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 I

Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i Luleå kommun förhåller sig till begreppet 
entreprenörskap och om och i sådana fall hur det integreras i verksamheten. Vi har brutit ned 
syftet i tre forskningsfrågor: Vilken betydelse lägger pedagogerna i begreppet entreprenör-
skap? Vilka attityder till begreppet har pedagogerna? Samt har entreprenörskap integrerats i 
förskoleverksamheten? I sådana fall hur? Den teoretiska aspekten vi valt i denna studie är 
fenomenografin eftersom det är pedagogernas tankar vi är ute efter. Vi har även valt att ha 
med det sociokulturella perspektivet då det styrker vikten av det sociala samspelet och att 
andra människor är viktiga för lärandet och den sociala utvecklingen. Studien är genomförd 
med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex olika förskollärare på fyra olika förskolor i Luleå 
kommun. Vi har utgått från läroplanen för förskolan under arbetets gång samt tagit del av för 
ämnet relevant litteratur. I resultatet framkom vikten av det sociala samspelet i barns 
utveckling och lärande. Dessutom framkom att flertalet pedagoger betonar hur viktigt det är 
att låta barnen pröva och på så vis utveckla tron på sig själva. Det framkom även att 
pedagogerna jobbade på ett sätt som kan kopplas till entreprenörskap och det synliggjordes 
genom att de pratade om att utgå från barnens förutsättningar och intressen och fokuserade på 
lekens betydelse för lärande.  
 
Nyckelord: Entreprenörskap, leken, entreprenöriellt lärande, fenomenografi, sociokulturell 
teori, kreativitet, initiativ, sociala samspelet, företagsamhet, entreprenör. 
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1 Inledning 
Första gången vi kom i kontakt med ämnet entreprenörskap var via en föreläsning som hölls 
av Teknikens Hus kopplat till ett projekt i deras regi som heter ENA-projektet. ENA står för 
Entreprenörskap Nätverk Arena och är ett projekt för entreprenöriellt lärande i Norrbotten. 
Efter den föreläsningen tog vi kontakt med Teknikens Hus eftersom vi blev intresserade av 
om och i sådana fall hur man jobbade med entreprenörskap i förskolan. När det visade sig att 
de precis hade startat en föreläsningsserie kopplad till förskolan och inte kommit så långt fann 
vi det intressant att gå vidare och undersöka mer kring entreprenörskap kopplat till förskolan. 
Under vår utbildning har vi aldrig stött på detta begrepp kopplat till förskolans verksamhet 
och vi har heller aldrig innan kommit i kontakt med någon pedagog inom förskolan som hade 
någon tidigare större erfarenhet av entreprenörskap sett ur förskolans verksamhet. Av den 
anledningen ser vi det som en utmaning att arbeta mer kring entreprenörskap och ju mer vi 
läser in oss på ämnet desto mer intresserade blir vi av att fortsätta undersöka. 
 
I denna studie avser vi att ta reda på mer om entreprenörskap, ifall entreprenörskap är en del 
av förskolans verksamhet, hur pedagoger inom förskolan ser på begreppet och vad de vet om 
just entreprenörskap kopplat till förskolan. Genom att samtala med pedagoger inom förskolan 
har vi blivit inspirerade att skriva och reflektera över entreprenörskap och dess betydelse för 
förskolans verksamhet. Genom att lyfta hur pedagoger resonerar kring entreprenörskap 
kopplat till förskolan kan vi bli inspirerade att själva reflektera över vad entreprenörskap 
egentligen är och hur vi på bästa möjliga sätt kan arbeta för ett entreprenöriellt lärande inom 
förskolan. Vi har valt att intervjua förskollärare i vår studie eftersom det är de som har 
ansvaret för det pedagogiska arbetet inom förskolan. 
 
Vi anser att entreprenöriellt lärande är mycket viktigt då nya skollagen, läroplanen och 
Länsstyrelsen i Norrbotten alla lyfter entreprenöriella kompetenser som avgörande för barns 
utveckling och lärande. Länsstyrelsen i Norrbottens län skrev 2007 ett övergripande strategi-
dokument för Norrbottens fortsatta utveckling som heter; Regionalt utvecklingsprogram för 
hållbar framtid i Norrbotten. Där nämns bland annat att ”[nytänkande, kreativitet och företag-
samhet ska stimuleras tidigt, redan i unga år” (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2007, s. 10). 
Lika viktigt är hur pedagoger förhåller sig till barnens lärande och lekens betydelse för 
lärande och utveckling. Skolverket (2010a) lyfter att verksamheten ska anpassas efter alla 
barn och att alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Hur pedagoger förhåller 
sig till barns lärande och utveckling och hur de anpassar verksamheten för att möjliggöra 
bästa möjliga utveckling och lärande för varje enskilt barn är viktiga pusselbitar i det 
entreprenöriella lärandet. I den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) står det att 
förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt stimulera 
barns lärande och utveckling. Det ska därför bli oerhört intressant och spännande att gå vidare 
med denna studie och undersöka hur pedagoger ser på begreppet och om det finns någon 
koppling mellan entreprenörskap och verksamheten de jobbar i.  
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1.1 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi tagit lika stort ansvar för val av litteratur och utformningen av 
innehållet. Vi har valt litteraturen och arbetets innehållande delar gemensamt, vi har dock 
slumpmässigt eller utifrån intresse valt att dela upp ansvaret för bakgrunden och tagit något 
större ansvar för vissa delar, dock har vi alltid tagit del av det den andra skrivit och till-
sammans utarbetat det slutliga innehållet. Arbetets resterande delar har vi arbetat fram 
tillsammans och tagit lika stort ansvar för. Förberedelserna och utförandet av intervjuerna och 
sammanställningen av analysen har vi gjort tillsammans och anser att vi på det viset har 
kompletterat varandra på ett bra sätt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare i Luleå kommun förhåller sig till be-
greppet entreprenörskap och om, och i sådana fall hur, det integreras i verksamheten. 
 
Utifrån detta syfte har vi kommit fram till tre frågeställningar som vi finner relevanta och 
kopplade till syftet. 
 

• Hur förhåller sig pedagogerna i förskolan till begreppet entreprenörskap? 
• Ser pedagogerna någon koppling mellan entreprenörskap och förskolan?  
• Har entreprenörskap integrerats i förskoleverksamheten? Och i sådana fall hur? 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt har vi valt att behandla ämnen som vi anser är viktiga för den studie vi avser att 
att göra och som tillför en ökad förståelse för ämnet. Dessa ämnen kommer att presenteras i 
följande rubriker: begreppen entreprenör och entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, lekens 
betydelse för lärande, varför entreprenörskap i förskolan och styrdokument. 

3.1 Begreppen entreprenör och entreprenörskap 
Leffler (2006) påpekar att begreppet entreprenör ursprungligen kommer från franskans 
”entreprendre” och det refererar till en aktiv individ som får något gjort. Ordet uppträder för 
första gången 1437 i Dictionnaire de la langue francaise.  Vidare beskriver Leffler (2006) hur 
bilden av entreprenören genom historien framställts som en person som har haft olika roller 
och funktioner vilka alla haft betydelse för samhället. Bilden av en handlingskraftig individ 
som tar risker finns även med i begreppet entreprenör menar Leffler (2006). Leffler (2002) 
skriver i artikeln Entreprenörskap och företagsamhet i skolan - en del i pedagogiskt arbete, 
att begreppet entreprenörskap för henne är liktydigt med en person som är villig att anta nya 
utmaningar, som vill ha utveckling och pröva nya idéer. Leffler (2006) poängterar att det inte 
bara gäller att ha idéer utan att reflektion över vad man gör även det är viktigt för att kunna gå 
vidare. 
 
Enligt Skolverket (2010b) kan entreprenörer även verka inom den offentliga sektorn som 
förnyare av skolor, sjukvård eller politik. En entreprenöriell person kan även utan att styras av 
marknadsregler eller krav från det offentliga skapa nya ideella verksamheter. Detta är ett 
bredare synsätt på definitionen entreprenörskap som Skolverket (2010b) betonar som viktig 
att lyfta fram.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (NE) har ordet entreprenör betydelsen; ”en person eller ett 
företag som genomför en entreprenad eller en person som t.ex. startar nya företag eller ut-
vecklar nya produkter”. NE definierar begreppet entreprenörskap som ”en entreprenörs 
aktiviteter och verksamhetsförhållanden”. Vidare står det att man kan dela in entreprenörskap 
i fyra grupper varav den första gruppen är ”entreprenöriella konsekvenser” och det kan vara 
exempelvis sysselsättning och tillväxt. Den andra gruppen är enligt NE ”entreprenöriellt 
tänkande” där kreativitet, användarorientering och uthållighet räknas in. Den tredje gruppen är 
”entreprenöriella miljöer” som till exempel kan finnas inom redan befintliga företag eller i 
regioner. Slutligen är den fjärde och sista gruppen ”entreprenöriella förlopp” och hit hör 
organisering och tillväxt samt skapandet av nätverk. NE definierar begreppet entreprenörskap 
som ”en entreprenörs aktiviteter och verksamhetsförhållanden” Några andra begrepp som 
förekommer inom detta område är begreppen intraprenad och intraprenör. Enligt NE är 
intraprenad ”när en person eller en grupp personer inom t.ex. en kommun eller ett företag får 
extra stor frihet att genomföra ett projekt eller att driva en del av den vanliga verksamheten”. 
En intraprenör definieras i samma uppslagsverk som en ”person som verkar som förnyare av 
affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning”. Att skolor drivs 
som intraprenad är i dag en inte helt ovanlig företeelse enligt Skolverket (2010b). 
 
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, definierar entreprenör-
skap ”som ett förhållningssätt till lärande som innefattar alla arbetsformer som stimulerar 
elevers självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och kommunika-
tionsförmåga” (Skolverket, 2010b, s.15). Leffler (2006) menar även att dessa kompetenser 
och färdigheter inte endast gäller individer och att OECD förtydligar att de även kan överföras 
på ”företagsamma organisationer, samhällen och skolor” (Leffler, 2006, s.119). I EU:s doku-
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ment; Genomförandet av gemenskapens Lissabon program: Främja entreprenörskaps-
tänkande genom utbildning och lärande, står det att entreprenörskap är en ”nyckelkompetens 
för tillväxt, sysselsättning och personlig utveckling” och i samma dokument ges följande 
definition av begreppet entreprenörskap: 

 
Företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, 
innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som 
ställts upp. Detta är ett stöd för alla i vardagslivet (både hemma och ute i samhället) och gör 
arbetstagarna både mer medvetna om det sammanhang de verkar i och mer benägna att 
utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är också en grund för mer specialinriktade 
färdigheter och kunskaper som företagare behöver för att etablera en social eller kommersiell 
verksamhet. (Europeiska kommissionen, 2006, s.4) 
 

Nutek, numera Tillväxtverket presenterar en definition som enligt Skolverket (2010b) anses 
vara en vedertagen definition av entreprenörskap, både i Sverige samt i övriga nordiska 
länder: ”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i 
samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska 
och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang” (Skolverket, 
2010b, s.11). Hjorth och Johannisson (1997) förklarar att entreprenörskap är som att fånga 
tillfället i flykten och att detta används medvetet i en skapelseprocess:  
 

Eftersom vi ser entreprenörskapet som en materialisering av egna idéer i dialog med andra 
konkretiserar vi också de entreprenöriellt verksamma individerna som organisatörer i och 
genom personliga nätverk med andra individer. Det är vad människor gör med andra som är 
organiseringens kärna. (Hjorth & Johannisson, 1997, s.90) 

 
Hjorth och Johannisson (1997) ser även entreprenörskapet nära förknippat med de grund-
läggande förmågor som till vardags uttrycks som företagsamhet. De tillskriver människor och 
barn i synnerhet både förmåga och intresse att i samspel med andra ta initiativ och ansvar för 
att nyskapa och omskapa. Entreprenörens uppfattning om sig själv och sin omvärld grundas 
tidigt, redan som barn, anser författarna. Företagsamhet är även något som Johannisson och 
Madsén (1997) ser som liktydigt med begreppet entreprenörskap. De menar att redan som 
barn besitter människan de förmågor som förknippas med företagsamhet; ”nämligen tillitsfullt 
och engagerat agerande, initiativtagande, nyfikenhet, upptäckarglädje, kreativt experiment-
erande med tillvaron, reflektion över gjorda erfarenheter och ständigt sökande efter 
utmaningar” (Johannisson & Madsén, 1997, s.19). 
 
Det är svårt att hitta någon enhetlig definition av begreppet entreprenörskap. Leffler (2006) 
skriver att det är inom den ekonomiska diskursen begreppen entreprenör och entreprenörskap 
har sina rötter. Därför menar hon att de flesta avhandlingar om företagsamhet kommer från 
företagsekonomin och behandlar företagare och företag inom näringslivet. Den enligt 
Johannisson, Madsén och Wallentin (2000) erkänt främste entreprenörsforskaren Joseph A 
Schumpeter var en banbrytare inom forskningen om entreprenörskap. Johannisson et al., 
(2000) skriver att för Schumpeter var entreprenören ”den evige destruktören” och Schumpeter 
beskrev entreprenören som ”den som genom kommersialisering av banbrytande innovationer 
(inte sällan tekniska) radikalt ändrade förutsättningarna för andra på marknaden” 
(Johannisson et al., 2000, s.36). Även Leffler (2006) refererar till Schumpeter och hans teorier 
om vad som karaktäriserar en entreprenör; ”Att upptäcka och ta tillvara möjligheter när de 
dyker upp för att sedan utnyttja dem för sin egen vinnings skull” (Leffler, 2006, s.46). Vidare 
menar författaren att forskare från olika discipliner än i dag använder sig av Schumpeters 
teorier som en viktig utgångspunkt vid studier om entreprenörskap.  
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Forskarna Saras D Sarasvathy och Sankaram Venkataram hävdar i sin artikel i tidskriften 
Entrepreneurship Theory and practice (2011) att entreprenörskap inte är något som bara är 
vikt åt näringslivet och företagande utan ska genomsyra hela samhället. Under de sista fyra 
årtionden har det skett en demokratisering av begreppet entreprenörskap från att gälla endast 
ett fåtal till att gälla alla. Idag är det inte endast potentiella forskare vid universitet och 
högskolor som tränas i entreprenörskap utan det börjar vid tidig ålder som ett förhållningssätt 
och ett verktyg som formar kärnan i all utbildning i linje med att lära sig läsa och skriva samt 
matematik enligt Sarasvathy och Venkataram. Att lära ut entreprenörskap till alla, och inte 
enbart till entreprenörer, som en nödvändig och användbar kunskap och som en viktig aspekt 
om hur man ser på omvärlden är av största vikt anser Sarasvathy och Venkataram. De 
sammanfattar sin artikel: 
 

In sum, we have argued here that by thinking of entrepreneurship as a subset of other 
disciplines such as economics or treating it as a setting for testing theories from these 
disciplines, we may be in danger of falling into a category error. One way out of this error is to 
reformulate entrepreneurship as a method of human action, comparable to social forces such 
democracy and the scientific method, namely, a powerful way of tackling large and abiding 
problems at the heart of advancing our species. (Sarasvathy, S. & Venkataram, S., 2011, 
s.130) 

 
Enligt Leffler (2006) har intresset på senare tid mer vidgats och förenats med andra teorier 
såsom psykologi, sociologi och pedagogik. Detta har i sin tur, anser Leffler (2006), lett till en 
ökad förståelse för entreprenören som individ ur olika perspektiv och hur denne verkar och 
det i sin tur har lett till att teorierna har närmat sig varandra när de genom att istället för att 
fokusera på entreprenören som individ betonar de entreprenöriella processerna.  

3.2 Entreprenöriellt lärande 
Enligt Falk-Lundkvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2011) föds vi nyfikna och med lust att 
utforska. De anser därför det är en självklarhet att förmågan att lyckas samt den känsla det ger 
driver elevens motivation och lusten till att lära. De menar därför att det borde vara ett sätt 
som vi arbetar med för att eleverna på ett tidigt stadium ska lyckas med det de tar sig för. 
Falk-Lundkvist et al. (2011) menar att i grunden handlar känslan av att lyckas om att få 
bekräftelse vilket i sin tur kräver en kunskapssyn som bygger på att ”kunskap skapas när 
människor kommunicerar och utvecklas i samspelet med varandra. Det ställer också krav på 
pedagogerna som bekräftar eleverna i deras sökande efter att 'lyckas'” (Falk-Lundkvist et al., 
2011, s.68). Författarna menar att elevens livsvärld är utgångspunkten för det entreprenöriella 
lärandet och nyfikenhet och intresse är drivkraften och genom att kombinera erfarenheter och 
kunskaper når man insikter. ”Intresse är alltid utgångspunkten för lärande” (Falk-Lundkvist, 
et al., 2011,s.72). De beskriver även hur viktigt det är med kreativitet och motivation i det 
entreprenöriella lärandet. 
 
Johannisson et al., (2000) beskriver hur barn från början är; ”utforskande, kreativa och 
företagsamma” samt att ”barns informella lärande innan de möter skolan uppvisar många 
likheter med lärande för entreprenörskap”. (Johannisson et al., 2000, s.53). De visar även på 
att forskare har sett att redan vid ett års ålder har barn en ”klar intention med sitt handlande” 
och att det ofta är de vuxnas underskattning av barnets intentioner och förståelse som gör att 
de ingriper och på så sätt hindrar barnets måluppfyllelse. Den nära kopplingen mellan 
entreprenörskap och lärande betonas även av Falk-Lundkvist et al., (2011) de beskriver hur 
redan givna svar på frågorna i skolan och där ett rätt- eller feltänkande finns, hindrar lusten att 
lära. Däremot menar de att en kunskapssyn som uppmuntrar och framhåller flera svar på 
samma frågor och som förespråkar att kunskapen är relationell och föränderlig, uppmuntrar 
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elevernas kreativitet och på så vis finner de en mening i att söka svar på olika problem och 
frågeställningar. Vidare förespråkar författarna ett förhållningssätt som är experimenterande 
och utforskande, vilket de anser medför ett ökat lärande. Johannisson et al., (2000) anser att 
barns egna förmågor samt vikten av att barnen behåller dessa förmågor under den framtida 
skoltiden är något som framhålls. Författarna hävdar att barn är födda till entreprenörer och att 
frågan bara är hur de vuxna bemöter dem. Redan i barndomen grundläggs entreprenörers 
uppfattning om sig själva och sin omvärld. Omvärlden har därför ett stort inflytande på hur 
människor utvecklar förmågan till skapande. ”Entreprenörskap kommer ur ett socialt samspel 
och förblir en skapelseprocess, där samspelet med andra individer är det centrala. Eftersom 
entreprenörskapet innebär att något nytt skapas så finns det en mycket nära koppling till 
lärande” (Johannisson et al., 2000, s. 90). Johannisson och Madsén (1997) betonar även de 
betydelsen av barns skapande kraft och tar som exempel hur förskolan arbetar på ett sätt som 
är baserat på forskning om hur barn uppfattar och utvecklar förståelse för det som sker i sin 
omvärld. De hävdar att detta karaktäriseras av pedagogernas förhållningssätt i samspelet med 
barnen. Johannissons och Madséns (1997) perspektiv innebär att man måste bejaka och ge 
svängrum för barns lekfullhet. Att barn är befriade från ”många av vuxenvärldens sociala och 
språkliga/tankemässiga begränsningar”, reflekteras i deras förmåga att leka ”dvs. som mål och 
medel för tillvaron integrera erfarenhetsvärld och fantasivärld, oberoende av yttre betingelser” 
(Johannisson & Madsén, 1997, s.77). 

3.3 Lekens betydelse för lärande 
Vygotskij (1995) betonar att just leken för barnen är en kreativ bearbetning av upplevda 
intryck och ett sätt att kombinera dem och på så vis skapa en ny verklighet som motsvarar 
barnens egna behov och intressen. I Skolverket (2005) skriver de att läroplanen genomsyras 
av en syn på lek som innebär att det finns ett väldigt starkt samband mellan leken, 
kreativiteten och ett utforskande och nyfiket förhållningssätt. Falk-Lundqvist och Hallberg 
(2006) framhåller även leken som en viktig del i det entreprenöriella lärandet, effekterna av 
leken är aldrig förutbestämda och det är inte heller det entreprenöriella lärandet. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) ser även de lekens betydelse för lärandet: 
 

När barn leker och prövar olika saker möter de nya och oväntade situationer. När den nya 
informationen eller situationen inte passar in i det barnet vet, kan det först uppstå en 
frustration. Därefter försöker barnet att hantera det nya innehållet och anpassa det till det han 
eller hon redan kan eller vet. I denna process uppstår ny kunskap som barnet känner sig till 
freds med. Lekprocessen blir på så sätt en del av lärandet. (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson 2007, s. 42) 

 
I Skolverket (2010a) poängteras att i lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem. Enligt Skolverket (2005) är leken är starkt kopplad 
till många av förskolans uppdrag då fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande stimuleras i lekens och det lustfyllda lärandets olika former. Detta 
poängterar även Säljö (2010) och menar att det är genom att kommunicera om vad som 
händer i leken och annan typ av interaktion som barnet blir delaktig i hur människor i dess 
omgivning uppfattar och förklarar olika företeelser. Lindqvist (2006) anser att i leken börjar 
barnen hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden och på så vis skapa en medveten form för sina 
egna handlingar. Författaren skriver att i teorin tror förskollärarna på lekens roll vid inlärning 
men i praktiken går de inte in i leken för att delta utan ställer enbart upp med service som att 
tillhandahålla material och liknande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) 
skriver att man som pedagog måste ge upp den form av kontroll som man utövar genom att 
diktera villkoren och fördela ordet om man vill bli delaktig i barns lärande helt och hållet. 
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Enligt Vygotskij (1995) sker barns och även vuxnas lärande i samspel med omgivningen och 
det är därför viktigt att träna barn i förmågan att skaffa sig kunskap istället för att lära ut en 
viss mängd kunskap. Det sociala samspelet tar även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2007) upp då de skriver att synen på det kompetenta barnet förutsätter att synen på 
utveckling och lärande är förenligt med barns lek och att detta i sin tur förutsätter socialt 
samspel mellan barn och vuxna såväl som mellan barn. Författarna skriver vidare att i den 
spontana leken lär sig barn att fråga, att pröva sina argument och att ta den andres perspektiv 
och genom att göra detta anser författarna att barnens egna tankar blir synliga för dem själva 
och då kan de arbeta med sin egen förståelse. Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
Olsson (2007) har förskolan en viktig uppgift i att få det enskilda barnet ska kunna lita till sina 
egna idéer och resonemang. ”Att barnet är delaktigt och skapar sin egen kunskap är också en 
förutsättning för att han/hon skall kunna delta aktivt i en demokratisk process i samhället” 
(Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007, s. 172). 
 
Vygotskij (1995) påpekar att det inte finns någon motsättning mellan fantasin och verklig-
heten, genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor och ju rikare verkligheten är desto 
rikare blir fantasin. Vikten av att utgå från barns erfarenheter och fokusera på det som upptar 
barnets värld tar även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) upp. Här menar 
författarna att just leken blir betydelsefull eftersom det är i leken som barnen gestaltar och 
skapar erfarenheter, de påpekar att det är där som förskolepedagogerna måste möta barnen 
och leda och utmana dem utifrån innehållet i läroplanen. I Skolverket (2010a) står att leken 
kan ses som en viktig faktor för barns utveckling och lärande. Det står även att ett medvetet 
bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Vygotskij 
(1995) menar att barn genom lek kreativt kan bearbetar och skapa nya situationer och ett nytt 
beteende utifrån dessa erfarenheter. Detta syftar även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2007) på då de menar att ”Mångfalden finns just i helheten, det vill säga barns hela 
tillvaro där alla barns erfarenheter från såväl sagans värld som verkligheten bidrar till nya 
dimensioner och tankar för varje enskilt barn” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 
2007, s.51). Vidare hävdar författarna att lekens grundläggande dimension är att skapa 
mening i vad det innebär att vara människa i världen. Författarna skriver också att barns lek 
hör ihop med deras sätt att förhålla sig till sin omvärld och skapa mening i denna på ett 
lustfyllt sätt. Detta stärker Skolverket (2010a) som betonar att verksamheten ska bidra till att 
barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Och detta lyfter även Leffler 
(2006) som menar att Piaget ser leken som ett sätt för barn att förstå den värld som de lever i. 

 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) skriver att i barnens lek finns inget abso-
lut rätt eller fel utan i leken måste regler ständigt definieras och omdefinieras. Och enligt 
författarna är detta vad som gör leken till ett utmärkt tillfälle för barnen att utveckla sin 
kommunikativa kompetens, som enligt författarna är grundläggande för barns hela lärande 
och skapande förmåga. Falk-Lundqvist och Hallberg (2006) skriver att företagsamt lärande 
handlar om just viljan att våga pröva nya saker, göra samma saker men på andra sätt, tänka 
nytt, förändra gamla mönster och att våga utmana det gamla vanliga. Falk-Lundqvist och 
Hallberg (2006) betonar vidare att entreprenöriellt handlande kännetecknas av att använda sig 
av fantasi, skaparkraft och intuition. Och just fantasins skapande aktivitet tar Vygotskij (1995) 
upp då han förklarar att den är direkt beroende av rikedomen och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter eftersom dessa erfarenheter utgör material som fantasiskapandet byggs 
av. Vygotskij (1995) anser att ju rikare en människas erfarenheter är desto mer material har 
fantasin att förfoga över.  
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Enligt Hwang och Nilsson (2011) menar Vygotskij att när barnen leker tränar de regeltill-
ämpning, verklighetsuppfattning och sociala roller. Enligt Säljö (2010) menade Piaget att det 
är när barnen är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerade i sin omgivning, och när de 
undersöker den och manipulerar den som de kan utveckla sin förmåga. Vidare påpekar Säljö 
(2010) att Piaget betonade att barn måste tillåtas att vara aktiva och göra egna fysiska och 
intellektuella erfarenheter för att utvecklas. Olsson och Olsson (2007) pekar på att Piaget ser 
på leken som ett sätt för barnen att bearbeta sådant som de inte förstår och leken har därmed 
en stor betydelse för lärandeprocessen. Även Dewey (1995) har en syn på människan som 
aktiv gentemot sin omgivning som återspeglas i uttrycket learning by doing, han menar att 
eleven i skolan måste ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. Dewey (1995) 
påpekar att utbildningen ska utgå från individens intresse och aktivitet och att lärarna aktivt 
ska stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling. Han åsyftar att det är avgörande för 
undervisningens framgång om den utgår från barnens intressen, motivation och uppfattningar 
eller inte. 

3.4 Varför entreprenörskap i förskolan 
Regeringen antog våren 2009 en nationell strategi med rubriken Strategi för entreprenörskap 
inom utbildningsområdet, i den står skrivet att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd 
genom hela utbildningssystemet. Regeringskansliet (2009) skriver att grunden för att utveckla 
ett entreprenöriellt förhållningssätt läggs tidigt genom att stimulera nyfikenhet, självför-
troende, kreativitet och förmågan att fatta beslut. Det står även att regeringen avser att 
förstärka betoningen på att stimulera entreprenöriella färdigheter, såsom kreativitet och 
nyfikenhet, i läroplanen för grundskolan. Detta stärks bland annat i Luleå kommuns lokala 
verksamhetsplan (2011) där de lyfter att framtiden skapas av barn som har lust, mod och vilja 
att förverkliga sina egna idéer och känner att de kan påverka sin egen livssituation. Vidare 
menar de att verkligt inflytande är en förutsättning för att utveckla kreativa, initiativrika och 
ansvarstagande medborgare med demokratisk kompetens. 
 
Utbildningsdepartementet (2009) betonar att förskolans verksamhet ska utgå från en helhets-
syn på barnet och barnets behov samt stimulera barns lärande och utveckling. Det står även att 
utbildningens syfte är att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt främja 
alla barns utveckling och lärande och stimulera viljan till ett livslångt lärande. Utgångs-
punkten för all utbildning som innefattar barn under 18 år är att den alltid ska utgå från 
barnets bästa, och med barnets bästa menas att ge bästa möjliga förutsättningar för barnets 
personliga utveckling (Utbildningsdepartementet, 2009). För att ge barnet bästa möjliga 
förutsättningar för utveckling måste man enligt Utbildningsdepartementet (2009) ta i beakt-
ande övriga rättigheter som är relevanta i sammanhanget som barns rätt till inflytande och 
delaktighet, att barn ska ges likvärdiga möjligheter och barns rätt till respekt. Utbildningen 
ska således utformas i överensstämmelse med barnens rättigheter som de står skriva i 
barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, 2009). Om man läser i FN:s barnkonvention 
lyfts där att alla barn har rätt att bilda egna åsikter och att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 
rör barnet. Det poängteras även att barnet ska ges möjlighet att få göra sin röst hörd. Vidare 
står det att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla 
barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga och 
barnets utbildning ska syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle 
(FN:s barnkonvention, 1989). Skolverket (2010a) poängterar barns inflytande ytterligare då 
det betonas att verksamheten ska anpassas efter alla barn och att alla barn ska få uppleva sig 
vara en tillgång i gruppen. I Skolverket (2005) lyfts även där vikten av barns inflytande i sin 
egen lärprocess och att barn måste få möjligheten att uttrycka sina egna tankar och åsikter och 
därmed påverka sin egen situation. Skolverket (2005) betonar att genom att ge barn förtroende 



 10 

lär de sig att ta ansvar för sina val och att ta konsekvenserna för sitt handlande. Vidare menar 
de att barns vardagsinflytande behöver synliggöras så att barnen vet att deras åsikter betyder 
något. I den lokala verksamhetsplanen för Luleå kommun lyfts entreprenörskap och entrepre-
nöriella förmågor som viktiga för framtiden: 
 

Entreprenörskap och entreprenöriella förmågor lyfts fram som några av de viktigaste 
faktorerna för tillväxt och välstånd i såväl Europa som Sverige. Initiativförmåga, kreativitet 
och mod att omvandla idéer till handling är förmågor som förskolan och skolan ska arbeta 
med. Genom att ge dagens barn och elever möjlighet att utveckla sina entreprenöriella 
förmågor så läggs en stabil grund för regionens framtida utveckling. (Luleå kommun, 2011, s. 
6) 
 

Skolverket (2010a) pekar på att verksamheten ska främja lek och kreativitet samt det lust-
fyllda lärandet. Dessutom betonas att verksamheten ska utveckla barnens förståelse för sig 
själv och andra och att barnens tankar och idéer ska tas till vara. Luleå kommun (2011) menar 
de att ”All verksamhet handlar om att tillfredsställa dem man finns till för, så att de är nöjda. 
Att kunna fånga tankar, känslor och behov är avgörande för framgång” (s.8). Att se till varje 
enskilt barn betonas även i Skolverket (2010a) där just vikten av att vuxna ser till varje enskilt 
barns möjligheter och behov och vikten av att alla barn får uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen och upplever sitt eget värde lyfts fram. Vidare betonas lekens betydelse ytterligare i 
läroplanen för förskolan:  

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 
och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. (Skolverket, 2010a, s. 6) 

 
Luleå kommun (2011) betonar att ett allsidigt och livslångt lärande bygger på en helhet och 
ett sammanhang där verksamheter och kompetenser samverkar för barns utveckling och läran-
de. I Skolverket (2010a) går att läsa att verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motivation och drivkrafter att söka nya kunskaper, det står även att barn lär genom 
lek, socialt samspel, skapande och utforskande: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 
att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Skolverket, 2010a, s. 7) 

 
Detta stärks ytterligare då Luleå kommun (2011) menar att alla barn och elever ska ges möj-
lighet att använda sig av informations- och kommunikationsteknik samt estetiska lärprocesser 
som verktyg för lärande. De menar att genom utveckling av nyfikenhet, initiativkraft och 
motivation utvecklas de entreprenöriella förmågorna hos barnen. Skolverket (2005) påpekar 
att barn ska få vägledning och stimulans av vuxna för att med egen aktivitet öka sin kompe-
tens och utveckla ny kunskap. För att göra detta menar de att det är viktigt att olika språk- och 
kunskapsformer samt olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.  
 
Även förskollärarens ansvar poängteras starkt, Skolverket (2010a) pekar på att förskollärarens 
ansvar ligger i att arbetet i barngruppen utförs på ett sådant sätt att barnen ges förutsättningar 
för utveckling och lärande samt utmanas till att använda hela sin förmåga. I Skolverket 
(2010a) beskrivs även vikten av att ge barnen nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 
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nya kunskaper och färdigheter. I Skolverket (2010a) beskrivs likaså vikten av pedagogers 
förhållningssätt till barns lärande och utveckling och där betonas hur viktigt förhållningssättet 
är för barns förståelse för rättigheter och skyldigheter och av den anledningen är förskol-
lärarna viktiga förebilder för barnen. I Skolverket (2005) lyfts detta ytterligare då det står 
skrivet att respekten för barnet är grunden för pedagogers förhållningssätt och syn på lärande.  
 
Vikten av entreprenörskap stärks ytterligare av OECD, som ser entreprenörskap som ”den 
viktigaste faktorn” för att skapa arbetstillfällen och välstånd. Med hjälp av entreprenörskap 
kan man möta utmaningar och strukturomvandlingar i ett alltmer föränderligt och globaliserat 
samhälle enligt Skolverket (2010b). Detta lyfts även i den lokala verksamhetsplanen för Luleå 
kommun (2011) där det går att läsa att ”Förskolan och skolan arbetar med att utveckla de 
kompetenser och förmågor som krävs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle” 
(Luleå kommun, 2011, s. 6). Leffler (2006) beskriver hur samhället enligt OECD har behov 
av individer som är kreativa och tar initiativ och ansvar. Det handlar om ”att ta till vara på 
deras kapacitet och utveckla deras företagsamma kompetenser”. (Leffler, 2006, s.119). Vidare 
hänvisar Leffler (2006) till OECD/CERI Educational Monograph no 4. Towards and ”Enter-
prising” Culture Challenge for Education and Training (1989), där man kan läsa följande 
definition om vilka individer som eftersträvas enligt OECD:  
 

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 se-curity 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. (OECD, 1989, citerad i Leffler, 2006 s. 
119) 
 

Leffler (2006) lyfter även att dessa kompetenser och färdigheter inte endast gäller individer 
och att OECD förtydligar att de även kan överföras på ”företagsamma organisationer, 
samhällen och skolor” (Leffler, 2006, s.119). 

I slutet av 2006 antog Europaparlamentet en referensram för nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande. I Europeiska kommissionen, nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, En 
europeisk referensram, en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation 
”Utbildning 2010”, tas de åtta nyckelkompetenser upp som behövs för att ”medborgare kan 
uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden i vårt 
kunskapsbaserade samhälle” (Europeiska kommissionen, 2007, s.1). Den sjunde nyckelkom-
petensen som beskrivs är initiativ och samarbetsförmåga och under den rubriken kan man 
läsa: 

Initiativförmåga och företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det 
innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för 
att uppnå de mål som ställts upp. Detta är ett stöd för de enskilda, inte bara i vardagslivet 
(både hemma och ute i samhället) utan också i arbetslivet och gör arbetstagarna både mer 
medvetna om det sammanhang de verkar i och mer benägna att utnyttja de möjligheter som 
står till buds. Det är också en grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper som 
behövs av dem som etablerar eller bidrar till social eller kommersiell verksamhet, och bör 
omfatta medvetenhet om etiska värderingar och främja goda styrelseformer. (Europeiska 
kommissionen, 2007, s.11) 
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EU:s stats- och regeringschefer enades 2010 om utformningen av Europa 2020, strategin som 
ersätter den tidigare Lissabonstrategin, en jobb- och tillväxtstrategi som verkade för att främja 
kunskap och innovation för en ökad tillväxt. Europa 2020 utgör nu EU:s nya gemensamma 
ramverk vars syfte är att skapa ökad tillväxt och fler jobb. I rapporten MEDDELANDE FRÅN 
KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, står det att 
strategin har tre övergripande prioriteringar som är: Smart tillväxt, som innebär att ”utveckla 
en ekonomi baserad på kunskap och innovation”, en hållbar tillväxt som ska ”främja en 
resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi” och slutligen: tillväxt för alla 
som ska ”stimulera ekonomin med hög sysselsättning och med social och territoriell 
sammanhållning” (Europeiska Kommissionen, 2010, s.5). Falk-Lundkvist, et al., (2011) tar 
upp ett av huvudinitiativen i Europa 2020, ”Unga på väg” som syftar till att utbildnings-
systemens resultat stärks samt att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 
Enligt Falk-Lundkvist et al. (2011) framhålls att ”inrikta skolornas kursplaner mot ökad 
kreativitet, innovation och entreprenörskap” (Falk-Lundkvist et al., 2011, s.27) som betyd-
elsefullt. 

3.6 Styrdokument 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur styrdokumentet läroplanen för förskolan, 
Skolverket (2010a), styrker det entreprenöriella lärandet.  
 
I Skolverket (2010a) går att läsa att ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom 
rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten” (Skolverket, 2010a, s. 4). Det lyfts även att ”Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket, 2010a, s. 4). Det står 
skrivet att barnen i förskolan ska möta vuxna som ser alla barnens möjligheter och som 
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Dessutom skrivs det 
att förskollärarna ska ansvara för att varje barn får sina behov tillgodosedda och respekterade 
och att alla barnen får uppleva sitt eget värde samt att alla de ges möjlighet till utveckling och 
lärande och stimuleras till att använda hela sin förmåga, (Skolverket, 2010a). 
 
Skolverket (2010a) menar även att varje barn ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 
och göra val utifrån de egna förutsättningarna och på det viset ska delaktighet och tilltro till 
den egna förmågan grundläggas och växa. Det står även skrivet att förskolan ska sträva efter 
att varje barn känner trygghet i sin egen identitet och utvecklar en lust och nyfikenhet att leka 
och lära. Det står också att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin själv-
ständighet och tillit till den egna förmågan. Därtill står det att förskolan ska inspirera barnen 
att utforska omvärlden.  
 
Skolverket (2010a) belyser vikten av att arbetslaget verkligen tar till vara på barnens vet-
girighet och lust att lära och utmanar deras nyfikenhet samt tar till vara på barnens vilja att ta 
ett större ansvar i förskolan. Att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att hantera 
konflikter och respektera varandra är även det sådant som lyfts fram som sådant som 
arbetslaget ska arbeta för. I Skolverket (2010a) betonas att den pedagogiska verksamheten ska 
genomföras så att utveckling och lärande stimuleras och den ska främja leken, kreativiteten 
och det lustfyllda lärandet. Det står även att verksamheten ska ta till vara och stärka barnens 
intressen för att lära och erövra nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter. 
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4 Metod 
I arbetet med vårt examensarbete har vi valt att göra en empirisk studie. Enligt Patel och 
Davidson (2003) kännetecknas empirisk vetenskap av att kunskaperna grundas på obser-
vationer av verkligheten. Pramling (1994) anser att empirin innebär utforskandet av kvalitativt 
skilda sätt människor uppfattar och erfar olika fenomen i omvärlden. Vi har i vårt fall valt att 
använda oss utav kvalitativa intervjuer. Vi anser att det bättre svarar mot vårt syfte än 
exempelvis enkätstudier eller observationer eftersom det är pedagogernas uppfattningar vi är 
intresserade av. 

4.1 Teoretiska aspekter 
Under denna rubrik kommer vi att presentera de teoretiska aspekter som vi utgår ifrån i denna 
studie. Under denna rubrik kommer vi att presentera de teorier som ligger som grund för vårt 
examensarbete. Dessa teorier är det sociokulturella perspektivet, fenomenografi, fenomeno-
logi och även en redogörelse för skillnader mellan fenomenografi och fenomenologi. 

4.1.1 Sociokulturellt perspektiv 
Hundeide (2006) lyfter att det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i 
en social värld. Författaren menar att denna värld är utformad via historiska och kulturella 
processer, dessa processer styr och utgör modeller för hur barnens utveckling kan ske. 
Hundeide menar att man sett ur detta perspektiv kan betrakta barns utveckling som en resa in i 
ett kulturellt landskap:  
 

För att förstå ett barns utveckling är det inte tillräckligt att förstå barnet som individ, man 
måste också förstå barnets sociokulturella landskap – de vägar eller spår som är möjliga för 
barnet i en given position och som kvalificerar vissa barn för att följa vissa spår medan andra 
följer andra spår. (Hundeide, 2006, s. 6)  

 
Olsson och Olsson (2007) anser att just uppfattningen att andra människor är betydelsefulla 
för lärandet och den personliga utvecklingen kännetecknar det sociokulturella perspektivet. 
Författarna pekar vidare på att enligt detta perspektiv lär vi oss språklig kommunikation i 
umgänget med andra. Säljö (2010) skriver att lärande är ett möjligt resultat av all mänsklig 
verksamhet och att det inte går att på något enkelt sätt koppla det till bestämda arrangemang 
som skola och undervisning. Säljö (2010) anser även att i en mer grundläggande mening 
handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala sammanhang och 
använder sig av i framtiden:  
 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar 
sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och 
individ är i fokus i ett sådant perspektiv. (Säljö, 2010, s. 18)  

 
Enligt Vygotskij (1995) är det genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i 
samspel med andra utformas till tänkande, kommunicerande och kännande individer. Dewey 
(1995) trycker även han på vikten av den sociala faktorns påverkan på lärande. Han anser att 
det är en social individ som skall uppfostras och att det är viktigt att förbereda barnen för ett 
liv som innebär att låta dem ta ansvar för sig själva:  
 

Det betyder att man fostrar dem så, att de har full tillgång till hela sin kapacitet. Ögon, öron 
och händer skall vara redskap färdiga att användas. Omdömet skall kunna fatta de betingelser 
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som barnet måste arbeta under och den praktiska organisationsförmågan skall vara uppövad så 
att den kan användas så väl och så effektivt som möjligt. (Dewey, 1995, s. 40)  

 
Dewey (1995) pekar också på att utbildningen måste börja med en psykologisk insikt om 
barnets kapacitet, intressen och vanor och att det är denna insikt som man sedan ska ta hänsyn 
till i undervisningen. Säljö (2010) anser att termerna redskap och verktyg inom det socio-
kulturella perspektivet har en stor betydelse. Författaren menar att problemet med hur vi lär ur 
ett sociokulturellt perspektiv blir en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och 
utföra praktiska handlingar som är en del av vår kultur och vår omgivning. Enligt Strandberg 
(2006) ansåg Vygotskij att inre processer, alltså det som pågår inuti huvudet, har föregåtts av 
yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av olika hjälpmedel och i specifika miljöer: 
”Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer” 
(Strandberg 2006, s. 10). Vygotskij (1995) påpekar att det är nödvändigt att vidga barnens 
erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för deras skapande verksamhet. 
Vidare skriver han att ju mer barn har sett, hört och upplevt, ju mer de vet och har tillägnat sig 
och ju större erfarenheter de har från verkligheten desto mer produktiv blir deras fantasi. 
 
Hundeide (2006) skriver att enligt Vygotskij är det viktigaste lärandet det som sker till-
sammans med viktiga andra, det han kallar socialt assisterande lärande där kompetenta vuxna 
deltagare vägleder och stödjer barnens utveckling in i den vuxna gemenskapen. ”Det innebär 
att det är genom ”väglett samspel” som utveckling sker” (Hundeide 2006, s.71). Vygotskij 
nämner också begrepp som byggnadsställning och stödstruktur som relevanta enligt Hwang 
och Nilsson (2011) och med detta anser Vygotskij att barnen behöver få meningsfulla upp-
gifter som sträcker sig något utöver deras aktuella förmåga och samtidigt ska de genom råd 
och stöd få den handledning och vägledning som de behöver av de vuxna i deras närhet. Detta 
kan också benämnas som den proximala utvecklingszonen, Hwang och Nilsson (2011) 
beskriver det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen som det område som finns 
mellan vad barnen ytterst klarar av på egen hand och vad barnet kan klara av med hjälp av 
någon med större erfarenhet. Piaget tar även han upp omgivningens betydelse för utveckling 
och lärande och Leffler (2006) skriver att Piaget anser att barn går igenom olika ut-
vecklingsstadier och att de går igenom dem olika snabbt. Enligt Piaget (2008) sker 
övergången från ett utvecklingsstadium till ett annat successivt och är ett resultat av barnets 
umgänge med sin omgivning. Leffler (2006) skriver att Piaget ser det som att läraren ska ge 
barnen möjlighet att förvärva kunskaper och inte inpränta specifik kunskap i dem, han menar 
att den inre motivationen är drivkraften hos eleven medan den yttre motivationen skapar 
förutsättningar för lärandet. Olsson och Olsson (2007) tar även de upp motivation som ett 
viktigt begrepp för lärande och menar att grundförutsättningen för att vi ska lära oss 
någonting nytt är att vi är motiverade att ta till oss ny kunskap. Olsson och Olsson (2007) 
anser vidare att den inre motivationen oftast ger djupare kunskaper som vi inte glömmer så 
lätt medan den yttre motivationen, att vi exempelvis vill få uppmärksamhet och beröm, 
riskerar att ge en ytlig form av lärande som lättare glöms bort eftersom den inte införlivas i 
vårt tidigare kunskapsmönster. Dewey (1995) tar även han upp vikten av samspelet med 
omvärlden och lyfter att individen lär sig benämna denna omvärld, lära sig sociala regler, lär 
sig förstå sammanhang genom samspelet. Detta tar även Olsson och Olsson (2007) upp och 
pekar på att det är via människorna i ens omvärld som man förmedlas normer, 
moraluppfattningar och traditioner. Författarna anser att vi på detta sätt lär oss hur andra 
uppfattar sin omvärld och eftersom människors uppfattningar skiljer sig åt kan detta stimulera 
kunskapsutvecklingen.  
 
På samma sätt som Piaget anser att pedagogen ska ge barnen förutsättningar för lärande 
menar Dewey (1995) att pedagogens roll är att vägleda, styra och organisera samspelet med 
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omgivningen. ”Läraren är inte i skolan för att förmedla vissa idéer eller forma vissa vanor hos 
barnen, utan för att, som medlem av gruppen, välja vad som skall påverka barnen och hjälpa 
dem att på ett lämpligt sätt svara på denna påverkan” (Dewey, 1995, s.43). Säljö (2010) på-
pekar att kommunikation och interaktion mellan människor är avgörande i alla processer som 
involverar lärande och menar att just kommunikation är en grundtanke i det sociokulturella 
perspektivet. Enligt författaren anser Dewey att kommunikation är länken mellan kulturen och 
människors tänkande, vi re-presenterar världen för oss själva och för andra genom 
kommunikationen. Även Olsson och Olsson (2007) anser att våra kontakter med andra männ-
iskor har stor betydelse både för vår kunskapsutveckling och vår personlighetsutveckling, 
personer i vår omgivning kan fungera som förebilder och motivationsstärkare anser 
författarna. 

4.1.2 Fenomenografi 
Uppfattningsbegreppet är centralt inom fenomenografin och Alexandersson (1994) betonar att 
huvudsyftet med fenomenografin är att beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av 
människor. Patel och Davidson (2003) anser även de att fokus i fenomenografin är riktad mot 
att studera uppfattningar. Författarna menar då att begreppet uppfattning blir centralt i feno-
menografin och att uppfatta något är att skapa mening. Reis (2011) beskriver fenomenografin 
som forskningsansats som ett sätt att beskriva hur människor erfar olika fenomen så som de 
uppenbarar sig för dem. Pramling (1994) lyfter att inom fenomenografin görs tänkandet om 
ett specifikt innehåll till en poäng i sig:  
 

Den fenomenografiska forskningsmetoden är en kvalitativ ansats som har som syfte att 
beskriva och karakterisera hur människor uppfattar olika aspekter av verkligheten, dvs. vad 
som framträder i deras medvetande när de ställs inför ett speciellt fenomen, en företeelse, en 
fråga, en situation etc. Det som i den intervjuades medvetande ter sig som relevant är det som 
personen ger uttryck för, relaterar sig till, ser etc. (Pramling, 1994, s. 32) 

 
Pramling (1994) anser vidare att på grund av att människor har olika erfarenheter kommer 
variationen av sätt att tänka visa sig. Att karakterisera denna variation, är den fenomeno-
grafiska ansatsens syfte. Alexandersson (1994) beskriver att den fenomenografiska forskning-
ens gemensamma nämnare är att den utgår från att människor har olika uppfattningar om 
företeelser och objekt i omvärlden. Alexandersson menar att olikheterna i uppfattningar 
grundar sig i att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till 
världen. Vidare anser Alexandersson (1994) att alla människor gör olika analyser och därmed 
erhåller de olika kunskap om dessa företeelser och objekt. ”Fenomenografins forsknings-
intresse är att beskriva dessa olikheter – dvs. variationer i uppfattningar som resultat” 
(Alexandersson, 1994, s. 120). Alexandersson (1994) skriver även att utgångspunkten i 
fenomenografin är att det inte finns ett rätt eller lämpligt svar. Författaren menar att 
uppfattningen kan ses som en relation mellan människan och omvärlden, denna relation är 
dynamisk och allt eftersom människans relation till omvärlden förändras så förändras över tid 
även uppfattningar av företeelser eller objekt i omvärlden. Enligt Alexandersson (1994) 
innebär det att vi ser världen med andra ögon, det kan uttryckas som att vi får kunskap om 
något i världen. Detta tar även Pramling och Mårdsjö (2007) upp då de pekar på att 
fenomenografin har ett icke-dualistiskt sätt att se på kunskap, med detta menar de att 
individen och omvärlden inte är åtskilda utan att de har en intern relation till varandra.  

4.1.3 Fenomenologi 
Kvale (1997) betonar att fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som fram-
träder och på vilket sätt som det framträder på. Vidare skriver Kvale att fenomenologin 
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studerar individernas perspektiv på sin värld och försöker i detalj att beskriva innehåll och 
struktur hos individens medvetande.  
 
Fenomenologins utgångspunkt är att gå tillbaka till sakerna själv vilket innebär att beskriva 
omvärlden så som den verkligen är och att nå kunskap om tingen i sig själva så som de verk-
ligen ser ut (Bjurwill, 1995; Johansson, 1999). Även Denscombe (2009) tar upp detta och 
menar att fenomenologens uppgift är att presentera erfarenheterna på ett sätt som är så troget 
originalet som möjligt. Fenomenologin inte är intresserad av orsaksförklaringar utan försöker 
istället ge en beskrivning av de involverades förstahandsupplevelse av saker och ting 
(Denscombe, 2009; Kvale, 1997). Även Johansson (1999) poängterar att det är viktigt att 
skilja på sakerna så som de uppenbarar sig i medvetandet och sakerna så som de verkligen är 
och författaren menar att det som studeras i fenomenologin är hur människor är medvetna om 
och hur de förstår omvärlden. 

4.1.4 Skillnaden mellan fenomenografi och fenomenologi 
Enligt Johansson (1999) finns det många likheter mellan fenomenologin och fenomenografin, 
bland annat är det människors medvetande som är det centrala. Johansson skriver vidare att 
det även finns betydande skillnader mellan dessa två. I fenomenologin är det omvärlden i sig 
som är intressant medan det i fenomenografin är människors uppfattningar av den omvärlden 
som är det intressanta (Johansson, 1999). I fenomenografin görs det enligt Johansson (1999) 
egentligen ingen ansats att beskriva omvärlden som den ”egentligen” ser ut, utan här är man 
intresserad av att se hur omvärlden ser ut hos de människor som studeras. Johansson (1999) 
skriver vidare att fenomenologin strävar efter att finna den sanna bilden av omvärlden i 
objektiv mening.  
 
Johansson (1999) menar alltså att en stor skillnad mellan en fenomenologisk och en feno-
menografisk undersökning är att man i den förstnämnda undersöker vad någonting är medan 
man i den senare undersöker uppfattningen av vad någonting är. Alexandersson (1994) skriver 
att det finns olika sätt att ställa frågor om verkligheten, forskningsfrågor kan å ena sidan 
handla om hur verkligheten ser ut och varför den ser ut så eller så kan forskningsfrågorna utgå 
ifrån hur människor uppfattar och tänker kring denna verklighet.  
 
I vår studie är vi intresserade av att ta reda på hur förskolepedagoger i Luleå kommun ser på 
de frågor och fenomen som vi har för avsikt att undersöka. Eftersom det är deras 
uppfattningar vi intresserade av anser vi att fenomenografin är den teoretiska utgångspunkten 
som passar bäst in på vårt arbete. Av den anledningen har vi valt att använda oss av feno-
menografi som teoretisk utgångspunkt. Vi är inte intresserade av att ta reda på hur verklig-
heten ser ut och varför den ser ut så, utan vårt fokus ligger i att ta reda på hur 
förskolepedagogerna tänker kring och uppfattar de frågor och fenomen som vi vill undersöka 
och därför passar inte fenomenologin in på vår studie utifrån det syfte vi har med arbetet.  

4.2 Forskningsansats  
Under våra studier kom vi i kontakt med begreppet entreprenörskap via en föreläsning som 
Teknikens Hus i Luleå höll i, föreläsningen handlade om deras projekt kopplat till 
entreprenörskap i skolan och förskolan. Vi hade aldrig tidigare stött på det begreppet i ett 
sådant sammanhang och blev genast intresserade och ville ta reda på mer.  
 
Vi har valt en abduktiv forskningsansats och enligt Patel och Davidson (2003) är abduktion 
ett sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete. Patel och Davidson påpekar att 
abduktion är en kombination av induktivt och deduktivt arbetssätt. Ett induktivt arbetssätt 
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innebär att som forskare först studera forskningsobjektet utan att ha förankrat det i någon 
tidigare rådande teori och utifrån den insamlade informationen sedan formulera en teori. Ett 
deduktivt arbetssätt innebär därmed att man utgår från en redan befintlig teori och hela 
forskningsprocessen blir mindre påverkad av forskarens egna uppfattningar. Patel och 
Davidson (2003) menar att ett abduktivt arbetssätt i princip innebär två steg. Det första steget 
blir att utifrån ett enskilt fall utforma ett tänkbart mönster som kan förklara fallet och att 
arbeta på detta sätt betyder att man arbetar induktivt. Nästa steg blir att, enligt Patel och 
Davidson (2003), pröva hypotesen på nya fall vilket innebär att arbeta deduktivt. Författarna 
menar att forskarens arbete är att relatera teori och verklighet till varandra. Vi valde att 
undersöka hur pedagoger i förskolan förhöll sig till begreppet entreprenörskap och om 
entreprenörskap syns i verksamheten och detta gjorde vi genom att intervjua pedagoger och 
hämta in information från verksamheten. Patel och Davidson (2003) pekar på ett antal risker 
med den abduktiva forskningsansatsen, bland annat att alla forskare är påverkade av tidigare 
erfarenheter och forskning men även att det finns en viss risk att forskaren omedvetet väljer 
studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjuns fokus ligger på intervju-
personens livsvärld och dennes relation till den. Bland annat menar författaren att kvalitativa 
intervjuer försöker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades 
livsvärld och att det i intervjuerna fokuseras på vissa teman i den intervjuades livsvärld. Då 
detta väl passar in i fenomenografin anser vi att det även är en passande metod i vår studie.  
 
Vårt syfte med studie är att beskriva hur förskollärare i Luleå kommun förhåller sig till 
begreppet entreprenörskap. Vi anser därför att kvalitativa intervjuer som metod är passande 
och följer vårt syfte väl då denna typ av intervju ger oss en inblick i den intervjuades 
verklighet och hur förskollärarna uppfattar och beskriver den. I och med att vi vill få fatt på 
pedagogernas uppfattningar kring begreppet entreprenörskap är den kvalitativa intervjun ett 
passande redskap då syftet med denna metod är att försöka beskriva och förstå intervju-
personens livsvärld. Patel och Davidson (2003) betonar att syftet med en kvalitativ intervju är 
att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, exempelvis uppfatt-
ningar om något fenomen. Trost (2010) skriver att om man är intresserad av att t.ex. försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, är en kvalitativ studie rimlig. Trost (2010) pekar vidare på att i den kvalita-
tiva intervjun som metod vill man se verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan 
tolka vad det innebär sett ur teoretiska perspektiv och den givna situation vi befinner oss i. 
Starrin och Renck (1996) anser att kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har 
som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Starrin och Renck (1996) 
menar vidare att om man är intresserad av att försöka upptäcka vad som sker snarare än att 
bestämma omfattningen av någonting som är på förhand bestämt ska man använda sig av 
kvalitativa intervjuer. 
 
Patel och Davidson (2003) betonar att i en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervju-
personen båda medskapare i ett samtal. Detta understryker även Starrin och Renck (1996) 
som anser att både intervjupersonen och intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat. 
Patel och Davidson (2003) anser att för att underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren 
kan samtala med intervjupersonen så att denne inte blir hämmad. Kvale (1997) påpekar att 
forskningsintervjun är ett samtal mellan två parter med ett gemensamt intresse och menar att 
det är upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet mellan 
intervjupersonen och intervjuaren blir mer än en artig konversation eller utbyte av åsikter. 
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Starrin och Renck (1996) poängterar att en av de viktigare uppgifterna för intervjuaren under 
en kvalitativ intervju är att hjälpa individen att bygga upp ett sammanhängande resonemang. 
Enligt Trost (2010) är det inte vad den intervjuande anser eller gör som är av någon större 
betydelse utan det är intervjupersonen som ska stå i centrum och vara den intressanta i 
sammanhanget. Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun fortgår ungefär som en vanlig 
konversation men har ett specifikt syfte och struktur och karakteriseras av en särskild form av 
systematisk utfrågning. Kvale (1997) menar vidare att det råder en bestämd maktsymmetri 
mellan intervjuaren och den intervjuade där intervjuaren definierar situationen, introducerar 
samtalsämnen och styr med olika frågor genom hela intervjun. Kvale menar att forsknings-
intervjun är ett professionellt samtal. Enligt Svenning (2003) ger personliga intervjuer en god 
referens till svaren då man kan uppfatta kroppsspråk och annat som man, genom exempelvis 
en enkätstudie, skulle ha missat.  
 
Enligt Trost (2010) är en intervju strukturerad om intervjun handlar om ett område och inte 
svävar ut i andra områden som inte är relevanta. Författaren menar vidare att de intervjuer 
som används i forskningssammanhang utmärks av en hög grad av strukturering och låg grad 
av standardisering. Trost (2010) skriver att graden av standardisering beror på vilket sätt 
frågorna är desamma för alla intervjuade och om situationen är densamma för alla intervju-
ade. Vi har valt att ställa identiska frågor i samma ordning till alla intervjuade. (se bilaga). 
Patel och Davidson (2003) hävdar att vid strukturerade intervjuer ställer vi identiska frågor i 
samma ordning till varje intervjuperson, det finns alltså en bestämd struktur som gäller för 
alla intervjuer. Kvale (1997) betonar att forskningsintervjuer varierar otroligt mycket, bland 
annat skiljer de sig åt i vilken grad av struktur som de har, från välorganiserade intervjuer till 
intervjuer med specifika teman som fokus där frågornas formulering och ordning inte är 
bestämd i förväg. Trost (2010) hävdar att just intervjuernas strukturering är ett komplicerat 
begrepp som kan betyda helt olika saker beroende på sammanhang. I vissa fall menar för-
fattaren att hög grad av strukturering innebär att intervjufrågorna har fasta svarsalternativ 
medan hög strukturering i andra sammanhang innebär att intervjun har en bestäm struktur. 
Trost (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om hur termen struktur används och att 
den kan handla om både själva frågorna och deras eventuella svarsalternativ eller studien som 
helhet. Vi har i vårt fall valt att använda begreppet struktur om vår intervju som sådan och att 
den därmed har en specifik struktur som vi har för avsikt att följa i alla intervjuer, alltså att vi 
ställer identiska frågor i identisk ordning till alla respondenter. Däremot kommer frågorna 
som sådana att vara öppna och ge intervjupersonerna möjlighet att svara efter eget huvud och 
med egna ord.  Detta svarar bra mot det som är vårt syfte med studien, att vi ska jämföra 
pedagogers uppfattningar kring begreppet entreprenörskap. Stukát (2011) skriver att i struk-
turerade intervjuer är frågornas formulering och ordningsföljd bestämda sedan innan och 
strukturen på intervjuerna är samma för alla intervjupersoner som deltar.  

4.4 Etiska aspekter 
Trost (2010) lyfter att det är viktigt att upplysa intervjupersonen om att det man talar om be-
traktas som strängt konfidentiellt, och att ingen utomstående någonsin kommer att få ta del av 
det som sagts. Enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (2002) ska uppgifter om personer 
som medverkar i undersökningar förvaras och hanteras på ett sådant sätt att inga utomstående 
kan ta del av dessa. I konfidentialitetskravet ingår även att sådana uppgifter om identifierbara 
personer ska antecknas, lagras och avrapporteras så att enskilda människor inte kan identi-
fieras av utomstående. Trost (2010) skriver att i alla kvalitativa intervjuer känner intervjuaren 
till namnet på den intervjuade och av den enkla anledningen kan ingen anonymitet före-
komma då intervjupersonen inte är okänd för intervjuaren. På grund av detta har vi därför valt 
att anonymisera deltagarna för läsarna genom att fingera namnen och på så vis följer vi konfi-
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dentialitetskravet från Vetenskapsrådet genom att enskilda deltagare i vår undersökning inte 
kan identifieras. Kvale (1997) skriver också om värnandet av intervjupersonernas konfi-
dentialitet och menar att man kan använda sig av fingerade namn och även ändring av 
intervjupersonens egenskaper när resultatet publiceras. Trost (2010) pekar också på att det är 
viktigt att avidentifiera uppgifter på skilda sätt och att enbart de uppgifter som behövs för 
analys och förståelse behöver finnas med.  
 
Vi valde att informera de intervjuade både skriftligt och muntligt om studiens syfte och hur 
intervjun skulle gå tillväga i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska informations-
krav (2002). Och i enlighet med samtyckeskravet från Vetenskapsrådet (2002) informerade vi 
även pedagogerna att deltagandet är frivilligt och att de när helst de ville kunde avbryta deras 
deltagande i studien om de kände för det. Trost (2010) poängterar att det är självklart att den 
intervjuade från början måste ha klart för sig att det är fråga om en intervju och att tystnads-
plikt råder. Trost skriver vidare att det är viktigt att påpeka att den intervjuade inte behöver 
svara på alla frågor och att han eller hon när som helst kan avbryta intervjun. Kvale (1997) 
skriver att den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun genom att bli informerad kring den 
både före och efter intervjun. Kvale (1997) menar att intervjuaren då ska berätta kort om 
syftet med intervjun, användningen av bandspelare och fråga den intervjuade om denne har 
några frågor innan intervjun startar. Vi valde även att i enlighet med nyttjandekravet från 
Vetenskapsrådet (2002) påpeka att informationen som framkommer från intervjuerna och i 
studien endast kommer att hanteras av oss och enbart användas i vår studie. 

4.5 Genomförande 
Utifrån vårt syfte och forskningsfrågorna utarbetade vi intervjufrågor som vi ansåg passade 
väl in på vad vi ville undersöka. Vi har valt att ha öppna intervjufrågor för att vi anser att det 
är bästa sättet att få fatt i hur pedagogerna tänker kring begreppen och det ger störst utrymme 
för dem att svara på det sätt som passar dem bäst. Starrin och Renck (1996) lyfter att den 
kvalitativa intervjun förutsätter att frågorna till en början skall vara så öppna som möjligt, 
detta för att man som intervjuare vill erhålla spontan information om attityder och företeelser. 
Dock menar Starrin och Renck att det är viktigt att man inte likställer öppenhet med att låta 
intervjupersonen fortsätta prata timme efter timme om vad som helst utan att man faktiskt 
fokuserar frågorna och det man är ute efter att söka information kring så att man under 
intervjun kan koncentrera sig på det. Alexandersson (1994) skriver att i en fenomenografisk 
intervju formuleras inte intervjufrågorna för att undersöka om intervjupersonen kan ge rätt 
svar eller inte och därför ska inte intervjufrågorna innehålla fasta svarsalternativ eller ett på 
förhand tänkbart svarsutrymme. Kvale (1997) skriver att forskningsintervjuer skiljer sig åt i 
graden av struktur beroende på hur man lägger upp intervjun och vi har i vårt fall valt att ha 
öppna intervjufrågor och dessutom ett inte alltför stort antal frågor eftersom vi inte vill att 
intervjun ska ta för lång tid. Kvale (1997) poängterar att intervjuarens frågor bör vara korta 
och enkla, och detta har vi tagit fasta på i utformandet av intervjufrågorna.  
 
Vi valde att kontakta förskolorna innan intervjun via telefon och sedan skicka ut informations-
bladet (se Bilaga) via e-post där information fanns om vilka vi var och vad vår studie skulle 
handla om samt hur intervjun skulle gå till. Svenning (2003) skriver att det även är viktigt att 
garantera konfidentiell behandling i brevet som skickas ut och trycka på att medverkan är 
frivillig och att intervjupersonen när som helst kan avbryta medverkan. Vi valde dessutom att 
skicka med intervjufrågorna (se Bilaga) i förväg för att pedagogerna skulle få god tid på sig 
att gå igenom frågorna och känna sig förberedda inför intervjun, på detta sätt hoppades vi att 
samtalet skulle bli mer flytande och effektivt. Trost (2010) menar att det är viktigt att intervju-
personen är medveten om att det är en intervju det handlar om och att tystnadsplikt råder.  
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Vi ville dessutom informera dem om att vi skulle utföra muntliga intervjuer och att dessa 
skulle spelas in för att underlätta vårt efterarbete av materialet. Trost (2010) skriver att 
intervjuaren ska lyssna och fråga och att det är viktigt att frågandet inte blir ett ifrågasättande, 
och lyssnandet skall vara aktivt. Även Starrin och Renck (1996) menar att ett aktivt lyssnande 
är bland det viktigaste hos intervjuaren. Vi valde att använda oss av inspelning via mobil-
telefonen, detta för att möjliggöra ett aktivt lyssnande från oss båda och samtidigt ha 
möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna efteråt och gå tillbaka så många gånger som vi 
behövde. Svenning (2003) anser att det även är viktigt att man skriver ner några personliga 
kommentarer efter varje enskild intervju. Vi valde därför att låta en av oss skriva ner viktiga 
punkter och tankar kring intervjun medan den andra fokuserade på att ställa frågorna och 
koncentrera sig helt på den personen vi intervjuade. På det sättet anser vi att vi fick ut mest 
från varje intervjutillfälle och hade material att snabbt diskutera intryck och funderingar efter 
varje enskilt tillfälle då vi hade det färskt i minnet. 
 
Vi valde att lägga upp intervjuerna genom att vi först informerade respondenterna muntligt 
ytterligare en gång om hur det skulle gå till, ungefär hur lång tid intervjun skulle ta och att vi 
även skulle spela in hela intervjun enbart för att underlätta vårt efterarbete och kunna 
koncentrera oss på själva intervjun. Intervjuerna utfördes antingen i grupprum eller personal-
rum där förskollärarna vi intervjuade valde att sitta och där vi fick sitta ostörd och samtala. 
Intervjuerna spelade vi in med två mobiltelefoner för att undanröja eventuella tekniska 
problem som annars lätt kan uppstå. På så vis kände vi oss trygga med att vi får med all 
information och säkra på att inte tappa någonting om tekniken av någon anledning inte skulle 
fungera. Efter varje intervju transkriberade vi intervjuerna eftersom vi lättare skulle få en 
överblick över materialet vi hade till vårt förfogande och samtidigt ge oss själva chansen att 
lyssna igenom intervjuerna ytterligare en gång.  
 

4.6 Urval av respondenter 
Vi har valt att intervjua sex förskollärare med varierande yrkeserfarenhet i åldrarna 25-57 år. 
Förskollärarna är verksamma vid fyra olika förskolor i Luleå kommun. Vi kommer fortsätt-
ningsvis att benämna de intervjuade pedagogerna som Pedagog A, Pedagog B och så vidare. 
Alexandersson (1994) skriver att i en fenomenografisk undersökning handlar det om att 
identifiera uppfattningar och beskriva variationen av uppfattningar. Författaren menar att i 
urvalet av undersökningsgrupp gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur 
en undersökningsgrupp uppfattar en och samma företeelse. Alexandersson (1994) menar att 
urvalsförfarandet då kan ske genom strategiskt övervägande och inte utifrån principer för att 
få ett representativt underlag. Samtidigt anser Alexandersson (1994) att det är en fördel om 
intervjupersonerna är av olika åldrar, kommer från olika arbetsplatser och har olika 
erfarenheter om det som utgör studiens fokus. Vi anser att undersökningsgruppen som vi valt 
representerar en tillräckligt stor variation samtidigt som det inte blir alltför svårt för oss att 
överblicka.  
 
Svenning (2003) påpekar att i en kvalitativ undersökning handlar det alltid om ett selektivt 
urval av studieobjekt. Vi har i vår undersökning valt att intervjua förskollärare på fyra olika 
förskolor. Eftersom vår studie handlar om hur förskollärare ser på begreppet entreprenörskap 
ansåg vi att det är mest passande att intervjua utbildade förskollärare som är verksamma inom 
Luleå kommun. Kvale (1997) skriver att intervjupersoner oftast inte väljs ut slumpmässigt 
utan efter andra kriterier som exempelvis tillgänglighet. Vi har valt ut pedagoger som vi i de 
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flesta fall varit i kontakt med sedan tidigare via verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 
vikariat, två av pedagogerna har vi dock inte haft någon tidigare kontakt med.  
 
Enligt Kvale (1997) är antalet nödvändiga intervjupersoner helt beroende på syftet med 
studien. Författaren skriver vidare att om syftet med studien är att studera personers inställ-
ning till något fenomen kan intervjuer genomföras tills man når en mättnadskänsla och det 
alltså inte uppkommer någon ny information med fler intervjuer. Därför är det ett 
övervägande som den intervjuande får göra när denna mättnadskänsla är nådd. Stukát (2011) 
påpekar att om man har alltför många intervjuer riskerar analysen att bli för ytligt mest 
beroende på tidsbrist. Detta undergräver hela idén med kvalitativa intervjuer menar författaren 
som inte kan ge ett specifikt antal intervjupersoner som ska delta i en sådan studie. Trost 
(2010) anser att man ska begränsa sig till ett litet antal intervjuer och att fyra, fem eller kanske 
åtta intervjuer är att föredra. Trost menar att för många intervjuer lätt kan bli ohanterligt och 
att man kanske inte mäktar med att få en överblick samtidigt som man ska se alla viktiga 
detaljer när man jämför likheter och skillnader. ”Viktigt är att komma ihåg att ett fåtal väl 
utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda” (Trost, 2010, s. 
144). 

4.7 Bearbetning och analys 
Svenning (2003) betonar att forskningsprocessen kan betraktas som en serie tolkningar av 
verkligheten. Den kvalitativa analysen kräver en röd tråd eller struktur, Svenning (2003) anser 
att utan struktur faller hela idéen om samhällsforskningens roll att öka förståelsen för den 
verklighet vi lever i. Kvale (1997) skriver att en intervjustudie består av olika stadier och efter 
att man formulerat syfte och ämne för intervjuerna och utfört intervjuerna kommer man till 
utskriften av intervjuerna från talspråk till skriftspråk. Detta har vi gjort genom att transkri-
bera materialet för att få en bättre överblick och även lättare kunna analysera materialet. 
Kvale (1997) påpekar att genom utskrift av intervjuerna struktureras intervjusamtalet i en 
sådan form som bättre lämpar sig för närmare analys. Kvale skriver vidare att utskrift av inter-
vjuer i sig är en början till en analys. 
 
När utskriften av intervjuerna är gjorda är det dags att analysera materialet, analysen utgår 
ifrån studiens syfte och frågeställningar. Kvale (1997) tar upp meningskoncentrering som en 
möjlig analysmetod när det kommer till kvalitativa intervjuer. Denna metod går ut på att de 
meningar som intervjupersonen uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas 
samman till kortare där den väsentliga innebörden omformuleras i några få ord. Kvale skriver 
att meningskoncentrering består av fem steg, det första steget består i att forskaren först läser 
igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. Det andra steget är att fastställa 
meningsenheterna som de uttrycks av intervjupersonen. Det tredje steget är att formulera 
teman, som dominerar en naturlig meningsenhet, så enkelt som möjligt. Här försöker forskar-
en tolka intervjupersonens svar och tematisera uttalandena utifrån hennes synvinkel som de 
uppfattas av forskaren. Det fjärde steget är att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 
undersökningens syfte för att se om det svarar mot det man avser att undersöka och i det 
femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en beskrivande 
utsaga. Metoden innebär att de av intervjupersonen uttryckta innebörderna koncentreras i 
alltmer väsentliga innebörder i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar 
(Kvale, 1997, s. 177). Även Denscombe (2009) tar upp analysen av kvalitativa data med hjälp 
av fem steg och lyfter att de flesta experter är eniga om att analys av kvalitativa data 
inbegriper de fem ovan nämnda stegen som Denscombe benämner som ”förberedelse av data, 
förtrogenhet med data, tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp), verifiering 
av data och presentation av data” (Denscombe, 2009, s. 369). Denscombe (2009) poängterar 
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dock att det inte råder någon logisk sekvens mellan stegen utan att forskare många gånger 
måste gå fram och tillbaka mellan dem, detta beror på att analysprocessen för kvalitativa data 
har en repetitiv karaktär där de olika stegen bearbetas i vad författaren väljer att kalla för en 
”dataanalysspiral”. Att röra sig mellan stegen blir enligt Denscombe (2009) en naturlig och 
normal del av dataanalysprocessen för en forskare som har en kvalitativ inriktning på studien. 
Svenning (2003) skriver att det som kännetecknar den kvalitativa analysen är att man utifrån 
ett litet material försöker tränga djupt in i en problematik. Denscombe (2009) anser att analys 
innebär att studera komplexa saker för att identifiera deras grundläggande element. 
Denscombe (2009) menar vidare att det kräver att forskaren upptäcker de allmänna princip-
erna bakom ett fenomen så att dessa går att använda för att få en bättre förståelse för 
fenomenet. 
 
I bearbetningen av vårt material har vi valt att utgå från meningskoncentrering som analys-
metod vilket innebär att vi, så väl som det har varit möjligt, följt de steg som anges ovan. Det 
första vi gjorde efter utförandet av intervjuerna var att transkribera dem från talspråk till 
skriftspråk. Efter det läste vi igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild av vad som sagts 
för att därefter fastställa de naturliga meningsenheterna som de uttalas av intervjupersonen. 
Meningsenheterna har vi tolkat som hela svaret på varje enskild fråga som vi sedan överfört 
från talspråk till skriftspråk. Nästa steg var att formulera teman utifrån dessa naturliga 
meningsenheter, då pressade vi samman de långa uttalandena till kortare där den grund-
läggande innebörden formulerades om i några få ord. Utifrån dessa formulerade vi fem 
stycken egna kategorier som vi ansåg passade väl in på vårt syfte och våra frågeställningar. 
Dessa kategorier var återkommande i pedagogernas intervjusvar vilket gjorde att vi valde just 
de fem som huvudrubriker i resultatanalysen. Efter att vi formulerat teman ställde vi utifrån 
vårt syfte och frågeställningar frågor till de teman vi formulerat. Bland annat frågade vi ”vad 
säger detta om pedagogers syn på begreppet entreprenörskap” och ”hur ser pedagoger på lek 
och entreprenörskap”. Efter att vi gjort detta knöt vi ihop hela intervjun med de centrala 
temana till en beskrivande sammanfattande text. Svenning (2003) betonar att all kvalitativ 
analys går ut på att hitta mönster och menar att sortera är ett av nyckelorden. Någonting vi 
upptäckte under analysprocessens gång var att stegen vi följde ibland gick in i varandra och 
att vi för att få en fullvärdig bild av analysen och materialet ibland var tvungna att gå fram 
och tillbaka mellan stegen. Trost (2010) skriver även att det i kvalitativa analyser inte finns 
några på förhand definierade tekniker utan i kvalitativa studier måste fantasin och kreativi-
teten vara hjälpmedel för analysen. Trost menar dock att det kan vara praktiskt att skilja på tre 
steg i arbetet med data när det gäller kvalitativa studier. För det första samlar man in data 
genom, som i vårt fall, kvalitativa intervjuer, för det andra ska informationen man fått fram 
via intervjuerna analyseras och sist gäller det att tolka det datamaterial man fått fram. I 
analyserandet och tolkandet av datamaterialet har vi funnit att meningskoncentreringen har 
varit till hjälp och stöd för att få ut bästa möjliga information från varje intervju. Trost (2010) 
menar att bearbetning, analys och tolkning av kvalitativa data är direkt beroende av den 
enskildes personliga tycke och smak.  
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5 Resultat 
Utifrån våra forskningsfrågor kommer vi här att presentera det resultat som vi fått fram i vår 
intervjustudie. Vi har valt ut sex kategorier som vi anser representerar det syfte och de fråge-
ställningar som vi valt att undersöka i denna studie och som var återkommande i pedagog-
ernas svar på intervjufrågorna. 

5.1 Pedagogernas förhållningssätt till begreppet entreprenörskap 
I vår intervjustudie finner vi att uppfattningarna kring begreppet entreprenörskap skiljer sig åt 
en del. Några pedagoger kopplar begreppet enbart till företagande medan andra kopplar mer 
till personliga kompetenser. Citaten som följer visar på några exempel på detta: ”Det betyder 
egentligen ingenting med förskolan att göra. Det är egentligen företagande, kopplar jag det 
till” (Pedagog B). Ett liknande svar kommer från en annan av pedagogerna, ”För mig betyder 
det företagande” (Pedagog D).  
 
Det finns även ett fåtal av respondenterna som jämställer entreprenörskap med kompetenser 
kopplade till person:  
 

Det betyder att man är aktiv och själv tar initiativ och att man är, deltar i processer så långt 
som möjligt, är själv, framförallt aktiv, och att man liksom får gehör för att det finns en sådan 
tillåtande attityd. Det är själva entreprenör om man ser som person, det är det som är det 
väsentliga. (Pedagog A) 

5.2 Begreppet entreprenörskap i förskolan 
Under denna kategori framkommer svar som visar på att vissa pedagoger ser på entreprenör-
skap i förskolan ur barnens synvinkel och menar att det viktigaste är att man utgår från 
barnens intresse och nyfikenhet. Det framgår även att några pedagoger ser på entreprenörskap 
i förskolan som kopplat till intraprenad och fria förskolor där gemensamma intressen och 
ekonomi ges som två viktiga faktorer. I intervjusvaren finner vi att pedagogerna har något 
skilda sätt att se på entreprenörskap kopplat till förskolan och dess verksamhet. Några 
pedagoger ser på entreprenörskap utifrån barnens synvinkel och menar på vikten av att 
uppmuntra barnen till initiativtagande, självständighet och nyfikenhet: ”Att ständigt ta till 
vara och sedan uppmuntra när någon kommer med ett förslag och att bekräfta dem och att 
liksom se att det blir, det kan vara vilket banalt förslag som helst men det är ju så man märker 
att det är någon idé att man säger någonting när det blir något” (Pedagog A). En annan peda-
gog nämner att bevara och utveckla barnens nyfikenhet:  
 

Just det där att försöka bevara och utveckla barnens nyfikenhet, ser jag som en viktig sak för 
ska du kunna göra det som entreprenör när du är vuxen så måste du få möjligheter till det när 
du är liten. Så att vi absolut inte hämmar den där biten utan snarare ger stort utrymme att ta 
initiativ och vara nyfiken och ja helt enkelt bygger på självständighet också. (Pedagog B) 

 
Vissa av pedagogerna kopplar entreprenörskap i förskolan till intraprenad och benämner 
sådant som ekonomi kopplat till verksamheten: ”Men sen skulle jag ju kunna tänka det också 
att ibland är det ju som lite centralstyrt vår verksamhet. Man skulle ju kunna köpa lite tjänster, 
hitta kanske lite mer billigare så man skulle få mer pengar till vår verksamhet. Kanske städ 
eller vad som helst” (Pedagog F). Och även entreprenörskap kopplat till fria förskolor 
kommer upp som svar: ”Man snävar in sig på en sak som man… åsså går man ut med den 
idén och raggar barn och folk och kör sin egen, man bryter sig ur den kommunala förskolan” 
(Pedagog C). 
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5.3 Hur entreprenörskap syns i verksamheten 
I denna kategori framkommer att dokumentationer och bildspel samt reflektion tillsammans 
med barnen är viktiga hjälpmedel, och att uppmärksamma och bekräfta barnen är någonting 
som de flesta ser som viktigt. Miljön är även här viktig och någonting som pedagogerna anser 
att man måste arbeta med hela tiden. Projektarbeten och indelning i mindre grupper, som två 
av pedagogerna menar är bra sätt att arbeta på, ger även en större möjlighet att se barnen och 
deras intressen. Alla pedagoger nämner miljön som en viktig faktor för att verksamheten ska 
fungera och främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, ”Ja men först och främst så 
måste man ha en inbjudande miljö som faktiskt stimulerar till lek där man har material 
framme som barnen är intresserade för just nu” (Pedagog E). Att ändra miljön efter barnens 
intressen är en viktig faktor som en pedagog tar upp, ”Och så ändrar man ju innehållet i till 
exempel miljön allt efter barnens intressen” (Pedagog D). 
 
För att kunna utgå från barnens intressen förespråkar två av pedagogerna projektarbeten och 
indelning av barngruppen i mindre grupper. Även miljöombyten och nytt material ses som 
viktiga aspekter, ”Att man delar, att man har projekt, att man tar nya vinklar, lånar nya 
böcker, tar fram nytt material, att man lyfter det de säger och att man kan prata om det” 
(Pedagog C).  
 
Dokumentationer och bildspel lyfts fram som viktiga hjälpmedel för att synliggöra verk-
samheten samt sätt att reflektera tillsammans med barnen kring deras lärande; ”Visar dem 
goda exempel och nu gjorde du rätt och uppmuntrar dem att hjälpa varandra och man kan visa 
med dokumentationer och i bildspel att det här gjorde du bra så de får syn på sitt eget goda 
exempel” (Pedagog D). Reflektion tillsammans med barnen lyfts också som viktigt:  
 

Det är så bra att man lyfter saker inför dem på olika sätt, att man reflekterar. Sen blir det ju på 
deras nivå, de pratar ju på olika sätt och alla får med sig någonting och känner sig lyfta och då 
blir det mer positivt och då lär man sig och det blir mer kreativt och det blir fantasi. (Pedagog 
C) 

 
Reflektion nämner även en annan av pedagogerna, ”Vi jobbar mycket med att reflektera 
tillsammans med barnen, tidigare gjorde vi mycket dokumentationer då var det vi vuxna som 
reflekterade, vi vuxnas ord men nu är det barnen som får reflektera” (Pedagog F). 
 
Att uppmärksamma och ge bekräftelse till barnen är någonting som de allra flesta peda-
gogerna ser som viktigt, ”Hörda och sedda inför varandra, inför oss och inför sig själva, det 
måste vara grunden” (Pedagog C). En annan av pedagogerna säger, ”Att ständigt ta till vara 
och sedan uppmuntra när de kommer med ett förslag och sedan bekräfta dem och att liksom 
se att det blir, det kan vara vilket banalt förslag som helst men det är ju så man märker att det 
är någon idé att man säger något när det blir något” (Pedagog A).  

5.4 Hur pedagogerna främjar barnens entreprenöriella kompetenser 
Under denna kategori framkommer svar som visar på att pedagogerna anser att utgå från 
barnens intressen och förutsättningar är otroligt viktigt. Det nämns även att barnen måste få 
möjlighet att pröva likväl som de ska få stöd och uppmuntran i allt de gör. Att lyssna på 
barnen och föra en dialog är även det någonting som pedagogerna tar upp. Alla pedagoger 
som vi har intervjuat har pratat om vikten att utgå från barnen och deras intressen och 
förutsättningar. Det kan ses som en viktig grundsten i utvecklandet av entreprenöriella komp-
etenser; ”Man utgår väl mycket från vad barnen gör och vad barnen är intresserade av just för 
tillfället” (Pedagog E). En annan pedagog nämner också vikten av att utgå från barnens in-
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tressen och förutsättningar, ”Nä men alltså att man försöker trycka otroligt mycket att verkligt 
lyssna in behoven och intressena och sen försöka skapa en, ja att verksamheten blir lite grann 
en spegelbild av barnens behov och intressen” (Pedagog B). 
 
Dessutom nämns vikten av att vara tillåtande och ge barnen möjlighet och utrymme att pröva, 
”Men man får ju som försöka hjälpa till och säga att du klarar det och du kan och sådär och 
verkligen få dem att våga pröva för vågar de pröva så har de ju större chans att lyckas” 
(Pedagog E). En annan av pedagogerna nämner vikten av att ge barnen förtroende, ”Vi för-
söker ge dem väldigt mycket förtroende och lita på dem, just att man skapar situationer där de 
känner att vi litar på dem. Att de växer av att de känner vårt förtroende” (Pedagog B).  
 
Pedagogerna betonar också vikten av att verkligen lyssna på vad barnen säger och se dem. 
Stöd och uppmuntran är även två begrepp som flertalet av pedagogerna nämner som viktiga:  
 

Jag tycker det är så otroligt viktigt att ta tillvara på deras egna förmågor och stärka dem i sina 
jag, alltså det tycker jag är absolut, för har dem ett starkt jag och de klarar det sociala 
samspelet bra och har empati och allt det här så går det ju bra då har man ju otroligt bra 
grundstenar att stå på. (Pedagog A)  

 
En pedagog nämner särskilt vikten av att lyssna till barnen, ”Att man försöker fånga vad bar-
nen säger och då måste man lyssna i samtal mellan både barnen och barn och vuxna” 
(Pedagog D). 

5.5 Det sociala samspelets betydelse för barns lärande 
Under denna kategori framkommer svar som miljöns betydelse för leken och hur pedagoger 
kan använda miljön för att främja lek och lärande. Det sociala samspelet tas även upp av 
några pedagoger som viktigt för att utveckla barnen i sig själv och sitt lärande. Det 
framkommer även att två pedagoger inte kan göra någon koppling mellan lek och 
entreprenörskap på grund av att de har för lite kunskap inom ämnet. Återigen betonar 
pedagogerna miljöns betydelse och i detta fall för leken. Bland annat betonas vikten av att 
skapa miljöer som ger barn både möjlighet och tid att leka och ger dem möjlighet att pröva 
själv samt vara kreativa och samarbeta; ”Det ska finnas material och miljöer så att det 
utmanar leken, ja men så att de kan få leka vad de vill och vi ska tillföra saker till leken, så 
den utmanas och de kan gå vidare” (Pedagog F). Dessutom menar en av pedagogerna att 
leken blir ”Som att leka entreprenör i vuxenlivet på barnnivå” (Pedagog A). Hur miljön är 
organiserad för att främja leken är även den en viktig faktor för att barnens lek ska bli kreativ, 
utmanas och gå framåt, ”Det är viktigt att ordna en lekmiljö som möjliggör att barnen får 
pröva själva, vara kreativa och samarbeta i leken och då tror jag också att de kan ta eget 
ansvar för lekens regler och kanske även för miljön” (Pedagog B). 
 
Det sociala samspelet är någonting som ett antal av pedagogerna tar upp och som de anser är 
viktigt för att utveckla barnen:  
 

Om man inte alltid får vara med och är utanför har man heller inte lika stor chans att lära sig 
det där med det sociala samspelet och sådana saker. Turtagande och sådant också. Då måste 
den vuxne vara en del av det och kanske leka in barnen och visa på att det barnet är bra på 
någonting. (Pedagog E)  

 
Det sociala samspelet tar även en annan pedagog upp; ”Om man då försöker jobba med att 
vara lyhörd inför barnens behov och barnens intressen och skapa goda lekmiljöer så undan-
röjer man också mycket konflikter i barngruppen” (Pedagog B). 
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Två av pedagogerna anser däremot att de inte har nog mycket kunskap kring ämnet 
entreprenörskap för att kunna göra kopplingen till leken; ”Jag kan som sagt inte riktigt se det 
själv eftersom jag inte heller vet exakt vad entreprenörskap är” (Pedagog E). Den andra av 
pedagogerna anser sig inte heller ha tillräckliga erfarenheter i ämnet för att kunna ge något 
uttömmande svar; ”Jag har ju inte så mycket erfarenheter egentligen av entreprenörskap, jag 
vet faktiskt inte” (Pedagog C).  

5.6 Framtiden för entreprenörskap i förskolan 
Under denna kategori framkommer att pedagogerna anser att de behövde mer kunskap kring 
ämnet. Personalens förhållningssätt och vikten av ny inspiration och nya idéer lyfts fram som 
viktiga för att skaffa sig mer kunskap och arbeta vidare med det i framtiden. Pedagogerna i 
intervjuerna betonar flexibilitet, öppenhet och respekt. De betonar även vikten av att få ny in-
spiration och nya tankar och idéer utanför den egna förskolan; ”Hitta de där exemplen de där 
goda exemplen som att göra studiebesök och i stan finns ju det där nätverket och där får man 
mycket inspiration och stöd” (Pedagog D). Nytänkande och ny inspiration tar även en annan 
av pedagogerna upp, ”Men om jag nu tänker att det är någonting med nystartande och nytänk-
ande då tror jag nog att det kan vara någonting bra för det kanske ger en kick, nytänkande och 
ny inspiration” (Pedagog E). 

 
En pedagog betonar särskilt vikten av personalens förhållningssätt och menar att personal-
biten är den allra viktigaste; ”Personalen äger verksamheten, vilka styrdokument det än finns 
så kommer personalens förhållningssätt att vara den absolut, liksom det som avspeglar sig 
mest i verksamheten” (Pedagog B). 
 
Vid frågan om det behövs mer kunskap kring ämnet entreprenörskap är både ja och nej 
representerade. De som förespråkar mer kunskap kring begreppet svarar att; ”Ja, och där 
hoppas jag ingen någonsin svarar nej för då är det ridå ner” (Pedagog A). Och en annan av 
pedagogerna svarar på liknande sätt; ”Ja det tycker jag, det behöver man hela tiden” (Pedagog 
F). Med något större styrka svarar även en tredje av pedagogerna att; ”Jo det tycker jag 
eftersom man nästan fick fan slå upp vad entreprenörskap betyder” (Pedagog B). Det finns 
även de som är lite mer osäker om ökad kunskap kring ämnet verkligen behövs; ”Det känns 
inte viktigt för mig för det känns inte som någonting jag vill så va direkt” (Pedagog C). 
 
En pedagog, som har kopplat entreprenörskap till intraprenad, pratar om konkurrensen mellan 
kommunala kontra fria förskolor och menar på att mer kunskap behövs om intresset eller 
behovet finns; ”Ibland är det ju bra att kunna få konkurrens för det lyfter ju det kommunala 
eller statliga eller vad det är för konkurrens behövs ju överallt annars blir det ju ganska 
enformigt eller enkelspårigt eller” (Pedagog D). 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att ta med resultatdiskussion, en kort sammanfattning av resultat-
diskussionen, metoddiskussion och validitet och reliabilitet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Här kommer vi att diskutera resultatet vi fått fram utifrån studiens syfte, alltså hur förskol-
lärare i Luleå kommun förhåller sig till begreppet entreprenörskap och om och i sådana fall 
hur det integreras i verksamheten. 
 
I vårt resultat kunde vi se att respondenterna i denna studie hade en relativt blandad syn på 
begreppet entreprenörskap. Det fanns ett fåtal som kopplade entreprenörskap till personliga 
kompetenser: Westlund och Westlund (2010) skriver att några av de kompetenser som 
tillskrivs en entreprenör är en stark vilja och drivkraft, hög motivation, förmågan till själv-
ständigt lärande, vara nytänkande och kreativ, ha förmåga att utveckla idéer, kan hitta sätt att 
samarbeta och kan lösa problem. Vilket en av pedagogerna tog fasta på och menade att 
entreprenörskap är att barnen är aktiva och tar egna initiativ. En av pedagogernas syn på 
begreppet entreprenörskap stämmer väl överens med hur den definieras i litteraturen och 
tidigare forskning. Det fanns även de som kopplade begreppet till företagande och menade att 
det inte hade någonting alls med förskolan att göra. Detta resultat var inte alls förvånande för 
oss eftersom begreppet är relativt nytt och okänt inom förskolan och att den senare forsk-
ningen som skett inom området är mer knuten till skolans värld. Leffler (2006) skriver att det 
är inom den ekonomiska diskursen begreppen entreprenör och entreprenörskap har sina rötter. 
Därför menar författaren att de flesta avhandlingar om företagsamhet kommer från 
företagsekonomin och behandlar företagare och företag inom näringslivet. Vi anser därför att 
det inte alls är särskilt förvånande att ett antal av respondenterna kopplar entreprenörskap till 
företag och att de inte direkt ser kopplingen till förskolan. Själva begreppet har länge varit 
kopplat mer till ekonomi och företagande för att på senare tid få en bredare innebörd och har 
kommit att bli mer kopplat till individuella kompetenser. Leffler (2006) anser att entreprenör-
skapet på senare tid har fått en bredare innebörd som handlar mer om förändring, utmaningar 
och mod i största allmänhet. I Skolverket (2010a) står det att utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten och att den ska utgå ifrån 
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Något som vi ser att pedagogerna i vår 
undersökning tar fasta på och där vikten läggs på att utgå från barnens intressen.  
 
När vi sedan analyserade svaren för hur respondenterna förhåller sig till begreppet 
entreprenörskap kopplat till förskolan fick vi något skiftande svar, men uppmuntran och 
bekräftelse var ord som ofta återkom. Pedagogerna benämner även att bevara och utveckla 
barns nyfikenhet vilket även det är begrepp som återkommer när man pratar om entreprenör-
skap. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) pekar på att en viktig uppgift för 
förskolan är att det enskilda barnet ska kunna lita till sina egna idéer och resonemang. Det var 
därför som många pedagoger menade att just uppmuntran och bekräftelse är viktiga i 
förskolan och för att barnen ska bli mer självständiga och våga lite på sina egna idéer och 
tankar. Johannisson et al., (2000) anser att barn är födda till entreprenörer och att frågan bara 
är hur de vuxna bemöter dem. Författarna menar att redan i barndomen grundläggs 
entreprenörers uppfattning om sig själva och sin omvärld, därför har omvärlden ett stort 
inflytande på hur människor utvecklar förmågan till skapande.  Däremot var det någon 
respondent som kopplade entreprenörskap till intraprenad och fria förskolor vilket gjorde att 
deras svar handlade väldigt mycket om ekonomi och eget styre. Vi blev något förvånade över 
att det var några respondenter som helt likställde entreprenörskap och förskolan med fria 



 28 

förskolor och intraprenad samtidigt som vi hade förståelse för att begreppet entreprenörskap 
inte är vida känt i förskolans kretsar och det därför lätt kan bli sådana tolkningar.  
 
Falk-Lundqvist och Hallberg (2006) framhåller leken som en viktig del i det entreprenöriella 
lärandet och menar att effekterna av leken aldrig är förutbestämda vilket inte heller det 
entreprenöriella lärandet är. I vår studie poängterade flertalet av förskollärarna lekens roll i 
barns lärande och ett antal av pedagogerna betonade det sociala samspelet i leken som viktigt 
för barnen och deras utveckling. Vygotskij (1995) anser att det är i samspel med omgivningen 
som barns och vuxnas lärande sker och detta trycker även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2007) på som lyfter att synen på det kompetenta barnet förutsätter att synen på 
utveckling och lärande är förenligt med barns lek och detta förutsätter i sin tur ett socialt 
samspel både mellan barn och mellan barn och vuxna. Även Skolverket (2010) trycker på 
barnens lek som en viktig del av deras lärande och där står att förskolan ska erbjuda barnen en 
trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Själva miljön där leken äger rum var 
även det viktiga faktorer som ett flertal av respondenterna tog fasta på, en av pedagogerna 
menade till exempel att ordnandet av miljön är en pusselbit i arbetet med att vara lyhörd för 
barnens behov och intressen och en förutsättning för att leken ska bli så stimulerande och 
utvecklande för barnen som möjligt. Detta sätt att tänka, att utgå från barnen kan man även 
koppla till Dewey (1995) som anser att utbildningen måste börja med en psykologisk insikt 
om barnets kapacitet, intressen och vanor och att det är denna insikt som man sedan ska ta 
hänsyn till i undervisningen. Att just diskutera den yttre miljön och dess påverkan på barnens 
lek och lärande är någonting som vi även kan finna när vi läser Leffler (2006) där författaren 
skriver att Piaget anser att den inre motivationen är drivkraften hos eleven medan den yttre 
motivationen skapar förutsättningar för lärandet. Detta visar på att även miljön är viktigt ur ett 
sociokulturellt perspektiv när man ser på lärandet och just därför känns svaren kring miljöns 
iordningställande som en viktig pusselbit i det entreprenöriella lärandet då miljön skapar 
förutsättningar för lärande. 
 
Av svaren vi fick av respondenterna kunde vi se att entreprenörskap faktiskt gav sig till känna 
i verksamheten även fast respondenterna inte benämnde det som just entreprenörskap. För att 
utgå från barnens intressen förespråkade ett antal av pedagogerna projektarbete och indelning 
av barngruppen i mindre grupper, på så vis menade de att barnen lättare kunde göra sin röst 
hörd och att pedagogerna lättare skulle kunna anpassa verksamheten efter vad barnen ville 
göra och var intresserade av. Falk-Lundqvist, et al., (2011) anser att elevens livsvärld är 
utgångspunkten för det entreprenöriella lärandet och nyfikenhet och intresse är drivkraften. 
Piaget menar att pedagogen ska ge barnen förutsättningar för lärande och Dewey (1995) 
menar likaså att pedagogens roll är att vägleda, styra och organisera samspelet med 
omgivningen. Dewey menar vidare att det är viktigt för pedagoger att vara medvetna om och 
försöka organisera verksamheten så att samspelet med omgivningen blir så givande som 
möjligt för varje enskilt barn. Att utgå från barnens intressen och förutsättningar kan oneklig-
en ses som ett sätt som entreprenörskap syns i verksamheten och i respondenternas 
förhållningssätt gentemot barnen. Det är en viktig utgångspunkt i verksamheten och av de 
svar vi fick av flertalet av respondenterna drar vi slutsatsen att det även hade en betydande 
roll i deras verksamheter. Reflektion kan även det ses som en viktig del i att anpassa 
verksamheten efter barnens behov och intressen och det var ett antal av respondenterna som 
nämnde reflektion på ett eller annat sätt. Leffler (2006) poängterar att det inte bara gäller att 
ha idéer utan att reflektion över vad man gör även det är viktigt för att kunna gå vidare.  
Olsson och Olsson (2007) pekar på att våra kontakter med andra människor har stor betydelse 
för både vår kunskapsutveckling och vår personlighetsutveckling, personer i vår omgivning 
kan fungera som förebilder och motivationsstärkare. Några respondenter tog upp reflektion 
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ser vi som en viktig del i entreprenöriellt lärande och det var även intressant att det faktiskt 
var några som tog upp vikten av att reflektera tillsammans med barnen. Samtidigt var det 
förvånande att inte fler av respondenterna på ett eller annat sätt nämnde vikten av reflektion 
då det är en så pass viktig del av hela verksamheten och även en viktig faktor för att gynna 
barnens utveckling och lärande.  
 
Av det resultat vi fick fram i studien kunde vi urskilja några sätt på vilka respondenterna 
främjade barnens entreprenöriella kompetenser. Bland annat handlade det om att utgå från 
barnens intressen och behov när verksamheten planeras och utförs. En av respondenterna 
uttryckte också vikten av att ha en tillåtande attityd och ge barnen möjlighet att pröva själv 
som viktigt. Falk-Lundkvist et al. (2011) anser att det är en självklarhet att förmågan att 
lyckas samt den känsla det ger driver barnens motivation och lusten till att lära och därför 
borde det vara ett sätt som vi arbetar på för att barnen på ett tidigt stadium ska lyckas med det 
de tar sig för. Att verkligen lyssna betonade även ett antal av pedagogerna som viktigt för att 
gynna de entreprenöriella kompetenserna. När vi analyserade de svar respondenterna lämnade 
kunde vi se att det viktigaste var att helt enkelt utgå från barnens intressen och behov i 
främjandet av de entreprenöriella kompetenserna. Att lyssna, att ge barnen möjlighet att pröva 
själva och att ha en tillåtande attityd är, som vi ser det, sätt för pedagogerna att uppnå målet 
som är att utgå från barnens intressen och behov i planerandet av verksamheten. Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) skriver att varje barn uppfattar och erfar sin omvärld 
utifrån tidigare erfarenheter. Författarna menar att mångfalden av sätt att uppfatta sin omvärld 
finns i helheten, alltså hur varje barns erfarenheter bidrar till nya dimensioner och nya tankar 
för varje enskilt barn. Utifrån de svar vi fick från respondenterna ser vi att en av de viktigaste 
uppgifter de anser sig ha är att utgå från barnens behov och intressen och genom detta ta 
hänsyn vill varje barns tidigare erfarenheter. Att ge barn stöd och uppmuntran i allt de gör är 
ett viktigt förhållningssätt som ett antal av respondenterna hade. Enligt Hwang och Nilsson 
(2011) anser Vygotskij att barnen behöver få meningsfulla uppgifter som sträcker sig något 
utöver deras aktuella förmåga och samtidigt ska de genom råd och stöd få den handledning 
och vägledning som de behöver av de vuxna i deras närhet. 
 
Vi kunde också urskilja svar kring hur pedagogerna anser att vidareutveckling av entreprenör-
skap inom förskolan kan ske. Pedagogerna betonade bland annat flexibilitet, öppenhet och 
respekt som viktiga ledord. Till detta kan även personalens förhållningssätt kopplas då en av 
pedagogerna ansåg att just personalens förhållningssätt är det som syns mest i verksamheten 
och därför behöver personalen vara väl medvetna om detta och om hur de agerar och varför 
de gör som de gör. Hundeide (2006) skriver att enligt Vygotskij är det viktigaste lärandet det 
som sker tillsammans med viktiga andra, det han kallar socialt assisterande lärande där 
kompetenta vuxna deltagare vägleder och stödjer barnens utveckling in i den vuxna gemen-
skapen. Dessutom pratar ett antal av pedagogerna om vikten av att hitta och ta in ny inspira-
tion och nya sätt att tänka utifrån. Vygotskij (1995) anser att det är nödvändigt att vidga 
barnens erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för deras skapande verksam-
het. Vidare skriver han att ju mer barn har sett, hört och upplevt, ju mer de vet och har 
tillägnat sig och ju större erfarenheter de har från verkligheten desto mer produktiv blir deras 
fantasi. Därför anser vi att det är viktigt att ett flertal av respondenterna ändå ser behovet av 
att få in ny inspiration och nya sätt att tänka i verksamheten just för att skapa så bra 
möjligheter för barnen som möjligt.  

6.1.1 Sammanfattning 
Efter att ha analyserat resultatet har vi kommit fram till att vi har fått svar på våra forsknings-
frågor och även att resultatet svarar mot det syfte vi har med studien. Trots att de flesta res-
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pondenterna inte hade några större förkunskaper när det kommer till entreprenörskap och inte 
riktigt kunde göra kopplingen mellan förskolan och entreprenörskap kunde vi se att flertalet 
av de medverkande ändå arbetade på ett sätt som skulle kunna kopplas till entreprenörskap. 
Bland annat kan vi dra den slutsatsen när alla pedagogerna svarade att de t är viktigt att utgå 
från barnens förutsättningar, behov och intressen och att det var viktigt att stödja och upp-
muntra barnen och ge barnen möjlighet att pröva själv. Vi kunde även se att pedagogerna 
betonade vikten av att verkligen lyssna på barnen och att reflektera tillsammans med barnen 
och tillsammans med kollegorna för att på bästa sätt utforma verksamheten. Någonting som 
också framkom under intervjuerna var lekens betydelse för lärande och hur viktigt det är att 
utforma verksamheten och miljön i verksamheten för att främja leken. Det sociala samspelet 
är även det en viktig faktor i samtalen kring barns lärande och utveckling, flertalet av peda-
gogerna nämner under intervjuernas gång vikten av det sociala samspelet. Det resultat vi fick 
fram i denna studie går att koppla samman med den litteratur som vi anser är relevant för 
ämnet och studiens syfte. Och det mest intressanta med studiens resultat är enligt oss att 
flertalet av pedagogerna arbetade i enlighet med entreprenöriellt lärande trots att de 
inledningsvis inte kunde göra kopplingen mellan entreprenörskap och förskolan.  

6.2 Metoddiskussion 
När vi utarbetade frågorna valde vi att ha öppna frågor för att kunna få så uttömmande svar 
som möjligt från respondenterna. En av anledningarna till att vi valde att göra kvalitativa 
intervjuer var att vi skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor där vi ansåg det nödvändigt. Vi 
valde därför bort frågor där svaret endast kunde bli ja eller nej. Vi utarbetade frågorna utifrån 
vårt syfte och våra frågeställningar. I slutet av varje intervju gav vi respondenterna möjlighet 
att själva tillägga sådant som de ansåg viktigt och som inte kommit med under intervjun. 
Utarbetandet av frågorna gick relativt smidigt. Eftersom vi har varit ute efter att få fram 
respondenternas åsikter och tankar kring begreppet entreprenörskap har det varit svårt att 
formulera frågor som berör ämnet utan att för den skull ge för mycket information kring 
ämnet eftersom en del av vårt syfte har varit att ta reda på hur pedagogerna ser på begreppet. 
Patel och Davidson (2003) anser att i formulerandet av frågor måste man tänka på vilket språk 
man använder och även att de som ska svara på frågorna måste förstå innehållet och uppfatta 
frågorna på det sätt som var meningen från början.  
 
Vi har under studiens gång varit väldigt noggranna med att skicka ut all information, inklusive 
frågorna, i god tid till respondenterna vilket har gett dem samma möjligheter att förbereda sig 
inför intervjuerna. Vi har även haft kontakt med alla via telefon för att vara säkra på att de fått 
all information och ifall respondenterna har några frågor innan intervjun samt för att 
bestämma tid och plats för intervjun, vilket respondenterna själva fått bestämma. Patel och 
Davidson (2003) menar att i de fall där individerna lämnar information till oss måste de 
informeras om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. Detta 
hade vi i åtanke då vi skickade ut frågorna i förväg. Patel och Davidson (2003) tar även upp 
vikten av att informera om att respondenternas medverkan är frivillig och att deras uppgifter 
enbart ska användas i undersökningen och ingen annanstans. Detta gjorde vi då vi skickade ut 
informationsbladet tillsammans med frågorna till alla deltagande pedagoger. När vi utformade 
informationsbladet utgick vi från Vetenskapsrådets etiska krav (2002) där bland annat 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår. Någonting som visade sig bli en större 
utmaning än vi först hade trott var att få pedagoger att ställa upp på intervjuer. Det kan delvis 
ha berott på tidsbrist men eventuellt även en viss osäkerhet inför ämnet.  
 
Vi medverkade båda under intervjuerna där vi turades om att intervjua medan den andra 
observerade och förde anteckningar. Den som antecknade valde att koncentrera sig på nyckel-
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ord och begrepp som kom fram under intervjun samt att observera ansiktsuttryck och gester 
hos respondenten. Stukát (2011) lyfter att två personer kan upptäcka mer än vad en person gör 
och kan också komma överens om att ha olika fokus under intervjun då de kan uppfatta olika 
saker. Stukát (2011) menar även att det finns en viss risk att respondenten som utfrågas av två 
personer känner att den hamnar i ett underläge. Vi uppfattade dock inte att det på något sätt 
påverkade respondenten att vi var två. Vi valde även att spela in intervjuerna med hjälp av 
mobiltelefonen, vi använde oss av bådas våra telefoner då vi ville minimera risken för 
tekniska problem. Trost (2010) och Kvale (1997) påpekar båda att ljudinspelningar av inter-
vjuer ger både för- och nackdelar. Fördelarna anser Trost (2010) och Kvale (1997) är att 
orden, tonfallen och pauserna registreras och att man kan återvända upprepade gånger för att 
lyssna på det igen. Till nackdelarna hör att det tar tid att lyssna på inspelningarna och att 
gester och mimik går förlorade vid ljudinspelningar menar författarna. Ljudinspelning kan 
eventuellt ha påverkat respondenterna då vissa kan känna sig hämmade eller inte våga säga 
exakt vad de tycker och tänker när de blir inspelade. Trost (2010) anser att många accepterar 
att bli inspelade men blir besvärade och hämmade men att de flesta vänjer sig och till slut 
även glömmer bort att de blir inspelade. Vi kunde inte märka av någon uppenbar påverkan på 
grund av inspelningen. Efter vi utfört intervjuerna valde vi att transkribera intervjumaterialet 
tillsammans. Transkriberingen utfördes nära inpå själva intervjutillfället som möjligt för att vi 
skulle ha intervjun färskt i minne och lättare kunna relatera till vad som sades på 
ljudinspelningarna. Vi valde att transkribera intervjuerna direkt, vi förde alltså över ordagrant 
vad som sades på ljudinspelningen till skriftspråk. Patel och Davidson (2003) skriver att 
många kvalitativa studier innebär att skriva ut intervjuer. Vid själva transkriberingen var det 
en utmaning att skriva ordagrant vad som sades under intervjuerna då vi många gånger stötte 
på problem som ofullständiga meningar och grammatiska fel. Genom gesterna och mimiken 
förstod vi vad respondenten menade men eftersom detta går förlorat ljudinspelningarna blev 
det en utmaning att hålla oss till endast vad som sägs i inspelningarna. Patel och Davidson 
(2003) anser att det kan vara frestande för den som transkriberar tal till text att göra texten 
tydligare än vad som var fallet med samtalet. Kvale (1997) menar att utskriften av en intervju 
enbart blir data för informationsinsamling och att den bygger på tolkning av dialogen. Både 
Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) påpekar att den som transkriberar intervjun 
omedvetet gör en tolkning av vad som sagts och att det ofta sker en mer eller mindre 
medveten påverkan på underlaget för analys. Detta var något vi hade i åtanke när vi 
transkriberade materialet från tal till text. 
 
Vi var båda relativt ovana i att vara den som intervjuar vilket kan ha avspeglat sig på svaren 
vi fick. Vi försökte dock att fokusera på respondenten och det sagda, titta personen i ögonen 
och skapa en god kontakt. Enligt Trost (2010) är att titta på den man talar med har också en 
del av den icke-verbala kommunikationen och genom att titta på den man intervjuar visar man 
att man är intresserad och genom detta får man också tillgång till exempelvis ansiktsuttryck 
och gester som styrker det verbalt sagda. En av de stora svårigheterna med att vara intervjuare 
var att veta när vi skulle ställa följdfrågor och även hur vi skulle ställa dessa följdfrågor. Detta 
medförde att vi emellanåt blev något osäkra på var följdfrågor skulle passa in av rädsla för att 
respondenten skulle komma av sig i sitt resonemang och att vi skulle påverka svaret. Trost 
(2010) anser att intervjuaren varken ska synas eller höras annat än när personen ställer frågor, 
intervjuaren ska inte märkas, det är den intervjuade som är huvudpersonen. Med detta sagt 
menar inte Trost (2010) att intervjuaren ska förställa sig eller förändra sitt sätt att vara, 
författaren anser att man fortfarande ska vara sig själv. I efterhand kan vi se att det hade varit 
en fördel att ha utfört någon eller några pilotintervjuer innan vi utförde de ordinarie 
intervjuerna. Vi märkte själva efterhand att frågorna vi formulerat var lite lika varandra i vissa 
avseenden vilket respondenterna hade uppfattat och blivit lite konfunderade av. Vi kunde 
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även märka av en viss utveckling i vårt eget sätt att hantera och utföra intervjuerna ju fler 
intervjuer vi utförde. Hade vi utfört några pilotintervjuer innan de ordinarie hade vi enklare 
kunnat upptäcka hur frågorna uppfattades av respondenterna samt att vi hade fått tillfälle att 
träna upp våra kunskaper som intervjuare. 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 
Svenning (2003) menar att kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet är erkänt 
svårt, men menar dock att en sådan koppling är nödvändig för annars blir forskningen 
meningslös. Detta menar Svenning att validitet är, att man verkligen mäter det man avser att 
mäta. Svenning (2003) anser att ett mål med mätningar inom samhällsvetenskapen är att 
uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt. Det finns enligt Svenning många faktorer som 
kan påverka tillförlitligheten i undersökningen, bland annat fel i intervjuformuläret, intervju-
aren eller miljön där intervjun äger rum med mera. Svenning (2003) kallar tillförlitlighetens 
många aspekter för reliabilitet.  
 
I och med att vi spelade in alla intervjuer ökar reliabiliteten då vi får möjligheten att gå 
tillbaka och lyssna på vad som sagts så många gånger som vi behöver. Vi är medvetna om att 
resultatet i vår studie hade kunnat se annorlunda ut om vi inte hade valt att spela in 
intervjuerna eftersom vi då inte hade kunnat gå tillbaka och spela upp olika sekvenser igen. 
Reliabiliteten ökar även då vi är två som utfört intervjuerna och tillsammans transkriberat och 
analyserat intervjuerna då vi kompletterar varandra genom att vi ser och uppfattar situation-
erna och intervjuerna på olika sätt. I en kvalitativ studie är det vi som tolkar materialet vi fått 
fram under intervjuerna och detta kan minska reliabiliteten eftersom resultatet är beroende av 
vem som tolkar det. Stukát (2005) lyfter att kvalitativ forskning har fått kritik på grund av att 
resultatet i en studie är beroende av vem som gjort tolkningen. Dock kunde vi i vår tolkning 
av resultatet se att det fanns vissa kategorier som var gemensamma och som återkom vid 
flertalet tillfällen. Patel och Davidson (2003) anser att eftersom kvalitativa studier känne-
tecknas av en stor variation är det svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för 
att uppnå god kvalitet. Författarna menar att det därför är viktigt att den kvalitativa forskaren 
noga beskriver forskningsprocessen att de som tar del av resultatet kan bilda sig en 
uppfattning om alla de val som forskaren har gjort. Några av frågorna vi hade formulerat inför 
intervjuerna kan ha påverkat reliabiliteten eftersom flertalet av respondenterna hade svårt att 
skilja dem åt och ge utförliga svar då de redan ansåg att de hade svarat på en liknande fråga 
och därför inte tyckte att de hade mer att tillägga. Om vi istället hade gjort pilotintervjuer 
innan de ordinarie intervjuerna hade vi haft större möjligheter att rätta till detta och därmed 
ökat reliabiliteten.  
 
Utifrån materialet vi fått fram från intervjuerna har vi hittat kategorier och teman som 
stämmer väl överens med det syfte och de frågeställningar som vi baserar denna studie på, 
därmed anser vi att resultatet vi fått fram är tillförlitligt och validiteten är god. Vi har för 
avsikt att undersöka förskolepedagogers uppfattningar kring begreppet entreprenörskap och 
genom att använda oss av fenomenologin som forskningsansats och kvalitativa intervjuer som 
forskningsmetod anser vi att vi har lyckats med vad vi avsåg att undersöka. Patel och 
Davidson (2003) skriver att strävan efter god validitet genomsyrar forskningsprocessens 
samtliga delar, och det anser vi att den har gjort i vår studie. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom den forskning som finns kring entreprenörskap fokuserar på skolans värld vore det 
intressant att titta mer på entreprenörskap inom förskolan. Det hade även varit intressant att 
försöka öka kunskapen kring entreprenörskap eftersom vi uppfattade att kunskaperna inte var 
särskilt stora och då ett antal av respondenterna kopplade entreprenörskap till företagande och 
ekonomi hade det varit intressant att bredda bilden för vad entreprenörskap kan vara och hur 
det går att koppla till förskolans och skolans värld.  
 
Det skulle även vara spännande att se på skolledares och förskolechefers syn på begreppet 
entreprenörskap i förskolan och om det finns något gemensamt förhållningssätt mellan de 
olika skolformerna eftersom entreprenörskap enligt regeringen ska löpa som en röd tråd 
genom hela utbildningssystemet. 
 
Sett ur ett genusperspektiv hade det även varit intressant att undersöka om det är någon 
skillnad på synen på barn som entreprenörer och även vilka möjligheter de ges att utvecklas 
som entreprenörer. 
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Bilaga – informationsbrev inklusive intervjufrågor 
 
Hej! 
 
Vi är två blivande förskollärare som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning 
mot förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet. Vi ska nu skriva examensarbete och ämnet 
vi har valt är entreprenörskap i förskolan – en studie i hur förskolepedagoger i Luleå kommun 
ser på begreppet entreprenörskap i förskolan. Anledningen till att vi valt att skriva om 
entreprenörskap i förskolan är för att begreppet är relativt nytt för oss och därför är vi 
intresserade av att undersöka hur mycket pedagogerna i förskolan känner till om detta. 
 
Studien kommer att ske i form av intervjuer på plats. Under intervjuerna kommer vi att spela 
in samtalet endast för att underlätta efterarbetet av materialet. Själva intervjun uppskattar vi 
kommer att ta ungefär 40 minuter. Vi har för avsikt att intervjua två pedagoger på varje 
förskola. 
 
Av forskningsetiska skäl förekommer anonymitet och era namn kommer inte att förekomma i 
arbetet utan vi kommer att fingera namnen för att identiteten inte ska kunna avslöjas. 
Intervjumaterialet kommer att behandlas endast av oss och är enbart till för vårt 
examensarbete och inte någonting annat. Er medverkan i denna studie är frivillig och ni kan 
när ni vill avbryta er medverkan om ni känner för det. För att ni i lugn och ro ska hinna 
förbereda er till intervjun skickar vi ut frågorna tillsammans med denna information.  
 
Om ni har några funderingar eller frågor så tveka inte att höra av er! 
 
Pernilla Henriksson XXX-XXXXXXX 
Anneli Wennberg XXX-XXXXXXX 
 
Tack för er medverkan! 
 
Med Vänlig hälsning 
Pernilla & Anneli 
 
Frågeställningar inför intervjun 

1. Vad betyder begreppet entreprenörskap för dig? 
 

2. Hur förhåller du dig till begreppet entreprenörskap i förskolan? 
 

3. Hur organiserar du som pedagog verksamheten för att ge utrymme för barns fantasi, 
kreativitet, samarbetsförmåga och ansvarstagande? 

 
4. I Lpfö98 står det att ” Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”(Lpfö98, s.9) Beskriv på vilket sätt som ni 
arbetar mot detta mål. 

 
5. Leken har en betydande roll i barnens utveckling och lärande, ser du någon koppling 

mellan barns lek och entreprenörskap? Motivera! 
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6. Hur arbetar ni för att få barnen att känna delaktighet och tilltro till den egna förmågan? 
 

7. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera” (Lpfö98, s.6-7). Beskriv hur ni jobbar för att uppnå det målet. 

 
8. Hur skulle man kunna utveckla arbetet med entreprenörskap i förskolan? 

 
9. Anser du att ni behöver mer kunskap kring detta ämne? Varför/varför inte? Motivera! 

 
 
 
 
 
 
 
 


