellt förhoppningsvis kan du kanske tycka att det här är lite mer då företagsamma elever än i något genomsnitt du tänker dig.802

Intervju rektor, Skogsskolan.
Lärarintervju 1, Skogsskolan.
802 Lärarintervju 3, Skogsskolan.
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Försäljning av olika saker är det mest påtagliga även om läraren vill att det ska
framträda på andra sätt. Viljan finns att det ska vara mer synligt i klassrummet,
men läraren är inte helt säker på om och i så fall hur det är så. Lärarna överlag
anser att den här verksamheten utvecklar skolan, eftersom arbetet blivit roligare
och även att projekten bidragit till mer undersökande arbetssätt.
Hur arbetet med BFB skulle kunna utveckla skolverksamheten är också en
fråga jag ställer och en av lärarna svarar så här:
Ja alltså, hur det utvecklar skolverksamheten? (pratar tyst för sig själv) Jag
tror att… jag hoppas ju att det går åt, åt det undersökande. Jag tycker att vi
är på väg åt rätt håll men vi rusar inte fram i den utvecklingen, men att det
gäller att hitta former för att det ska fungera.803

Projektet ska ses långsiktigt. Lärarna upplever att de får stimulans och idéer
genom projektet. Nätkonferensen ”Skogen” används som ett pedagogiskt redskap. Eleverna har möjlighet att intervjua och dokumentera med hjälp av digitalkameran som de sedan presenterar i ”Skogen”. En förändring som är tydlig
är det aktiva arbetet med närsamhället. Med projektets hjälp har skolan utvecklat samarbetet och fått ett större nätverk. Den rapport skolan redovisar innehåller de aktiviteter som skolan genomfört, vilka aktörer skolan samarbetar med
och ekonomin kring verksamheten.804 I den kvalitetsredovisning som skolan
gör lyfts både miljöcertifikatet och BFB- projektet fram.805 I slutrapporten för
BFB beskrivs att elevernas kreativitet, företagsamhet och framtidstro har utvecklats genom samarbetet med närsamhället och utvecklandet av IT som pedagogiskt verktyg.806 Rapporten tar också upp att eleverna varit delaktiga i planeringen och genomförandet och att engagemanget i aktiviteterna varit stor.
Slutligen påpekas att elevernas självförtroende har stärkts genom att de tagit
emot studiebesök och medverkat i mässor.

Lärarintervju 1, Skogsskolan.
Rapport, Skogsskolan 2002-01-13.
805 Skogskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2001/02.
806 Byaskolor för bygdeutveckling, Slutrapport, 2001 – 2002.
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Fjällskolan
På Fjällskolan ser man på företagsamhet på olika sätt. Lärarna menar att företagsamhet kan bedrivas som ett jättelikt projekt tillsammans med andra skolor.
Men de menar också att företagsamhet kan innebära ett förhållningssätt där det
enskilda barnets idéer bejakas. De har själva erfarenhet från ett PRIO 1-projekt
som utmynnade i en poesiafton där eleverna framförde sina alster, och sålde
fika och poesiböcker. Företagsamhet ställer även krav på eleven att själv kunna
ta initiativ utan att det finns färdiga förslag. När jag ber rektorn berätta vad hon
menar med företagsamhet säger hon att hon vill sortera bort företag och företagare och istället betona företagsamhet och individens inre förmågor:
Företagsamhet är ju, det bygger ju på individens förmåga att ta sig för saker,
alltså att vara aktiv, att faktiskt bygga på sin egen motor på något vis, använda sin kreativitet, att använda… Det är ganska mycket företagsamhet.807

Rektorn vill betona att företagsamhet handlar om individens initiativförmåga,
aktivitet och kreativitet.
Entreprenörskap och företagsamhet i skolan är inte något som lärarna aktivt
tänker på i den vardagliga undervisningen, men en lärare menar att de teman de
arbetar tillsammans kring är ett exempel på företagsamhet i skolan. Där får
eleverna arbeta relativt fritt utifrån ett gemensamt ämnesområde. Eleverna får
möjlighet att samarbeta med andra och använda sin fantasi och kreativitet.
Målet, enligt lärarna, är att barnen ska inse att de har kunskaper och att de under sin skoltid ska få verktyg som är användbara i framtiden. Det handlar både
om sociala och kunskapsmässiga färdigheter och förmågor.
Rektorn på Fjällskolan är osäker på hur det märks att skolan ligger i en kommun som har som mål att göra alla elever mer företagsamma och utveckla samarbetet med närsamhället. Tanken är enligt henne att skolan ska använda arbetssätt som främjar barns företagsamhet. ”Storyline” och övergripande temaarbeten är exempel som hon tar upp. Hon har en vision om att eleverna ska
vara väl rustade när de lämnar skolan. Eleverna ska ha kunskaper, känna att de
duger som individer och uppleva att det är roligt att utveckla olika saker.
I den lokala arbetsplanen nämns inte företagsamhet. Däremot redovisas i kvalitetsredovisningen det projekt som skolan tidigare drev, nämligen ett läsprojekt.
Där står det att tack vare ”EU-pengar har vi kunnat vara generös med kompetensutveckling och det har gett oss möjligheter att arbeta med ett långsiktigt
utvecklingsperspektiv vilket i stor utsträckning påverkat verksamheten i positiv
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Intervju rektor, Fjällskolan.
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riktning”.808 Läsprojektet ska fortsätta och så även olika temaarbeten. Ambitionen är också att genomföra ett gemensamt matematikprojekt.809
De hinder som lärarna ser som anledning till att företagsamhet inte är en aktiv
del i skolans verksamhet, är en rädsla för kaos och att det saknas diskussioner
kring vad målet är. Lärarna upplever också att de har bristande kunskaper kring
vad det kan innebära att arbeta företagsamt på skolan. Det föreligger även en
osäkerhet om hur de skulle kunna enas på skolan kring den här frågan. Trots
att det finns lärare på skolan som gått projektledarutbildning i PRIO 1:s regi
saknas ledande personer. Enligt rektor rann de projekt som skolan tidigare
bedrev ut i sanden eftersom de drivande personerna lämnat skolan. Rektor ser
ensamarbetet hos lärare som ett hinder för att arbeta med företagsamhet i skolan, men även att det sättet att arbeta ställer krav på kvalitet och utveckling. Det
gäller att göra företagsamhet till en profil genom en medveten satsning. En av
lärarna menar att hon själv måste tänka på hur hon agerar i klassrummet och
fundera ut en strategi för det. Hon anser att det handlar om en inre vilja att
hålla den företagsamma idén levande. För henne innebär det att ändra tankesättet. Rektorn hoppas att hon genom strategiska omplaceringar och rekryteringar
ska kunna få lärarna att arbeta annorlunda. Men hon erkänner att hon inte
tänkt riktigt på djupet om hur arbetssätten ska förändras så att de bättre främjar
barns företagsamhet.

Sjöskolan
Även på Sjöskolan betraktar man på företagsamhet på lite olika sätt. Det kan
vara något som barnen tjänar pengar på genom att exempelvis göra en teater
eller sköta och driva en skolträdgård. Företagsamhet kan alltså vara en verksamhet där barnen upplever att de utför ett arbete som sedan belönas. En lärare anser att han förändrat sitt sätt att se på företagsamhet från att till en början
vara inne på att det innebar att göra saker till att nu mena att det handlar om
nyfikna barn som tar reda på och utför saker. Projektledaren på skolan anser att
företagsamhet innebär en förändring av arbetssätt så att eleverna själva får ta
ansvar för vad de vill göra. En viktig del i företagsamhet är också att bygga upp
elevers självförtroende. För rektorn innebär företagsamhet i skolan följande:
Företagsamhet i skolan, det innebär ganska mycket för mig. Att vara företagsam, att ta för sig. Att liksom ha den här förmågan. Om inte annat att
man tränar den hos eleverna, att ta för sig och komma på. Inte att någon

808
809

Fjällskolan Kvalitetsredovisning 2003, läsåret 02/03.
Fjällskolan Kvalitetsredovisning 2003, läsåret 02/03.
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hela tiden ska stå peka och tala om vad du ska göra. Jag tror att det är där
man börjar i skolan. 810

Rektorn menar att det handlar om att utveckla elevers inre förmågor.
Målet är att samtliga lärare ska delta i projektet men rektorn har inte tänkt att
det ska genomsyra all verksamhet. Projektpengarnas betydelse är stor, likaså
projektledarens roll. Utan projektledaren skulle det inte fungera. Projektpengarna har bidragit till att utbilda personalen och att köpa in utbildningsmaterialet. En av lärarna anser dock att projektet skulle kunna genomföras utan projektpengar om det funnits en enighet bland personalen. De hinder lärarna upplever för att utveckla företagsamhet på skolan är att de betraktar företagsamhet
som ett separat ämne och att det är ett så vitt begrepp. Ett annat hinder är brist
på samverkan och enighet bland lärarna. Rektorn tror att det finns en rädsla
hos lärarna att släppa kontrollen och lämna läroboken. De möjligheter lärarna
ser med projektet är att de fått ett färdigt teknikmaterial och att det lärt eleverna att samarbeta. Rektorn önskar att projektet ska bidra till att göra lärarna
mindre läromedelsstyrda. Projektledaren hoppas att projektet ska förändra
tankesättet hos lärarna, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett förändrat sätt att
arbeta.
Arbetet med entreprenörskap och företagsamhet i skolan är inte ett synbart
projekt på Fjällskolan. Projektledaren tycker att det är svårt att entusiasmera
lärarna på skolan, trots att många av dem gått både projektledarutbildning inom
PRIO 1 och teknikutbildning. I den lokala arbetsplanen tas teknikprojektet upp
som en del som skolan ska arbeta med och där betonas hänsyn och samarbete.811 I kommunens kvalitetsredovisning betraktas projektet som ett utvecklingsarbete. Där står att ”andra utvecklingsarbeten som pågår är ’Företagsamhet
i skola’, för närvarande företrädesvis i åldersgruppen 6 – 12 år. Projektet är ett
EU-projekt och innebär utvecklingsarbete inom ämnet teknik samt medverkan
från företag och föräldrar”.812 Detta projekt ligger dock inte inom kommunens
prioritetsområde.
I den utvärdering av samtliga skolprojekt inom PRIO 1 i Västerbotten som
genomförts av Umeå universitet konstateras att lärarna överlag är positiva till
att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan.813 Lärarna anser att
Intervju rektor, Sjöskolan.
Sammanställning av kommentarer till de lokala arbetsplanerna 2001-06-19.
812 Sjöskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2002 – 2003.
813 Torbjörn Danell, Företagsamhet i skolan: Utvärdering av kommunala skolprojekt i Västerbottens län
2002 (Umeå: Umeå universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen.
Rapport 2002:1), 2, 27.
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811

206

arbetet i projektet bidragit till att förändra undervisningsmiljön och att eleverna
arbetar friare och med större ansvar. Uppfattningen från lärarna är även att
arbetet blivit roligare och att skolan blivit öppnare mot närsamhället och andra
skolor.
Sammanfattning och kommentar
Skolornas uppfattning om entreprenörskap och företagsamhet i skolan varierar
beroende på vilka projekt de är involverade i. Den synliga delen är då elever på
olika sätt arbetar med ett företag av något slag. Den verksamheten är konkret
och tydlig och eleverna kan relatera den som något speciellt. Skolornas gemensamma syn på vad entreprenörskap och företagsamhet i skolan innebär, är att
det handlar om att elever kan komma med idéer och utföra dem. Det kan också
innebära att de driver en affärsverksamhet. I centrum står aktiviteter av olika
slag.
Nedanstående tablå visar en sammanställning över skolornas föreställningar
och mål med att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
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Sammanställning av de olika skolornas föreställning och mål med att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan
Skola

Havsskolan

Skogsskolan

Fjällskolan

Innebörder av
entreprenörskap
och företagsamhet i skolan.

Hitta nya lösningar på problem
Lära genom att
göra
Ha en tillåtande
attityd till idéer
och förslag
Se möjligheter
En inblandning
av andra arbetssätt
Ge eleverna
möjlighet att
praktiskt utöva
det teoretiska
Verklighetsförankrad
undervisning
Företagande
projekt

Kreativitet
Hitta lösningar
Ta initiativ och
komma med
idéer
Försäljning av
olika slag

Allt ifrån ett
jättelikt projekt till ett
förhållningssätt där elevers idéer
bejakas
Ta för sig
saker
Vara aktiv

Något som går
att tjäna pengar
på
Nyfikna barn
som tar reda på
och utför saker
Ta för sig
Ökat självförtroende

Mer undersökande arbetssätt

Förändrade
arbetssätt:
storyline temaarbeten

Förändrade
arbetssätt

Mål som skolorna vill uppnå.
Förändringar
som eftersträvas.

Sjöskolan

Inga aktiva
UndervisningsFöretagande
projekt
material: Tekprojekt
Samverkansnik i skolan
projekt
Tablån visar en sammanställning av de olika skolornas bild av entreprenörskap och
företagsamhet i skolan och de mål de eller de förändringar som de vill uppnå med hjälp
av projektet PRIO 1. Källa: Observations- och intervjumaterial från lärare och rektor
vid Havsskolan, Skogsskolan, Fjällskolan och Sjöskolan genomförda under höstterminen 2002 och vårterminen 2003.
Projekt som
skolan arbetar
med.

Genusaspekten
Eftersom jämställdhet är en aspekt av PRIO 1 har jag valt att presentera resultat kring genus och jämställdhet separat. En del i denna satsning är att projektet
ska medverka till att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar. I Fjällskolans
projektbeskrivningar som ligger till grund för deras ansökningar anges bland
annat att:
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Målsättningen är att utveckla och implementera pedagogiskt material i naturvetenskap och teknik för förskola och skola, med särskild fokusering
mot flickor.814
--Att kommunikation mellan skola – företag, föreningar och organisationer
blir en del i det dagliga skolarbetet. Stärka flickors självförtroende i arbetet
med IT som verktyg i företagsamt arbete.815
--Speciella insatser kommer att göras gentemot tjejer, se IT-projekt[…] ett av
målen i projektet är att skapa bättre förutsättningar för tjejer att på sikt
konkurrera i mansdominerade yrken.816

Särskilda insatser, som rör teknik och IT, ska alltså riktas till flickor. Det handlar i huvudsak om att stärka flickor och få dem intresserade av teknik, samt att
skapa förutsättningar för flickor att konkurrera i mansdominerade yrken. Att
satsa på flickor inom olika projekt är inte något nytt. Flickor har sedan 1980talet varit i centrum för jämställdhetsarbeten i skolan och i fokus är flickors val
av linjer och yrken. Vanliga insatser har rört just temat ”flickor och teknik”.817
Projektet PRIO 1 har således två syften. Huvudsyftet är att göra barn och ungdomar i Västerbotten mer företagsamma för att de på sikt ska se möjligheter att
stanna kvar och utveckla länet. Det andra syftet är att projektet ska medverka
till att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar.
Som tidigare nämnts är ”Teknik i skolan” ett projekt där flickor ska få möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt. På Sjöskolan, där eleverna arbetar med
teknik, är ett av målen att särskilt uppmärksamma flickor. Under dessa lektioner är flickor och pojkar uppdelade i skilda grupper. I projektbeskrivningen
beskrivs skolans syn på jämställdhet:
Jämställdhet är en naturlig del av vår skola, här gör vi ingen skillnad mellan
pojkar och flickor. Det är dock viktigt att ett särskilt genusperspektiv läggs
på de frågor som rör entreprenörskap i undervisningen och i det praktiska
projektarbetet.818

Att säga att flickor och pojkar behandlas lika är vanligt när det handlar om
jämställdhet. Uppfattningen har emellertid visat sig inrymma två problem. För
Projektbeskrivning, Fjällskolans kommun 2001-02-09.
Projektbeskrivning II, Fjällskolans kommun, 2000.
816 Projektbeskrivning II, Fjällskolans kommun, 2000.
817 Ingegerd Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön: Med historiska och nutida exempel (Lund:
Studentlitteratur, 2002), 172.
818 Projektbeskrivning, Sjöskolan, 2000-05-15.
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det första finns en omedvetenhet om hur svårt det i realiteten är att behandla
flickor och pojkar lika. Det finns olika förväntningar på flickor och pojkar.
Pedagogen Maria Hedlin menar att vi förväntar oss olika saker av flickor och
pojkar för att vi är så vana att göra det. För det andra är villkoren för kvinnor
och män olika och därför kan man ifrågasätta om strategin att ”inte göra någon
skillnad” verkligen är en jämställdhetsåtgärd.819 Vad det innebär att lägga ett
”särskilt genusperspektiv” på ”frågor som rör entreprenörskap i undervisningen” framgår inte av projektbeskrivningen. Det enda som framgår är att man
valt att arbeta med just teknik och att arbeta i könssegregerade grupper.
I BFB-projektet berörs inte jämställdhet i projektansökan, medan slutrapporten
däremot framhåller att både flickor och pojkar deltagit i alla aktiviteter. I rapporten uppges att man kan ”se att flickorna tagit för sig ordentligt, varit flitiga
användare och gjort stora framsteg i datoranvändning”. Rapporten fortsätter:
”Man kan med fog påstå, att några av konferenserna mer eller mindre har dominerats av flickorna.”820 Att så faktiskt var fallet fick jag bekräftat i mina intervjuer med flickorna från Skogsskolan. De var de som visade störst intresse för
vad elever vid andra skolor skrivit och de hade även skaffat sig fler brevvänner
än pojkarna. Flickorna har alltså utökat sitt nätverk genom sin datoranvändning
men om detta därmed bidragit till att öka jämställdheten i klassen är tveksamt.
Ytterligare ett sätt att behandla jämställdhet är att jämföra antalet elever i en
klass. Könsfördelning var något som skolorna skulle ange i sina slutrapporter.
Havsskolans formulering kring jämställdhet är följande:
Det har i stort sett varit lika antal pojkar och flickor som deltagit i projekten. När det gäller kreativiteten har vi inte sett någon skillnad mellan könen.821

Här antas att det ska bli jämställt om det är lika många flickor och pojkar som
deltar i projektet. Hur man sedan väljer att arbeta med kreativitet framgår inte,
men det konstateras att det inte finns någon skillnad mellan könen. Vad jämställdhet egentligen innebär och hur skolorna genom sina projekt medvetet ska
verka för jämställdhet blir genom denna formulering oklar.
Vad gör man då i övrigt på de enskilda skolorna för att uppnå jämställdhet? Vid
flera skolor tar man upp det man uppfattar som ”tjej- och killsnack”. Vissa lärare

819 Maria Hedlin, Lilla Genushäftet: Om genus och skolans jämställdhetsmål (Kalmar: Institutionen för
Hälso- och Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar, 2004), 5-6.
820 Byaskolor för bygdeutveckling, Slutrapport 2001 – 2002.
821 Havsskolans kommun. Slutrapport 2001 – 2002, Grundskolan, Havsskolans hemsida 200312-19.
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valde att arbeta med flickor i en särskild grupp och att försökte stärka dem eftersom de bedöms att många pojkar tar för stor plats. I sexualundervisningen delas
ofta flickor och pojkar var för sig. Det förekommer också idrottstimmar där
flickor och pojkar undervisas i skilda grupper.822 Inga av de nämnda könssegregerade lektionerna har emellertid någon koppling till de PRIO 1-projekt som bedrivs.
Enligt pedagogen Britt-Marie Berge har uppdelning mellan flickor och pojkar
visat sig ge positiva resultat när det gäller jämställdhetsarbete i skolan.823 Det som
hon framställer som särskilt viktigt för att goda resultat ska uppnås är de enskilda
lärarnas medvetenhet och kunskap. Vid en av skolorna, Skogsskolan, styrs praoverksamheten så att alla flickor och pojkar en gång ska ha varit på ett icke typiskt
kvinnligt, respektive manligt jobb. I de skolor jag studerade finns det emellertid
inte någon enad uppfattning om att arbete i separerade flick- och pojkgrupper är
givande för en klass. En lärare menar att det är viktigt att arbeta med hela gruppen och inte satsa på att dela upp dem utifrån kön.
I den allmänna debatten om jämställdhet i skolan kan två synsätt urskiljas – antingen fokuseras olikheter eller likheter.824 Min studie visar att PRIO 1-projektet
kan sägas inrymma båda dessa synsätt. Genom att säga att flickor och pojkar
behandlas lika fokuseras på likheter. Genom att särskilt uppmärksamma flickor
vänds fokus mot olikheter. Uttalandet att man inte gör någon skillnad mellan
flickor och pojkar kan sägas bygga på ett antagande om att jämställdhet innebär
att skolan behandlar flickor och pojkar lika. Detta betyder emellertid inte att så
sker i praktiken och heller inte att detta skulle vara lämplig jämställdhetsstrategi.
Min studie visade att det inte finns någon konsekvens i vare sig resonemang eller
val av aktivitet eller arbetssätt. Arbetet med jämställdhet kräver kunskap. Risken
är annars att resultatet blir det motsatta.825 Könsmönster har visat sig svåra att
bryta.826 Historiskt har det visat sig att könen i olika avseenden hålls isär och det
som förknippas med manlighet värderas högre än det som förknippas som
kvinnligt.827 Att ensidigt fokusera på flickor har rönt kritik. Flickorna framställs
som problemet och genom att inrikta sig mot att flickor ska ändra på sitt beteende innebär det en acceptans av traditionellt manliga normer. 828

Se bl.a. Lokal kvalitetsredovisning 2001, Havsskolan.
Se bl.a. Berge, 1996; Berge, 2001.
824 Se bl.a. Tallberg Broman, 2002, 35; Anna- Marie Sandquist, Visst görs vi olika! Jämställda barn
hur skulle det se ut? (Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1998), 15.
825 Berge, 2001, 88; Hedlin, 2004, 3.
826 Sandquist, 1998, 21.
827 Se bl.a. Hirdman, 17-27.
828 Ulla Lindqvist, En jämställd skola (Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1999), 9.
822
823
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15. Den diskursiva praktiken
Följande kapitel innehåller en analys av skolornas diskursiva praktik. Först
presenteras övergripande mål för projektet och vad i analysen jag inriktat mig
på. Analysen är indelad under olika teman vilka var och en, enligt den entreprenöriella skoldiskursen är betydelsefulla delar i en entreprenöriell undervisning.

Övergripande mål
Som tidigare nämnts är det övergripande målet för PRIO 1 att utveckla den
inre företagsamheten hos eleverna. Den inre företagsamheten enligt PRIO 1:s
definition, innebär att vara allmänt företagsam, kreativt tänkande, kommunikativ, initiativrik, frimodig och ansvarstagande. I denna analys har jag återgått till
de olika projekt som skolorna arbetar med och till hur lärarna uppfattar entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Jag har intresserat mig för vad de olika
skolorna betonar som viktigt i synen på kunskap och lärande och hur elevers
initiativ, kreativitet, ansvar, samarbete och inflytande synliggörs inom projekten. Vad är det som skiljer dessa utgångspunkter i projekten från den ”vanliga”
undervisning som bedrivs på skolorna? Vilket nyskapande står projekten för?
Vilka förändringar förväntar sig skolorna ska ske med hjälp av dessa projekt?
Vilka typer av förändringar kan projekten bidra med?
I kapitel 8, ”Hur framställs konceptet entreprenörskap och företagsamhet i
skolan?”, behandlas talet om entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Där
framgår att den entreprenöriella läraren är en mönsterbrytare, coach, underlättare, partner, vägledare och en som vågar ge elever frihet. Det som dock framför allt karakteriserade den entreprenöriella läraren är att hon/han själv ska
agera som en entreprenör, vilket i sådana fall skulle innebära, enligt tidigare
beskrivningar av entreprenören, att läraren ska vara nyskapande, handlingskraftig, risktagande, möjlighetssökande och samordnare. Den entreprenöriella eleven i sin tur är en elev som kan samarbeta med andra, är aktiv, kreativ och
ansvarstagande har frihet att komma med förslag, samt har initiativförmåga.
Relationen mellan lärare och elev kännetecknas av en maktförskjutning från
läraren till eleven. Hur ser då detta ut i de studerade skolorna?
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Kunskap och lärande
I de olika projekt som bedrivits vid de undersökta skolorna ser jag att den kunskap som eftersträvas bygger på de förväntningar som finns kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Detta gäller dels de kunskaper det förväntas att eleverna ska få, dels vilka kunskaper lärarna ska få. När det gäller eleverna har Havsskolan kunskap om företagande som ett viktigt mål i projektet, men
även kunskap om hur man beter sig och uppför sig. Det är den kunskapen
eleverna förväntades erhålla genom sitt arbete i framför allt caféet. I biblioteket
lyfts läsandet fram och rektorn menar att eleverna får lära sig bibliotekskunskap. Eleverna upplever att de genom att arbeta i caféet lär sig baka, diska och
hur ett café ska skötas. De tycker också att de lär sig att räkna lite snabbare och
hur de ska uppföra sig. I biblioteket lär de sig mer om alfabetet, att läsa bättre
och att hålla ordning. På Skogsskolan får eleverna också lära sig om företagande, eftersom de har försäljningar av olika slag, men det handlar även om kunskap om hur en bygd kan överleva och kunskap om naturen. Eleverna ska också få möjlighet att lära om IT. Förhoppningar finns att projektet ska medverka
till mer undersökande arbetssätt i undervisningen. Sjöskolan vill genom sitt
projekt att eleverna ska lära sig mer teknik.
För lärarnas del är det framför allt kunskaper som rör förändringar av arbetssätt, från förmedlande till undersökande arbetssätt. Noteras bör att en förändring av arbetssätten mot mer undersökande poängterades redan i Lgr 80. Temaarbeten och ”storyline” vill Fjällskolans rektor att lärarna ska få lära sig. Med
hjälp av entreprenörskap och företagsamhet i skolan kan förändringar ske hos
lärarna som i sin tur kan leda till att undervisningen blir mindre läromedelsstyrd. Sjöskolan använder projektet för att få in teknik i skolan men de arbetsmetoder som används i projektet förankras inte i den övriga undervisningen.
Det blir mer ett medel för att säkerställa läroplanens mål och bidrar inte till ett
aktivt nyskapande. Lärarna ska i projektet inta en ny, mer observerande roll och
låta eleverna försöka lösa problemen själva. De ser också projektet som en
möjlighet att enas i en gemensam satsning kring NO. Rektorn på Havsskolan
anser att lärarna tack vare projektet får hjälp med att få in vardagskunskaper i
undervisningen.
Den företagande diskursen skiljer sig markant från skolornas övergripande
skoldiskurs. Av den anledningen verkar det som om både lärare och elever på
Havsskolan har svårt att förena projektet med den övergripande verksamheten.
Projekten visar följaktligen upp två undervisningsinriktningar, dels undervisning om entreprenörskap, vilket Havsskolan i huvudsak inriktar sig mot, dels
kunskap genom entreprenörskap vilket Skogsskolan och Sjöskolan inriktar sitt
arbete mot. Sjöskolan har dock valt ett färdigt undervisningspaket vilket kan
sägas strida mot bland annat OECD:s tankar om hur entreprenörskapet ska
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bedrivas i skolan. Diskussioner kring hur det ska gå till och vilka strategier som
ska användas uteblir. Om projekten ska användas som ett medel för att nå en
förändrad kunskapssyn är frågan vilken typ av projektidé skolorna ska välja för
att dessa förändringar ska kunna genomföras.
Inflytande
Elevers inflytande är inte något som lyfts fram eller ens nämns i de enskilda
projektformuleringarna trots att det anges i mallen för projektansökan att det
bör finnas med.829 Planering och organisering genomförs i första hand av projektledarna. Initiativen till de olika projekten kommer från de vuxna på skolan
och utgår från idéer som de vuxna har. De projekt som drivs bygger på färdiga
koncept. Vad har då eleverna för inflytande i projekten? Skogsskolans miljöprofil betraktas av lärarna som en del av entreprenörskap och företagsamhet i
skolan och där har eleverna inflytande över skolans miljömål och följaktligen
även över vilket innehåll miljöarbetet ska behandla. Havsskolans elever har
inflytande över val av namn på caféet och vilken ordning de vill utföra de olika
arbetsuppgifterna. Sjöskolans elever har i stort sett inget inflytande över projekten annat än att de själva får försöka komma på lösningar på de olika problem
som finns nedskrivna i utbildningsmaterialet.
Eleverna saknar reellt inflytande över undervisningens innehåll i skolans övergripande verksamhet och eleverna har heller inte en ambition att få inflytande
över projekten. Det saknas strategier för hur elevers inflytande ska utvecklas
och ökas. Eleverna är nöjda med projekten som ger dem variation och trevliga
avbrott i skolvardagen. Inflytandeproblematiken är svårlöst även i den ordinarie
verksamheten. Det kan dock konstateras att projekten inte bidragit till att öka
elevers inflytande.
Kommunikation och samarbete
I Skogsskolans projekt betonas nätverksbyggandet, att kunna samarbeta och
kommunicera med andra skolor samt med föreningar och företag i närsamhället. Kommunikation är ett centralt mål i BFB-projektet. Olika samarbetsformer
utvecklas med aktörer utanför skolan. I Sjöskolans teknikprojekt ska eleverna
I mallen för projektansökan uppmanas de sökande att uppge ”grad av inflytande och delaktighet från eleverna vid projektplanering och genomförande”.
www.prio1.nu/files/HD8gsuE2.doc , 2004-12-02.
829
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tillsammans läsa instruktionen och lösa uppgiften och det kan därmed antas att
både kommunikation och samarbete är väsentliga delar. Kommunikationen
bygger på relationen elev – elev i första hand och inte på elev – lärare. Betoningen ligger således på elevernas samarbete med varandra. Havsskolans projekt utgår också från kommunikation och samarbete. Eleverna måste kunna
samarbeta när de arbetar i caféet men även veta hur en gäst ska bemötas och
kunna ta upp en beställning. I biblioteket används kommunikation när eleverna
ska hjälpa till vid utlåning av böcker. Kommunikation mellan lärare och elever
används till stor del som ett sätt att komma överens om arbetsgången i projektet men också för att ge instruktioner om vad som ska göras och på vilket sätt.
Eleverna ställer frågor till läraren för att få bekräftelse på att de gör rätt.
Skogsskolans lärare samarbetar med närsamhället och ansvarar för att projektet
fullföljs. Havsskolans lärare samarbetar organisatoriskt kring projekten och den
kommunikation som sker berör det organisatoriska. Sjöskolans lärare samarbetar kring och ansvarar för undervisningsmaterialet. Fjällskolan använder kommunikation som en viktig del i undervisningen. Samverkan av olika slag betonas i samtliga redovisningar. Diskursen kring samverkan utgår i själva verketfrån två diskurser, en som betonar samverkan mellan eleverna och en som
betonar samverkan skola – närsamhälle. Diskursen kring kommunikation betonar relationen mellan elever.
Ansvar
”Ansvar” är ett nyckelbegrepp i skolornas diskursiva praktik. I samtliga projekt
betonas ansvar på olika sätt. Ansvar är något som eleverna förväntas lära sig
genom projekten. Det kan handla om att ta ansvar över att göra sina uppgifter,
ta ansvar över materialet och ta ansvar för sina kamrater. Detta är också något
som framkommer i den utvärdering som forskningscentret vid Umeå universitetet gjort. Enligt lärarna i den utvärderingen uppvisar eleverna ett större ansvarstagande när de arbetar i projekten.830 Ansvar lyfts fram även i den officiella skoldiskursen. Vad ansvar innebär är bekant och inarbetat och lärarna kan
enkelt relatera till just ansvar när de beskriver vilka mål och resultat de uppnått
med projektet. Vad som är det ”nya” med ansvarstagandet inom projektet
framgår dock inte.

830

Danell, 2002, 27.
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Kreativitet
Ett uttryckt mål i PRIO 1:s övergripande projektbeskrivning är att elevers kreativa tänkande ska tas tillvara. Begreppet ”kreativitet” använder lärarna vid
Skogsskolan när de ska beskriva vad de anser att entreprenörskap och företagsamhet i skolan innebär. Det uppges i slutrapporten för Byaskolor för Bygdeutveckling att elevers kreativitet har utvecklats genom projektet, men det anges
inte specifikt hur detta har skett. I projekten överlag är emellertid inte kreativitet något som betonas, varken i projektbeskrivningar eller i utvärderingar. Däremot pratar lärarna om vikten av att eleverna ska få utlopp för sin kreativitet.
Begreppet ”kreativitet” används oftast på ett oreflekterat sätt. Alla talar dock
om det; alla vet att kreativitet är viktigt att betona; det är givna sanningar. Frågan blir istället vilket innehåll begreppet ”kreativitet” i realiteten har i de projekt
som bedrivs.
Initiativ
I vad mån elevernas initiativförmåga tas tillvara i projekten framgår inte av
skolornas redovisningar men det kan däremot konstateras att initiativen till
projekten kommer från de vuxna. I definitionen av företagsamhet betonar
samtliga skolor att det på olika sätt innebär att ta tillvara elevernas initiativförmåga. På Sjöskolan är ett av målen att eleverna ska lära sig att ta egna initiativ
och inte bara göra som kompisarna gör. Det handlar mer om elevens självständighet än initiativ i undervisningen.
Vilka möjligheter har eleverna att ta initiativ i de olika projekt som bedrivs
inom den enskilda skolan? Exempel finns att hämta från samtliga skolor. I
Havsskolan får eleverna ta kontakt med gästen i caféet och fråga vad gästen
önskar. I biblioteket likaså, när det gäller att gå fram till någon som behöver
hjälp. I Skogskolan tar eleverna själva kontakt med företagare när de ringer och
bokar tid för intervju. I Fjällskolan tar eleverna initiativ till att ordna olika saker
på roliga timmen. I Sjöskolan bygger teknikmaterialet på att eleverna själva ska
komma igång och lösa uppgiften. Men grunden i samtliga projekt är att lärarna
uppmanar eleverna till att ta dessa initiativ och det saknas en tydlig strategi för
hur eleverna ska lära sig att ta självständiga initiativ och vad det innebär att
eleverna ska lära sig ta initiativ.
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Aktivitet
”Aktivitet” är ett annat centralt begrepp som kan förknippas med de projekt
som skolorna bedriver och det är även den uppfattning eleverna har när de
beskriver vad de gör. De får vara aktiva och göra saker, vilket skiljer sig från
den övriga undervisningen där de anser att de måste sitta stilla. Det verkar också vara ett tydligt mål för lärarna att eleverna ska vara aktiva på olika sätt. Det
blir då påtagligt att eleverna får göra något annat än de vanligtvis gör. På Sjöskolan utövar elever olika aktiviteter när de arbetar med sitt material. På Havsskolan är eleverna aktiva när de arbetar i caféet och i biblioteket. På Skogsskolan är eleverna aktiva när de arbetar i trädgårdslandet, intervjuar företagare och
ansvarar för komposten. I de redovisningar som skolorna skickar till Länsstyrelsen ska det anges vilka aktiviteter som utövas. Vad som avses med aktivitet
är dock inte helt självklart. En av lärarna vid Skogsskolan menar att eleverna är
aktiva för att de sitter på olika ställen i skolbyggnaden och arbetar. Vad eleverna gör när de är utspridda blir mindre centralt.
Vad är egentligen det företagsamma i elevernas aktiviteter? Vilka aktiviteter kan
tillföra ett entreprenöriellt tänkande i undervisningen? Resultaten i min studie
visar inte någon entydighet på vad som kan avses med företagsamma aktiviteter
på de studerade skolorna. Klart är att skolorna på olika sätt fått uppmärksamhet i media för sina projekt. Där handlar det om projekt där eleverna visar upp
en aktivitet som exempelvis trädgårdslandet eller caféet, och projekten framstår
som positiva exempel. Ett ökat självförtroende är något som lyfts fram som ett
resultat av arbetet i projektet och den uppmärksamhet eleverna på olika sätt får
i projekten anses bidra till ökat självförtroende. Den diskursiva praktiken kring
aktivitet innebär att eleverna rör på sig, experimenterar och gör saker som vanligtvis inte ingår i den ordinarie verksamheten.
Hur påverkas en föreställning om något? Foucault menar att det sker med hjälp
av andra föreställningar och att ”sådana hopkopplingar kan inte fungera annat
än om de omges med stor offentlighet”.831 Projektet PRIO 1 har omgetts av
stor uppmärksamhet och så har även de skolor som bidragit med ”lyckade
exempel”. Jag anser dock att de projekt som framställs som ”lyckade”, kan i sig
bidra till att skapa en bild av vad entreprenörskap och företagsamhet i skolan
är.

831

Foucault, 1994b, 150.

217

Genus och jämställdhet
Om nu syftet och målet med att införa projekt i skolan är att utveckla elevers
entreprenöriella förmågor, kan man ju fråga sig vilken typ av entreprenörer
som eftersträvas. Är det de traditionellt manliga egenskaperna och attributen
som eftersträvas eller ser man på entreprenören som könlös? Inom den entreprenöriella skoldiskursen diskuteras eller nämns inte genusfrågan över huvudtaget.832 Genusfrågan osynliggörs helt, trots att forskning visar att detta är ett
problem. I entreprenörskapssammanhang får kvinnor, enligt Ahl, rådet att
anpassa och förändra sig för att efterlikna de manliga entreprenörerna.833 Skolans sätt att uppmärksamma flickor och teknik kan ses som ett exempel på
detta. Flickor behöver anpassa sig genom att arbeta mer med teknik, som traditionellt anses vara ett manligt område. Pojkar däremot ska inte behöva förändras. Ingen av de projekt som bedrevs i Västerbotten hade som mål att lära pojkar sköta barn, sy eller laga mat, arbetsuppgifter som traditionellt betraktas som
kvinnliga. Risken är här att skolans jämställdhetssträvanden leder till det motsatta. Flickor betraktas som underordnade och pojkar som normen och dessa
tankesätt befästs och förstärks därmed i skolan, trots att ambitionen är det
motsatta. Flickorna är problemet och det är de som måste förändra sig och bli
mer lik pojkarna, inte tvärtom.
Min undersökning visar att genus och jämställdhet är problematiskt i de diskussioner som förs i samband med projekten inom PRIO 1. Jämställdhetsarbetet
vilar på en accepterad retorik som på samma gång står i motsats till inofficiella
normer som är kopplade till begreppet.834 Ingen skola med självaktning kan
säga att de inte vill arbeta med genus och jämställdhet, men det saknas kunskap
om och redskap för hur detta skulle kunna genomföras i praktiken. Finns det
ingen tanke eller plan sedan tidigare är det tveksamt om ett projekt av just den
här typen är den rätta vägen att gå. Risken är att redan vedertagna könsmönster
och strukturer befästs och förstärks och blir en del av den redan starkt etablerade diskursen kring entreprenörskap.

Se bl.a. Johannisson & Madsén, 1997; Røe Ødegård, 2000.
Ahl, 2002,158.
834 Se bl.a. Rönnblom, 2002, 22; Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg & Elisabeth Sundin, Att göra
landet jämställt (Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1995), 21.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

”Entreprenörskap” och ”företagsamhet” är begrepp som håller på att få fäste i
undervisningsväsendet. I grundskolans lägre åldrar har det framför allt gestaltats genom olika projekt som syftat till att utveckla elevers företagsamhet.
Denna studies utgångspunkt är entreprenörskap och företagsamhet i skolan
och fokus är själva företeelsen men även den praktiska verksamhet som bedrivs
i projekt i Västerbottens län. Min ambition har varit att synliggöra de faktorer
som man förbinder och exponerar entreprenörskap och företagsamhet i skolan
med, både i ord och i handling. Det övergripande syftet är att med hjälp av
diskursbegreppet studera och problematisera entreprenörskap och företagsamhet i grundskolans lägre åldrar. De frågeställningar som jag valt att behandla är
följande: Hur har diskurserna kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan uppkommit? Vilka innebörder finns i begreppet ”entreprenörskap och företagsamhet i skolan”? På vilka sätt kommer den diskursiva praktiken kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan till uttryck?

16. Diskursen om entreprenörskap och
företagsamhet i skolan
Diskursen om entreprenörskap och företagsamhet i skolan vilar dels på en
stark retorik, dels på den praktiska verksamhet som bedrivs i skolan. Språket är
ett av huvudinstrumenten när människor och samhälle förändras.835 I bildandet
av en diskurs är således språket centralt.

835 Kenneth Hultqvist, “A History of the Present on Children’s Welfare in Sweden: From Fröbel
to Present-Day Decentralization Project”, Foucault’s Challenge: Discourse, Knowledge and Power in
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Diskursens utveckling
Som tidigare framgått är entreprenörskap något som inte bara ligger i tiden,
utan som också anses vara viktigt för att driva samhället framåt. Både historiskt
och i nutid betraktas entreprenören med fascination och intresse. Från början
handlade det om individer med stor handlingsförmåga som inte var rädda för
att vare sig bryta mönster eller ta risker. Inom ekonomin tyckte man sig se
vinster i dessa personers sätt att agera och därigenom blev de betydelsefulla för
samhällsutvecklingen. Utifrån ett foucaultperspektiv kan man här säga att det
inom forskningen uppstod ett behov, en vilja att veta vilka dessa personer var,
vilka kännetecken som var utmärkande och om dessa gick att överföra på gemene man eller om det bara var en viss kategori individer som hade dessa egenskaper. Forskningen visade att entreprenörer bestod av en heterogen samling
människor med speciella karaktärsdrag, inte bara inom affärsvärlden, utan också inom föreningar och organisationer. Kunskapen om entreprenörens egenskaper och förmågor öppnade dörrar in till utbildningsväsendet. Fostran av
entreprenörer eller företagsamma individer kunde ske genom undervisning.
Skolans roll ifrågasätts och förändringar eftersträvas både från politiskt håll och
från allmänheten. Elevers kunskapsnivåer, uppförande och normer diskuteras i
media. Genom olika kontrollsystem ska skolans kvalitet stärkas. OECD hade
redan i slutet av 1980-talet entreprenörskap på sin agenda och deras kritik av
undervisningens innehåll och form var stark. Skolans arbetssätt ansågs vara
föråldrade och krav ställdes på ett nyskapande. Arbetslöshet bland framför allt
ungdomar och ökade krav från arbetsmarknaden är orsaker till att entreprenörskapet fått fäste i utbildningsväsendet. På nationell nivå kom en uppmaning
från regeringshåll till landets landshövdingar att ge förslag till utvecklingsplaner
för länen. Skolan blev här intressant. I slutet av 1990-talet, när entreprenörskap
i skolan fick sitt fäste i Sverige, präglades många skolor av besparingskrav och
nedskärningar. Enligt ekonomen Brockhouse är en av entreprenörskapets drivkrafter att se möjligheter och ta sig ur ett missnöje. I den ansträngda ekonomin
fanns en möjlighet för skolorna att ta sig ur detta missnöje och söka projektpengar för att driva projekt inom entreprenörskap och företagsamhet i skolan.
Initiativet till entreprenörskap och företagsamhet i skolan har från början
kommit ifrån näringslivet och det är i den ekonomiska diskursen som entreprenören har sina rötter. Ekonomen Bengt Johannisson och pedagogen Torsten
Madsén fick av Närings- och handelsdepartementet gemensamt uppdraget att
ta fram förutsättningar för entreprenörskap och företagande i skolan. I förordet
till Entreprenörskapets rötter skriver statssekreteraren Peter Nygårds att det ”finns
Education, red. Thomas S. Popkewitz & Marie Brennan (New York: Teachers College Press,
1998), 93.
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ett brett samförstånd om att grunden för entreprenörskap och företagsamhet
måste läggas i skolan”.836 Detta samförstånd kan antas finnas inom näringslivet
och hos andra aktörer utanför skolan. Utbildningsdepartementet och Skolverket hade vid den här tidpunkten inga tydliga direktiv för införandet av entreprenörskap i skolan. Däremot fick NUTEK i uppdrag att utarbeta ett nationellt
handlingsprogram för ”ungt företagande”. Titeln talar om företagande och med
hjälp av styrdokumenten fann de beröringspunkter mellan skolans uppdrag och
vad som kunde ses som förenligt med entreprenörskap i skolan.

Diskursens budskap
Entreprenörskapsforskningen är mångfacetterad och bred och stor möda har
lagts ner på att försöka ringa in begreppet ”entreprenör”. Entreprenörskapets
roll i skolsammanhang, i synnerhet i grundskolan, vilar på en rad delar som har
diskuterats i denna avhandling. Det kan konstateras att sedan början av 2000talet förekommer begreppen ”entreprenörskap” och ”företagsamhet” i allt fler
dokument, särskilt på lokal nivå, som behandlar skolans utveckling.837
Diskursen har byggts upp kring begrepp som ligger i tiden. Motivation, aktivitet, kreativitet, handlingskraft, initiativtagande, ansvar och frihet kan idag anses
vara honnörsord i många sammanhang, inte enbart i skolan utan även i arbetsmarknaden i övrigt. Skolan ska ligga i tiden och vara en del i samhällsutvecklingen och individens frihet är här central. Detta ligger i fas med de nyliberala
tankegångar som alltmer kommit att prägla dagens samhälle. Pedagogen Marianne Dovemark har i sin avhandling visat på hur den ”nya” skolans retorik har
utvecklats. Dovemark pekar på begrepp som ”ansvar”, ”frihet” och ”flexibilitet”, vilka hon framställer som honnörsord i skolsammanhang.838 Den entreprenöriella skoldiskursen har använt sig av delar av läroplanens mål för att lyfta
fram att dessa går att jämställa med entreprenörskap. Läroplanens intentioner
ligger därmed i linje med entreprenörskapets avsikter. Arbetsmarknadens behov och otrygghet gör att skolan måste utbilda elever till att hantera en osäker
framtid.

Johannisson & Madsén, 1997, 3.
Framför allt gäller detta lokala skolplaner och lokala skolutvecklingsdokument. Se bl.a. Mullsjö kommun, skolplan 2005 – 2007, www.mullsjo.se/upload/120/Skolplan%20remiss.pdf, 200603-14; Linköpings kommun och Framtidsfrön, att arbeta med entreprenörskap i skolan,
www.edu.linkoping.se/ljung/framtidsfron/ 2006-03-14; Attitydsmedjan, ta-sig-församhet i
Västmanland, www.attitydsmedjan.se/sida.asp?pid=40&dir=40, 2006-03-14.
838 Dovemark, 2004, 222.
836
837
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I de projekt jag studerat är begreppet ”entreprenörskap” inte entydigt. Detta
överensstämmer med den begreppsproblematik som forskning inom entreprenörskap har brottats med och fortsätter att brottas med. Forskningen har visat
på problem med de alltför vida definitionerna. Den vida definitionen medför
att skolorna har svårt att fokusera på vad de egentligen vill med entreprenörskapet i skolan, vilken utveckling och förändring som de förväntas genomföra
med hjälp av entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Samtidigt innebär
det att skolorna inte behöver låsas fast vid ett sätt att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan utan de har haft frihet att arbeta med vad de
anser vara de bärande idéerna. Lärarna har i stort sett kunnat välja vilken inriktning som helst på sina projekt och ändå kunnat betrakta dem som entreprenöriella och företagsamma skolprojekt. Förespråkarna för entreprenörskap
och företagsamhet i skolan har lyft fram det som har kunnat uttryckas positivt i
undervisningssammanhang och förenat det med entreprenörskap i skolan utan
att det direkt har kunnat kopplas till något specifikt nyskapande. Projektet
PRIO 1 strävar inte efter generella lösningar utan utgångspunkten är lokala
förutsättningar och behov. På samma gång blir det här en paradox. Utan ett
tydligt mål vid de enskilda skolorna, vad de egentligen vill med entreprenörskap
i skolan, blir det svårt att nå tydliga resultat.
Genom att göra en historisk tillbakablick både på ”entreprenörens” framväxt
och på de utbildningstrender som florerat har jag försökt visa på hur förespråkarna för entreprenörskap i skolan lyft ut det som är positivt både i synen på
entreprenörskap och i synen på skolutveckling ur sitt sammanhang för att kunna skapa en ny diskurs: entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Trots att
den officiella svenska skoldiskursen utgår från skoldokumenten existerar ingen
enhetlig skoldiskurs. Olika skolor väljer att betona och framhäva vad de tycker
är viktigt och betydelsefullt, vilket i sin tur präglar den praktiska verksamheten.
Detta medför att entreprenörskapet får olika betydelse i olika skolkontexter.
Har skolan exempelvis haft liten eller obefintlig kontakt med närsamhället kan
nyskapandet bestå av att etablera olika samarbetsformer med närsamhället.
Entreprenörskap och företagsamhet i skolan innebär då på denna skola ett
samarbete med närsamhället.
Min avsikt med att först ringa in de olika skolornas diskurser har varit att försöka få en förståelse för vilka tankesätt och arbetssätt som är rådande på skolan
och på vilka sätt den entreprenöriella skoldiskursen har möjlighet att få tillträde.
I de projekt jag studerat finns en retorik kring vad entreprenörskap i skolan
innebär. Kreativitet, ansvar, självförtroende, initiativförmåga, samarbete är
förmågor som den entreprenöriella eleven i dessa skolor ska få möjlighet att
utveckla. Begreppen är i sig inte på något sätt nya i skolsammanhang. De går
att känna igen från samtliga styrdokument. Svårigheten för lärarna har varit att
levandegöra dessa begrepp i den praktiska verksamheten.
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Diskursens innebörder
Företagande och/eller företagsamhet
Skolorna kan välja att antingen lyfta fram en företagande eller en företagsam
diskurs. Att driva ett företag är konkret, har ett tydligt mål och kan dessutom
ge en guldkant i tillvaron i form av extra pengar till klasskassan. Det är också
den verksamhet som i många avseenden skiljer sig från den vardagliga undervisningen och som fått uppmärksamhet i media. Artiklar och reportage om
unga företagande elever lockar läsare.
Havsskolans val att driva ett café har medfört att en tydlig innebörd av begreppet ”entreprenörskap” framträtt. Där är det påtagligt att det handlar om att lära
eleverna att driva företag men också att arbetet i caféet ska medföra att eleverna får lära sig att ta ansvar och samarbeta. Det finns inga tveksamheter från
lärarnas sida att det är just det här man menar med entreprenörskap. Ett problem vid denna skola är den otydliga kopplingen till undervisningen i övrigt.
Jag upptäckte flera lektionstillfällen, som enligt den definition förespråkarna för
entreprenörskap i skolan definierat som entreprenörskap, som klart kunde
kopplas till entreprenöriell undervisning. Vid dessa lektionstillfällen fick eleverna ta initiativ, vara aktiva, utgå från sina intressen och ta makten över det som
skulle läras. Lärarna betraktade emellertid inte dessa undervisningstillfällen som
entreprenörskap och därigenom fanns små möjligheter för dem att se vad i
projekten som kunde ge näring till och utveckla den vanliga undervisningen.
De övriga skolorna vill tona ner den företagande delen och istället lyfta fram
den inre företagsamheten. Det är också det övergripande målet för dessa skolor. Enligt PRIO 1:s intentioner är det den inre företagsamheten som ska betonas i grundskolan. Huvudmålet är inte att bedriva företag. Lärare och rektorer
säger också i intervjuerna att det är den företagsamma delen i projektet som de
vill lyfta fram. Företagandet blir således dubbelbottnat på så sätt att det inte är
riktigt accepterat att arbeta med företagande samtidigt som det är det som är
mest synligt och som kan betraktas som nyskapande eftersom det skiljer sig så
tydligt från den vardagliga undervisningen. Huvudsyftet med att utveckla den
inre företagsamheten riskerar härmed att hamna i skymundan. Den inre företagsamheten blir mer osynlig, mindre konkret och därmed svårare att utvärdera
och mäta. Betydelsen av att utveckla den inre företagsamheten har också stora
likheter med läroplanens intentioner och mål.
Projektet PRIO 1 har initierats av aktörer utanför skolan, näringslivet. Frivillighet har funnits från skolornas sida att antingen delta eller inte delta i projekten.
PRIO 1:s utformning är både tydlig och otydlig till sin karaktär. Tydlig på så
sätt att det dels finns en organisation runt projektet, dels finns regler för hur
ansökan och rapportering till Länsstyrelsen ska genomföras. Otydligheten inne223

fattar vad som egentligen ligger till grund för att skolorna ska få projektmedel.
Vilka projekt kan betraktas som företagsamma om slutmålet är att öka antalet
entreprenörer i länet och få en ekonomisk utveckling? Enligt OECD handlar
det inte om läromedel utan om en förändring av arbetssätt och attityder till
entreprenörskap. Det finns tydliga regler för vad de olika skolorna ska göra för
att beviljas medel, samtidigt som det finns en stor frihet för skolorna att bedriva olika inriktningar inom projektet. Även om det kan vara positivt att få idéer
från andra projekt och lockas att göra egna projekt finns här en risk. Risken
med att lyfta fram goda exempel och ge dem uppmärksamhet är att de kan bli
normgivande. Det blir, för att använda Foucaults resonemang, en disciplinering
som blir styrande mot de positiva resultat som visas upp.
Entreprenörskapet har också till sin utformning framstått som lösningen på
skolans problem. Genom att arbeta entreprenöriellt kan läroplanens mål uppfyllas. Elevernas motivation och lust till lärande ska på så sätt bli en realitet i
den entreprenöriella skolan. Finns det då inga tveksamheter eller problematiserande diskussioner kring detta ämne? Företagsekonomen Magnus Forsberg hör
till dem som säger sig sakna sådana entreprenörskapstexter som ifrågasätter om
entreprenörskap i alla lägen verkligen är bra.839 Det finns så gott som inga texter som tar upp och diskuterar eventuella nackdelar med entreprenörskapets
funktion i skolan. Dikotomisering är en teknik som används för att peka på vad
som får sägas och vad som ska uteslutas. Den entreprenöriella skoldiskursen
vilar på uttryck som överlag är positiva och kan på så sätt stå oemotsagda.
Diskursiva formationer
En diskursiv formation handlar om det spänningsfält som uppstår när diskurser
möts. Här har vi nu ett möte mellan tre olika diskurser, diskurser kring psykologi, pedagogik och ekonomi. Dessa diskurser bildar tillsammans diskursen
kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Entreprenörens betydelse
och roll i samhället kopplas till elevens betydelse och roll i samhället, som entreprenör. Individens inre är i båda fallen betydelsefullt. Entreprenörens egenskaper och förmågor tillmäts betydelse för elevens egenskaper och förmågor.
Den psykologiska inriktningen av entreprenörskapsforskningen lyfter fram de
inre sidorna hos entreprenören. Entreprenören framställs som kreativ, initiativrik, med god självkänsla och gott självförtroende. Förmågor som också eftersträvas hos eleven. Inom ekonomin betraktas entreprenören ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där ökad ekonomisk tillväxt och tryggad sysselsättning
är centralt. Ur ett pedagogiskt perspektiv har det alltid funnits intresse för un-

839

Forslund, 2000, 173.
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dervisning och lärande. I skärningspunkten mellan dessa diskurser finns eleven
och den undervisning som bedrivs runt eleven. Å ena sidan handlar det om att
undervisningen måste förändras, å andra sidan handlar det om att undervisa i
enlighet med det som ligger inom den officiella svenska skoldiskursen och som
regleras och styrs av läroplanen. I diskussionen kring entreprenörskap och
företagsamhet i skolan höjs röster om elevers rätt till ”rätt” undervisning. Eleven ska ha rätt till delaktighet, inflytande och makt över sitt lärande. Det uppstår här en maktkamp om eleven. Maktkampen står mellan skola och näringsliv.
Inom skolan dominerar talet om eleven och undervisning men näringslivet
försöker ta över skolans tal genom att använda sig av läroplanens mål i vilken
det artikuleras vilka rättigheter eleven har över sitt lärande. På så sätt legitimeras näringslivets tal om eleven.
Strävan i införandet av entreprenörskap och företagsamhet i skolan har varit att
betona och lyfta fram de delar i Lpo 94s mål som står i samklang med den entreprenöriella skoldiskursen. I själva framställningen uppstår emellertid vissa
problem. Dikotomisering kontra samstämmighet blir problematisk. I de olika
texterna finns en genomgående tendens att ställa den traditionella skolan i direkt motsats till den entreprenöriella skolan, samtidigt som läroplanens mål
framställs vara förenad med den entreprenöriella skolan. Det uppstår således en
kamp mellan dessa två diskurser om legitimiteten att företräda den sanna och
den rätta undervisningen.
Ytterligare ett problem är den debatt som försiggår om att skolors verksamhet
överlag inte motsvarar läroplanens mål. Den kritik som riktas mot skolan är att
den inte är förändringsbenägen och att den vilar på tunga och svårnedbrytbara
traditioner. Skolan behöver hjälp att förändras och det är aktörer utanför skolan som ska bistå med den förändringen. Entreprenörskap och företagsamhet i
skolan framställs som den diskurs som kan hjälpa skolan ut ur sina problem.
Den entreprenöriella skoldiskursen har inte bara som mål att ingå i den officiella skoldiskursen utan vill överta, förvandla och därigenom normalisera. Denna
styrning producerar ett visst sätt att se på eleven och ett visst sätt för eleven att
se på sig själv. Eleven ska i den entreprenöriella skoldiskursen betrakta sig själv
som en företagsam elev med en positiv attityd till företagande. Det handlar om
att disciplinera inte bara eleven utan hela skolan till ett företagsamt förhållningssätt.
Allt sedan den första läroplanen Lgr 62 kom har elevens individuella intressen
och förmågor satts i fokus. Elevaktiva arbetssätt och kunskap om det egna
lärandet är uttryckliga mål i Lpo 94. Samarbete med närsamhället är också en
viktig beståndsdel i undervisningen. På så sätt råder det samband mellan entreprenörskap i skolan och de intentioner och de förändringar som eftersträvas

225

i dagens undervisning. Diskursen om entreprenörskap och företagsamhet i
skolan kan på så sätt sägas ligga inbäddad i den officiella svenska skoldiskursen.

Diskursens konsekvenser
Entreprenörskap och företagsamhet framställs också som ett skolutvecklingsprojekt. I SOU 1997:121 diskuteras olika strategier för skolutveckling. Decentraliseringen lyfts fram som kärnan i utvecklingsarbetet. Skolkommissionen
uttrycker en vilja att uppmärksamheten ska riktas mot de lokala sammanhangen
och där se vilka möjligheter som finns. Det är inom detta friutrymme som utvecklingen kan ske. Skolkommissionen menar vidare att det ”avgörande är hur
det lokala kraftfältet ser ut, vilka meningar som bryts där, hur ramarna ser ut,
vilka som kommer till tals, hur man påverkar varandra.”840 Foucault talar om
diskursiva regimer. Den diskursiva regimen finns på ett politiskt plan, i första
hand hos OECD, EU, Näringsliv och Länsstyrelsen. Det är de som har identifierat problemet, inringat begreppen och kommit med förslag på åtgärder.
Länsstyrelsen, dvs. projektägaren, blir i det här sammanhanget betydelsefull.
Ambitionen med PRIO 1 ligger på olika nivåer. Den politiska nivån ligger på
ett plan och skolornas på ett annat. Ambitionen kan sägas ligga på ett högre
plan hos projektägaren än hos de enskilda skolorna. Ekonomisk tillväxt är kanske inte det första skolorna tänker på när de går in i den här typen av projekt.
De EU-regler som finns för detta projekt styr också projektägaren. Enligt EU:s
regler är det vissa delar som ska ingå för att ekonomiska medel ska beviljas.
Dessa ska sedan redovisas. Genus och jämställdhet är ett sådant exempel. I de
studerade projekten finns inga klara utvecklingsmål för hur projekten ska bidra
till att utveckla jämställdheten. Krav på att projekten också ska gynna jämställdheten i skolan ställer därmed till problem. Skolorna ska dels arbeta med
nyskapande inom själva projektet, dels med hjälp av projekten arbeta med jämställdhet i en diskurs som redan är tydligt manligt präglad. PRIO 1 som idé har
kanske spänt över för stort område när man både vill se en förändring av attityder till företagande och en förändring av etablerade könsmönster. Strävan blir
här större än förmågan att kunna realisera idéerna i skolans verksamhet.
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Rektors och lärares roller
Ledarskapets betydelse betonas i utvecklingssammanhang. Rektorerna vid de
studerade skolorna är positiva till projekten men inte uttalat drivande. Vid
samtliga skolor saknas målinriktat arbete för hur entreprenörskapet skulle bedrivas. Inga dokument eller utvecklingsarbeten hade specifika mål om att utveckla entreprenörskap och företagsamhet på skolorna. Rektorernas roll i genomförandet av entreprenörskap i skolan anser jag vara betydelsefull. Retoriken är densamma, det handlade om begrepp som kreativitet, synliga aktiviteter,
ansvar och förändring av arbetssätt, men det saknas förbindelselänkar till den
praktiska verksamheten.
För att skolan ska betraktas som entreprenöriell ska flera aktörer agera entreprenöriellt. Rektor, lärare och elever ska samtliga fungera som entreprenörer.
Lärarens roll har beskrivits som mönsterbrytare; modet att ”stå tillbaka” och
låta elevernas intresse vara utgångspunkt i undervisningen. Läraren ska både
vara drivande och tillbakadragen. Det dilemma som läraren därmed kan ställas
inför är något som hon eller han måste lära sig leva med.
Enligt företagsekonomen Ylva Mühlenbock är entreprenörskapet osynligt i
offentlig sektor på grund av att det inte är individer som är drivande utan att
det i stor utsträckning handlar om kollektivet. Eldsjälar har beskrivits som viktiga för skolan. De driver olika utvecklingsarbeten. Inom PRIO 1 arbetar projektsamordnare i länet och projektledare på skolorna. Vid tre av skolorna var
projektsamordnarna knutna till verksamheten. Två av dessa tre kan betraktas
som eldsjälar. De brann för entreprenörskap i skolan och var starkt drivande i
projekten. Dessa eldsjälar har gjort entreprenörskapet till sin sak och fått svårt
att få med de övriga lärarna. De var själva ensamma entreprenörer på sin skola.
Där entreprenörskapet byggt på individuella initiativ har dessa individer därigenom stött på patrull och en förankring bland kollegorna har varit låg. Projekten
i min studie genomförs med hjälp av kollektivet men drivkraften finns hos
enskilda individer. På Sjöskolan hade entreprenörskapet identifierats med just
eldsjälen och projektledaren, men även på Havsskolan finns en liknande problematik. Lärarna i klasserna har ställt sig själva utanför och sett som sin uppgift att bidra organisatoriskt genom att medverka med sina elever och låta det
hela vara en separat verksamhet och inte något som ingår i den vardagliga undervisningen. Fjällskolan som inte drev något aktivt projekt vid tiden för min
studie hade inte fastnat i begreppet eller arbetssätt. Jag såg däremot inte några
konkreta riktlinjer för hur skolan skulle arbeta med entreprenörskap i klassrummet trots att jag upplevde att lärarna var friare i tanken än lärarna på de
andra skolorna när det gällde synen på vad entreprenörskapet skulle kunna
innebära.
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Under intervjutillfällena fick lärarna möjlighet att reflektera över vad som kunde betraktas som entreprenöriell undervisning i den verksamhet som de redan
bedrev. Det saknades dock en levande diskussion i kollegiet kring vad de redan
gjorde som kunde identifieras som entreprenöriell verksamhet och som de
kunde utveckla vidare. Gemensamt för samtliga skolor var att de med projektets hjälp såg möjligheter att skapa förändring, förändring som i första hand
syftade till att utveckla skolans arbetssätt och arbetsformer. Ett utökat samarbete med närsamhället och näringsliv var också önskvärt. Genom att öppna dörrarna för samhället utanför ses en möjlighet att utveckla skolans verksamhet.
Motstånd finns emellertid. Ett sätt att göra motstånd är att hålla projekten
utanför den vardagliga verksamheten. Rädsla över att släppa greppet om läroboken, tappa kontrollen över undervisningen är orsaker till att det finns ett
motstånd mot att införa entreprenöriell undervisning. Lärarna riskerar inte att
förlora detta grepp om entreprenörskapet fortsätter att bedrivas som separata
projekt.
Lärares professionalitet, eller snarare brist på professionalitet, är också det en
fråga som berörts inte bara i dessa sammanhang utan också kring lärare i allmänhet. Den entreprenöriella skolan hävdar att lärare måste vara professionella
för att bedriva en entreprenöriell undervisning. Är då svaret på hur vi ska kunna betrakta lärare som professionella att göra dem entreprenöriella? Jag vill i
stället påstå att utifrån den här beskrivningen finns en risk att hela debatten
kring lärares professionalitet förenklas.
Eleven i den entreprenöriella skolan
För elevens del handlar det om att hon/han ska få möjlighet att utifrån intresse
själv ta initiativ och ha makten över sitt lärande. Via leken ska eleven få utveckla sina företagsamma förmågor. Utgångspunkten är att alla barn är entreprenörer och skolans roll blir därmed att ta tillvara varje individs inneboende förmågor. Entreprenörskapet i skolan beskrivs inte kravlöst, utan tvärtom; entreprenöriell undervisning ställer stora krav på både lärare och elever. Den idealiserade bilden av den företagsamma eleven kan dock sägas vara en del av en utopisk
vision av en idealiserad undervisningssituation, långsiktigt strävansmål eller ett
ouppnåeligt utopiskt mål för skolorna. Tänk om alla klassrum var fyllda av
ansvarstagande, initiativrika, kreativa, nyskapande och samarbetsvilliga elever
med gott självförtroende!
Samarbete, ansvar och aktivitet är tydliga delar i projektet PRIO 1. Eleverna
ska lära sig olika samarbetsformer både inom skolan och med närsamhället.
Det ska på olika sätt åskådliggöras att eleverna får vara aktiva i projekten. En-
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ligt ursprungsdefinitionen av entreprenören handlar det om en individ som
”företar sig något”. Eleverna ska företa sig något för att vara företagsamma. De
ska också få utveckla sin kreativitet, initiativförmåga och ansvar. Den entreprenöriella eleven likställs också med en professionell elev. Min uppfattning är att
begreppet ”professionell” i det här sammanhanget blir kontroversiellt och
missvisande, om man överhuvudtaget kan använda begreppet när det gäller
barn och när man talar om lärande.
I de förändringar som förekommit i läroplanerna kan vi se hur diskurserna
kring barn och undervisning förändrats och omskapats. Barn betraktades i Lgr
62 som individer i behov av fostran inom flera olika områden. Undervisningens huvudsyfte var att fostra. Begreppet ”fostran” togs sedan bort i Lgr 69 och
ersattes med utveckling för att sedan återkomma i Lgr 80. Skolans uppgift blev
att hjälpa barnen att utveckla olika färdigheter och förmågor. I Lpo 94 betraktas
barn som självständiga, självstyrande, ansvarstagande individer som kommer till
skolan med erfarenheter och kunskaper som skolan måste ta tillvara. Relationen mellan lärare och elever har förändrats och en maktförskjutning från lärare
till elever förespråkas, en maktförskjutning som strävar mot att lärares kontroll
minskar och elevers egenkontroll ökar.
Den entreprenöriella skoldiskursen positionerar den vuxne som en aktiv agent,
med förmåga att kunna leda och påverka aktiviteterna hos det växande barnet.
Pedagogen Kenneth Hultqvist menar att vi idag håller på att konstruera en
diskurs och en praktik i vilken både det omgivande samhället och barnet blir
mer aktiva.841 Det aktiva barnet i skolan jämställs med den aktiva vuxna ute i
arbetslivet. Barnet betraktas som aktiv och kompetent och är en konstruktion
som passar i vår tid. Pedagogen Charlotte Tullgren har i avhandlingen Den
välreglerade friheten studerat hur barn i förskolan konstrueras genom den fria
leken. Hon konstaterat att barn utgör ”rationaliteter för en styrning vars mål är
att skapa medborgare som samhället behöver”.842 I maktrelationer skapas subjektet och det är också genom dessa relationer som individen förstår sig själv.
För att en elev ska förstå att hon är företagsam, initiativrik, ansvarstagande,
kreativ, delaktig och samarbetsvillig behöver hon få en bild av sig själv att hon
är det. I de maktrelationer som är kopplade till entreprenörskap och företagsamhet i skolan är eleven både ett verktyg och ett mål. Det är via projekten
som eleven ska få möjlighet att utvecklas till en företagsam individ. Motstånd
finns dock, som tidigare nämnts, inom den praktiska verksamheten.

Hultqvist, 1998, 107.
Charlotte Tullgren, Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. Avhandling för
doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2004), 119.
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Nyskapande – vanlig undervisning
I Schumpeters teori betonas den nyskapande rollen. Vad som är nyskapande i
förhållande till den vanliga undervisningen går inte generellt att säga. En verksamhet som anses vara nyskapande på en skola kan vara väl inarbetad och förankrat på en annan skola. Om nyskapandet står för något annat än det som styrdokumenten förespråkar visar de studerade projekten inte på något som inte kan
ingå i den vanliga undervisningen. Teknik i skolan ingår i ordinarie undervisning.
Trots detta ses det som ett projekt som ska leda till en förändring. Olika samarbetsformer med närsamhället som bedrevs vid Skogsskolan går också att koppla
till styrdokumenten. Nyskapande är inte heller något som lyfts fram som betydelsebärande i skolornas lokala skolpolicydokument eller projektplaner. I NUTEK:s
handlingsplan för ungt företagande saknar jag begreppet ”nyskapande”. Deras
definition är övergripande och förbunden med läroplanens mål, och lyfter inte
fram något som kan anses vara specifikt eller nyskapande. Samarbete med närsamhället betonas förvisso av NUTEK men även det är något som läroplanen
Lpo 94 tar upp. Vad samarbetet med närsamhället ska leda till är däremot inte
framskrivet på ett klargörande sätt. Blir det i och med dessa samarbeten en förändring av arbetssätten? Utan att styra skolorna alltför hårt kan en vägledning
vara att försöka identifiera vad de egentligen vill med detta samarbete i stället för
att till Länsstyrelsen redovisa hur många kontakter det varit. Det handlar i detta
fall om ett kvalitativt istället för kvantitativt tänkande. Redan i Lgr 80 var ett centralt tema att utveckla arbetssätt och arbetsformer i skolan till att bli mer elevaktiva. Skolorna uppmanades också att komma med nya grepp som skulle skapa
variation och förnyelse. Samarbete med närsamhället betonades och var en betydelsefull del i undervisningen.
Huvudmålet med entreprenörskap och företagsamhet i skolan är att fostra
företagsamma elever. Elever ska på olika sätt få möjlighet att under sin skoltid
utveckla företagsamma färdigheter som i sin tur ska generera företagsamma
individer, vilket eftersträvas i samhället. Följaktligen kan de redovisade projekten ses som en hjälp att skapa möjligheter och strategier för skolorna att utveckla företagsamma elever. Projekttanken i sig handlar om nytänkande, något
som ska tillföra något nytt och därigenom bidra till utveckling. Projekten ska
avslutas med att de blir en del i den ordinarie undervisningen eller ett avstamp
till ytterligare något nytt. Projektidéer har det arbetats med i skolan under en
lång tid med varierande resultat. Etnologen Lena Gerholm identifierade några
problem när hon under 1980-talet studerade kulturprojekt på olika platser i
landet. Det antogs att under projekttiden skulle det ”inträffa en mängd extraordinära händelser” på de olika orterna.843 Det som förvånade Gerholm var att
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Lena Gerholm, Kulturprojekt och projektkulturer (Stockholm: Liber, 1984), 17.
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när hon träffade projektledningen framstod det som om det var en ”sjudande
aktivitet” på de olika orterna, men när hon själv var ute och besökte projekten
såg hon inget speciellt. Det fanns följaktligen en diskrepans mellan projektledningens uppfattning och vad som var synligt i projekten.
Vilka strategier kan sägas vara tydliga i denna satsning på entreprenörskap och
företagsamhet i skolan? Projektet PRIO 1 vände sig till samtliga åldrar inom
skolan och pågick under fem år. Utbildningssatsningar har gjorts för lärare som
arbetar i projektet. Skolorna har själva, utifrån lokala behov, formulerat sina
projektansökningar och haft stor frihet i utformandet av sina projekt. Projekten
har medfört att skolorna sökt och fått ekonomiskt bidrag till att arbeta med
något som de ansett vara stimulerande och utvecklande. De studerade skolornas arbete med entreprenörskap och företagsamhet i skolan visar att diskurser
som redan är välformulerade och rådande på skolorna, såsom ansvar och samarbete, lyfts fram och överförs till den ”nya” diskursen. Istället för att överföra
det ”nya” som projektet förväntas tillföra den rådande diskursen överförs det
”gamla” och välkända in i den nya diskursen. Projekten i sig medför alltså inte
en övergripande diskursförändring av praktiken.
Mycket av det som pågått i projektet PRIO 1 går inte att mäta och vad som är
hönan och ägget är svårt att peka på. Det finns dock flera resultat som är värda
att lyfta fram i detta sammanhang. Skolorna har inte bara fått ett ekonomiskt
tillskott utan har även producerat en rad projekt som varit stimulerande både
för elever och lärare. Lärare och elever har med glädje arbetat i projekten. De
har fått en variation i det vardagliga arbetet som varit positiv för verksamheten.
Som många andra utvecklingsprojekt skapas positiva ringar på vattnet runt dem
som är engagerade i projekten. Eleverna vid samtliga skolor har även fått uppmärksamhet i media och de har känt sig viktiga och betydelsefulla. Om dessa
projekt sedan kommer att medföra att eleverna förändrar sin attityd till entreprenörskap och att därigenom antalet företag som i framtiden kommer att etableras i länet ökar, blir emellertid en senare fråga.
Studien har väckt nya frågor. En fråga är vilken roll näringslivet har i införandet
av entreprenörskap och företagsamhet i skolan? Vad förväntas närsamhället
tillföra skolorna – vad förväntas skolorna tillföra närsamhället? Vilken relation
mellan skola och närsamhälle är önskvärd? Hur ska företagsamma färdigheter
mätas? Vad är det som säger att just projektet PRIO 1 kommer att medföra förändrade arbetssätt och arbetsformer? En ambition och uttalat mål som har funnits i läroplanerna i mer än 20 år.
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Summary
“Entrepreneurship” and “enterprise” are concepts that are becoming increasingly common in control documents concerning schools and education also at
the primary level of compulsory school. Surprisingly little research has been
made in the area, especially when it concerns Swedish nine-year compulsory
school. Most theses about entrepreneurship originate from departments of
economics and they deal with different aspects of enterprising in trade and
business. In the primary years of compulsory school entrepreneurship and
enterprise in schools have been established through different kinds of projects
aiming at developing pupils’ enterprising skills.
The aim of this thesis has been to study and problematise texts dealing with the
subject and also school projects that have been carried out in the county of
Västerbotten. The main research questions of the study are:
•

How did the discourse on entrepreneurship and enterprise in school
arise?

•

What do the concepts of entrepreneurship and enterprise mean in
Swedish nine-year compulsory schools?

•

In what ways is discursive practice concerning entrepreneurship and
enterprise in schools expressed?

The thesis is divided into two parts; ”The entrepreneur, the child and the learning” and ”Entrepreneurship in schools – in words and action”. The first part
deals with the rise of the entrepreneur and how teaching, views on children and
the relationship between home, school and society have been articulated. The
second part is about the rhetoric surrounding entrepreneurship in school and
how the projects have affected the activities in the schools investigated. Michel
Foucault’s theories about discourse, power and discipline and theories about
gender have been used as analytical tools.
The study includes an analysis of scientific publications and official documents
as well as observations and interviews with pupils, teachers and heads. The
schools that were investigated were all participating in the project PRIO 1,
Priority Enterprise County of Västerbotten, a project that was carried out during the period 2000 to 2005. The overall aim of the project was to develop the
enterprising skills of the pupils of Västerbotten. The study covered four different primary schools in the county, from year four to year six. The schools were
of varying sizes and were located in different parts of Västerbotten. One of the
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schools was a small village school with a total of 26 pupils and the others varied in size between 100 and 360 pupils.
The entrepreneur, the child and the learning
For a long time entrepreneurship has been of great importance for society.
Consequently its role in society has been of great interest. It is significant for
the research in this area that it is multidisciplinary and it is difficult, nationally
as well as internationally, to find an explicit definition of the concept “entrepreneur”. Various aspects of research show that there is a struggle between
different discourses about which one of them should have the preference over
the “true” definition of the entrepreneur. The entrepreneur has its origin within
the economics discourse and the concept of entrepreneurship represents
change and innovation as well as business activity. The discourse of behavioural sciences viewed the entrepreneur as an individual, her/his specific entrepreneurial qualities and how she/he made use of them. Economics and behavioural sciences were getting closer to each other by emphasizing the entrepreneurial processes instead of focusing on the entrepreneur as an individual.
Qualities that are characteristic for an entrepreneur are energy, innovation,
creativity, an ability to take initiative, to co-ordinate and cooperate, and a willingness to take risks. These are all characteristics that the entire society as well
as school can make use of. Training for and about entrepreneurship has developed and it has been possible to stress its relevance for the entire educational
system. However, it deals with two different discourses. The terms ”narrow
training, for entrepreneurship and external enterprise” are used to illustrate the
kind of training that is more aimed at economics, i e a discourse aimed towards business. The terms “broad training, in enterprise and internal enterprise” on the other hand, turn against training in general by relating to upbringing and human inner qualities. A discourse in enterprise has been formed,
whose aim is to develop pupils into responsible, creative, active, cooperative
and enterprising members of society. This is where a new discourse is created
and it is a discourse in enterprise. Even so, the road into school is via economics, because the main aim of entrepreneurship is economic growth and increased employment rate.
Ever since the first national curriculum, Lgr 62, was published, the local society’s role in school has been emphasized in different ways. The discourses
about teaching have changed from an obvious and shared view on teaching,
valid for all pupils, to a freedom for schools to choose what actions to take in
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order to make their pupils reach the goals of the national curriculum. The discourses concerning children in school have changed from stating an unprecise
view on what pupil activity is, to actually expressing that pupils should be encouraged to take active part in shaping both the form and contents of their
school work. Concerning the relationship between home, school and society,
the discourse has changed from implying recommendations about what this
relationship may mean, to state parents’ right to participation and influence
over the form and contents of their children’s school work. Since the implementation of Lgr 62 the cooperation with the local society has been constantly
stressed and consequently of great importance for schools.
Entrepreneurship in school – in words and action
Unemployment among young people as well as society’s changing needs are
reasons why the concept ”enterprise” exists on most of the OECD countries’
agendas today. Society requires creative individuals who can take initiative and
responsibility. That is why something has to be done to make the enterprising
competence stronger, not only in the economy but also within each individual.
Entrepreneurship and enterprise in schools have been initiated by actors outside school and it was the Ministry for Industry and Trade that published the
recommendations and guidelines for the realization of entrepreneurship also in
the primary years of compulsory school. The role of entrepreneurship in school
is to raise and train individuals who will be able to see the opportunities and
the possibilities of starting their own businesses in the future. The discourse
about entrepreneurship and enterprise in schools is based on a strong rhetoric.
The advocates emphasize the relevance of entrepreneurship in school by connecting learning and innovation. In order to achieve legitimicy in school, connections have been made to the national curriculum of 1994, Lpo94. School is
generally seen as an obstacle for all progress and the role of the entrepreneurship has become to initiate development of school activity. What schools need
to be able to achieve this are teachers with entrepreneurial skills – qualities that
schools today seem to be lacking. A teacher with entrepreneurial skills is described as a real enthusiast and a driving force, someone with the courage to
break old patterns and to try new and different ways. Children are looked upon
as natural-born entrepreneurs and it is the task of schools to meet these children and help them, by playing, to develop their entrepreneurial skills. Pupils in
the entrepreneurial school will be able to develop their creativity, power of
initiative and ability to cooperate, starting from their own interests and abilities
and while doing so they are in control of their own learning.
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Throughout the different texts about entrepreneurship and enterprise in
schools there is a tendency to think in dichotomies. In this case it concerns
what is the right or wrong way of teaching. Enterprise teaching, as it is used in
entrepreneurship and enterprise in schools, is considered the right and true way
of teaching, while the practice in schools is described as the opposite. A struggle between two discourses appears; the struggle between the entrepreneurial
school discourse and the official school discourse, the latter with its origin in
the national curriculum from 1994, Lpo 94. It is a struggle about the pupils and
the teaching that is going on around them. The entrepreneurial discourse has as
its goal not only to be a part of the official school discourse, but also actually to
take over, transform and thereby be normalized. The discourse has been built
on current concepts, such as motivation, activity, creativity, action, initiative,
responsibility and freedom. These concepts may be recognized in many contexts, not only in schools but also elsewhere in the labour-market. Schools are
to be modern and to be a part of the social progress and the development of
society. The freedom of the individual is central. This is in line with the neoliberal thoughts that are becoming characteristic of today’s society.
At the end of the 1990s a number of school projects were initiated, both nationally and internationally, aiming at stimulating pupils’ enterprising skills. In
the county of Västerbotten school projects were initiated under the overarching project PRIO1. These projects were financed partly by the European Union’s structural funds for the purpose of “stimulating enterprise, creativity and
entrepreneurship in order to increase the number of entrepreneurs in the
county”. Local interests and needs were in focus, as a consequence the various
school projects turned out to differ much. The project was also supposed to
help increasing equality between girls and boys. Research on entrepreneurship
and gender has shown that the entrepreneurship rests on a male discourse. The
male entrepreneur is the norm and the female entrepreneur is represented as
something else. In their project applications for PRIO 1 the schools emphasized the fact that the projects were also aiming at supporting and paying more
attention to the girls. Accordingly the girls were the ones to be changed. Apart
from this the schools did not show any clear strategies for working for equality
between boys and girls in everyday teaching and school work.
The teachers at the investigated schools had difficulties in defining the concepts ”entrepreneurship” and ”enterprise”. The rhetoric was the same though.
It dealt with developing pupils’ creativity, power of initiative and ability to cooperate. The projects were run as an activity separated from the every-day
school work and it was never a goal that the enterprise teaching should be implemented. Three of the schools called themselves traditional, i e their teaching
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was based on the school books and the teachers were entirely responsible for
the planning and realization of the teaching and lesson activities. The heads at
these schools were hoping that the teachers should be stimulated to develop
their teaching methods by working with the projects.
Conclusions
The study showed that most schools were lacking a distinct strategy for the
development of entrepreneurship and enterprise. The schools emphasized
different aims with their projects. Through the projects they could choose to
bring out either an entrepreneurial or an enterprising discourse. In one of the
schools the students ran a cafeteria where the aim was not only to teach students in running business, but also to make them learn to take responsibility
and to cooperate. This project was very different from their ordinary school
work and was also separated from it. Running a business was a concrete task
for the student. The students had a distinct goal with their work and it could
also give them credit in the form of extra money in the class savings-box as
well as attention in media. Newspaper articles and reports about young enterprising students have attracted readers. The other three schools wanted to exclude businesses and leaders of businesses and instead emphasize their ambition to develop the students’ internal enterprise. Above all they wanted to develop the students’ sense of responsibility, power of initiative and ability to
cooperate. By working with the projects the teachers hoped to be able to improve their methods of teaching and make better use of the students’ ideas.
The discourse on enterprise was more invisible, less clear and more difficult for
the schools to evaluate and measure. The importance of the development of
the internal enterprise was very similar to the intentions expressed in the goals
of the national curriculum.
It has been up to the schools to decide whether they want to take part in the
projects or not. In three of the schools, teachers, who could be described as
real enthusiasts, both initiated and were the driving forces behind the projects.
It was difficult though for these teachers to motivate their colleagues to participate. The only way they actually did so, was when they agreed to make it
possible for the students to take part in the projects. The heads expressed a
positive attitude but did not act as the driving force.
There was opposition, though. One way of showing opposition was to keep
the project from the every-day school activities. Teachers expressed a fear of
letting go of the school book and by doing so also losing control over the
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teaching and the school work. It was the teachers’ position though, that they
would not risk losing this control if the entrepreneurship was carried out in the
form of a project separated from other school work.
The demand on the project PRIO 1, that it should also support equality in
schools, turned out to be problematic. The schools were supposed to work for
innovation within the project, but also, by using the project as a method, work
for equality within a discourse, which is already based on male tradition. The
work for equality was based on a well-known and accepted rhetoric. No selfrespecting school could say that they did not want to work with gender and
equality. However, the schools were lacking both the knowledge and the instruments for how this work should be performed in practice. If the schools
do not have ideas or plans for their equality work since before, it is doubtful
whether projects in enterprise is the right choice of method. There is a risk that
recognized patterns and structures of gender are more strongly confirmed and
become a part of the established discourse in entrepreneurship.
The strategies that have been obvious in PRIO 1 were that the project was
aimed at students of all ages and that it was going on for five years. Teachers
working in the projects were offered in-training programmes. The schools
themselves have formulated their own applications based on local needs and
they have had a large amount of freedom when designing the different projects.
As a result of these projects, schools have received financial support to be able
to work with something they have considered to be both stimulating and instructive
The work with entrepreneurship and enterprise in schools in the investigated
schools show that well-established and current discourses in the schools were
transferred to the ”new” discourse. Instead of transferring the “new aspects”
that the project was expected to contribute to the current discourse, the ”old”
and already well-known aspects were transferred to the new discourse. Consequently, the projects themselves did not result in a comprehensive change of
the discourse in practice.
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Bilaga 1
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för svenska och
samhällsvetenskapliga ämnen

FORSKNINGSCENTRUM
FÖRETAGSAMHET I
SKOLAN

Umeå 2002-08-28

Till förälder/vårdnadshavare med barn i år 4-6 i X skola
Jag heter Eva Leffler och har i drygt 20 år arbetat som klasslärare. Numera är jag doktorand
vid forskarskolan för Pedagogiskt arbete vid Fakulteten för lärarutbildning och ingår i
projektet PRIO1, Företagsamhet i skolan i Västerbotten.
Hösten 1999 startade projektet ”Byaskolor för bygdeutveckling” (BFB) i Västerbotten.
Projektet satte igång en utvecklingsprocess när det gällde att utveckla den IT - medierade
undervisningen både i skolan och även i byn samt att utveckla olika samverkansformer mellan
skolan och närsamhället. Från och med 2001 ingår BFB i länsprojektet PRIO1. På Umeå
universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen håller ett
forskningscentrum på att byggas upp. Centret går under namnet ”Forskningscentrum –
Företagsamhet i skolan” och arbetar förutom med forskning, även med utvärdering och
fortbildning. Ert barns skola har deltagit i BFB projektet sedan starten och är därför intressant
för oss i centret att studera.
Eftersom en av målgrupperna i detta projekt är elever i grundskolan är det viktigt att studera
barns erfarenheter för att undervisning och lärande ska utvecklas, och i det här fallet vad
elever och skola utvecklar genom BFB. Jag skulle nu vilja ha er tillåtelse för att ta hjälp av ert
barn för att kunna genomföra denna studie.
Arbetet med eleverna och lärarna är planerade att genomföras under detta läsår, 2002/2003
och totalt kommer fyra olika skolor i länet att ingå i studien. Jag kommer att närvara i klassen
under ett antal dagar vid ett flertal tillfällen under läsåret.
Tillstånd har givits av skolledningen samt av berörda lärare. Deltagandet är naturligtvis
frivilligt och deltagarna har givetvis rätt att avbryta sin medverkan när som helst. All
information från elever och lärare kommer att avidentifieras och behandlas anonymt och inte
användas i något annat sammanhang.
Ni som godkänner att ert barn deltar behöver inte höra av er till mig men om ni däremot
har frågor eller invändningar är jag tacksam om ni kontaktar mig senast 13 september 2002.
Vill ni läsa mera om projektet finns ytterligare information på följande webbadress:
http://www.prio1.nu/fou/
Med vänlig hälsning
Eva Leffler
Doktorand i Pedagogiskt arbete
Tel: 090-786 64 41
E-post: eva.leffler@educ.umu.se

Fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet, 901 87 UMEÅ: 090-786 64 41 e-post: eva.leffler@educ.umu.se

Bilaga 2
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för svenska och
samhällsvetenskapliga ämnen

FORSKNINGSCENTRUM
FÖRETAGSAMHET I
SKOLAN

Umeå den 26 september 2002

Till dig som är förälder i klasserna X och X
Jag har nu påbörjat min studie på ert barns skola och kommer att välja ut några barn i ett par
av klasserna för att enskilt intervjua dem. För att kunna göra detta krävs ert tillstånd.
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Deltagandet från barnens sida är naturligtvis
frivilligt och all information från barnen kommer att avidentifieras och behandlas anonymt
och inte användas i något annat sammanhang.
Jag är tacksam om ni fyller i talongen nedan och sänder den tillbaka till skolan så snart som
möjligt med er dotter/son.

Tack på förhand!
Eva Leffler
Doktorand i pedagogiskt arbete
Tel: 090-786 64 41
E-post: Eva.leffler@educ.umu.se
Information forskningscentrum: http://www.prio1.nu/fou/

…………………………………………………………………………………………………...

Barnets namn: ____________________________________________

JA: Jag tillåter att mitt barn intervjuas

NEJ: Jag tillåter inte att mitt barn intervjuas

………………………………………………
Förälders/vårdnadshavares underskrift

Fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet, 901 87 UMEÅ: 090-786 64 41 e-post: eva.leffler@educ.umu.se

Bilaga 3
Intervju rektor
Bakgrundsfrågor
• Kön
• Ålder
• Utbildning
• Antal år i yrket
• Tidigare yrke
• Antal år på skolan
• Varför rektor?
Skolkultur
Beskriv skolan
Organisationen
Din roll på skolan
Din roll som rektor
Mål
Styrkor – svagheter
Glädjeämnen
Trivselfaktorer
Arbetslagets betydelse – för- och nackdelar
Kan du säga vad som kollegiet gemensamt anser vara viktigt här på skolan?
Varför?
Arbetssätt och arbetsformer – vilka?
Informerad om det som sker i klassrummet?
kvalitetsredovisningen
• ”arbetsschemat ger möjlighet till större elevinflytande”
• ”aktivt lärande och sökande efterkunskap”
• ”Tjej – och killsnack”
Elevinflytande
Elevdemokrati
Elevmedverkan
Föräldrainflytande
Föräldramedverkan
Personalvård
Konflikter

Kreativitet och företagsamhet
Vad innebär det för dig?
Hur visar det sig här på skolan?
Utveckling av skolverksamheten?
Din roll?
Hur syns det i undervisningen?
Målet?
Vad får eleverna ut av det?
- Lärarna?
- Skolan?
- Du som skolledare?
På vilket sätt ger det eleverna ”en positiv syn på framtiden”?
Hur tas elevernas initiativförmåga till vara?
Vilka initiativ kommer från eleverna?
Definiera: - Kreativitet
- Ansvar
- Initiativförmåga
- Samarbete
- Självförtroende
… och hur ni arbetar med eleverna
Drivkrafter bakom projektet?
Projektledarens betydelse?
Skolledarens betydelse?
Vilka nätverk har skolan byggt upp?
På vilkas initiativ har dessa nätverk byggts upp? ( rektor, projektledare,
föräldrar, lärare, elever)
Projektpengarnas betydelse?
Hur kommer det att se ur efter projektperiodens slut?

Bilaga 4
Intervju lärare
Bakgrundsfrågor
• Kön
• Ålder
• Utbildning
• Antal år i yrket
• Tidigare yrke
• Antal år på skolan
• Varför lärare?
Skolkultur
Beskriv hur det är att arbeta på den här skolan
Din roll på skolan
Mål med verksamheten
Styrkor och svagheter
Glädjeämnen
Trivselfaktorer
Arbetslagets betydelse
För och nackdelar med arbetslaget
Kan du säga vad ni i kollegiet anser vara viktigt här på skolan?
Varför är detta ansett som viktigt?

*

Arbetssätt och arbetsformer:
På vilket sätt tycker du att arbetsschemat ger större elevinflytande?
Hur arbetar ni med att stimulera eleverna till ”aktivt lärande och sökande efter
kunskap”?
Vad innebär aktivt lärande?
*kvalitetsredovisning
Din roll som lärare
BAS – beskriv och berätta syftet
Elevdemokrati
Elevinflytande/ elevmedverkan
Föräldrainflytande /föräldramedverkan
Skolledarens roll
Personalvård
Konflikter

Flickor och pojkar: Kan du beskriva hur ni arbetar med ”tjej – och killsnack”?
Kreativitet och företagsamhet
Vad innebär företagsamhet i skolan för dig?
Kan du beskriva kreativitet och företagsamhet visar sig på din skola?
På vilket sätt anser du att det utvecklar skolverksamheten?
Vilken roll har du i denna utveckling?
Hur syns det i undervisningen?
Påverkan i den vanliga undervisningen?
Målet
Vad får eleverna ut av det?
Flickor/pojkar
På vilka sätt påverkar ger det eleverna en ”positiv syn på framtiden”?
Hur tas elevernas initiativförmåga till vara?
Vilka initiativ kommer från eleverna?
Vad behöver elever för kunskap?
Vad får ni lärare ut av det?
Definiera: - Kreativitet
- Ansvar
- (Initiativförmåga)
- (Samarbete)
- Självförtroende
… och hur ni arbetar med eleverna
Vad är det i undervisningen som främjar företagsamhet?
Vilka drivkrafter finns det som driver projektet?
Vilken betydelse har projektledaren?
Vilken betydelse har skolledaren?
Vilka nätverk har skolan byggt upp?
På vilkas initiativ har dessa nätverk byggts upp? ( rektor, projektledare,
föräldrar, lärare, elever)
Vilken betydelse har projektpengarna?
Hur kommer det att se ur efter projektperiodens slut?

Bilaga 5
Intervjufrågor elever
Bakgrundsfrågor
• Ålder
• År på skolan
• Annan skola tidigare
• Annan klass tidigare
Skolkultur
Om du fick ta emot en ny elev som ska börja här vad skulle du då berätta om din
skola? Vad är det för slags skola?
• Bra
• Mindre bra
• Förändra
Då kan du också berätta om en vanlig skoldag. Hur ser den ut från det du
kommer tills du går hem på em?
Dagboken – hur fungerar den?
Planering – Utvärdering

Om du var lärare vad skulle du säga till eleverna att du tyckte var viktigt att lära
sig i skolan?
Kunskaper
Vad skulle du säga att de skulle ha kunskaperna till?
Vad tycker du?
Om du var lärare vad skulle du låta eleverna vara med och påverka/bestämma i
skolan?
Vad får du bestämma?
Elevinflytande
- lektionerna?
Vad vill du vara med och bestämma?
- lektionerna?
Vilket ansvar tycker du att eleverna ska ha på sin skola?
Om du fick bestämma…
- lektioner
Ansvar
- skolvecka ser ut?
Vad skiljer…
- lektioner
- skolvecka från en vanlig vecka?

1

Ombytta roller – en företagare kommer till skolan och vill veta hur skolan
fungerar idag.
Hur gör du när du ska lära dig något (nytt)? Vilka hjälpmedel tar du hjälp av?
Hur lär du dig bäst?
Hur gör du när du söker kunskap?
- Roligt
- Svårt
- Lätt
- Arbetssätt/arbetsformer
Varför är du i skolan?
Vad kan man göra på en skola för att alla elever ska:
• känna sig trygga?
• få lära sig så mycket som möjligt?
• få bestämma mera över vad de vill lära sig?
Företagsamhet i skolan - projekt
Om du skulle berätta för en ny elev om…
Actionteatern
Skolträdgården
Hälsa
Nytta av det i den vanliga undervisningen
Vilka företagare har ni kontakt med utanför skolan?
Studiebesök
Bo kvar i på din ort?

Roligt
Tråkigt
Lätt
Svårt
Varför

Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete
Dissertations in Educational Work
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet
I serien har utkommit:
1. Monika Vinterek, 2001. Åldersblanding i skolan: elevers erfarenheter.
2. Inger Tinglev, 2005. Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade skolors
svenskundervisning.
3. Inger Erixon Arreman, 2005. Att rubba föreställningar och bryta traditioner.
Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning.
4. Berit Lundgren, 2005. Skolan i livet – livet i skolan. Några illitterata
invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk.
5. Camilla Hällgren, 2006. Researching and developing Swedkid. A Swedish
case study at the intersection of the web, racism and education.
6. Mikaela Nyroos, 2006. Tid till förfogande. Förändrad användning och
fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?
7. Gunnar Sjöberg, 2006. Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?
8. Eva Leffler, 2006. Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap
och företagsamhet i skolan.

