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Titel 

Entreprenöriellt lärande med avseende på barn i behov av särskilt stöd i förskolan.  

 

English title 

Entrepreneurial learning regarding children with special needs, in preschool. 

 

 

Abstrakt 

Entreprenöriellt lärande är ett relativt nytt begrepp inom förskolan. Enligt direktiv från 

regeringen så ska det entreprenöriella lärandet likna en röd tråd genom det svenska 

utbildningsystemet. Studiens bakgrund består av en litteraturgenomgång som beskriver det 

entreprenöriella lärandets väg från regering till förskola. I det dagliga arbetet på förskolan 

möts vi av många olika barn med olika förutsättningar och behov. Det är av intresse att 

undersöka vilka faktorer som påverkar det entreprenöriella lärandet med avseende på barn i 

behov av särskilt stöd. 

 

För att få en tydlig bild av vilka faktorer som påverkar, skickades enkäter till förskolechefer 

i olika kommuner. Det råder delade meningar kring hur arbetet sker men även vem som är i 

behov av särskilt stöd. Med hjälp av en egen konstruerad hermeneutisk spiral tolkas 

resultatet, där växer olika faktorer fram så som hinder och möjligheter. Organisationen har 

en avgörande roll i arbetet med entreprenöriellt lärande. När det gäller definiering och arbete 

med barn i behov av särskilt stöd så är det beroende av förskolechefens kunskapsnivå. 

 

 

Nyckelord 

Barn i behov av särskilt stöd, entreprenöriellt lärande, förskola, förskolechefer, hinder, 

möjligheter 
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1. Inledning 

Under mina år som verksam förskollärare inom kommunal förskola, har jag fått uppleva 

kontinuerlig utveckling i förskolans verksamhet genom nya uppdrag, projekt och olika 

kompetensinsatser. Detta har bidragit till nya kunskaper och arbetssätt för mig som 

verksam pedagog. Ett relativt nytt uppdrag som jag och många andra verksamma 

förskolelärare blivit introducerade i är ” entreprenöriellt lärande”. En fråga som ständigt 

återkommer i samband med arbetet med entreprenöriellt lärande är, ”när ett nytt uppdrag 

formuleras långt ifrån förskolans verksamhet, hur påverkas barnens förutsättningar”.  

 

När Sveriges 290 kommuner får ett statligt uppdrag inom skolans verksamhet så tolkar 

varje enskild kommun genomförandet av uppdraget på olika sätt. När det gäller 

entreprenöriella lärandet så har Regeringskansliet (2009) arbetat fram strategier för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet, som innebar ett nytt tolkningsuppdrag för 

Sveriges kommuner. Enligt dessa strategier ska det entreprenöriella lärandet löpa som en 

röd tråd genom det svenska utbildningssystemet. Tolkning av uppdraget entreprenöriellt 

lärande har bidragit till en stor variation i arbetssättet. Ett exempel på hur en kommun 

tolkat är att, det entreprenöriella lärandet består av fyra begrepp; trygghet, engagemang, 

kreativitet och nyfikenhet. Kommunen anordnade kompetensutveckling för samtliga 

medarbetare i utbildningsförvaltningen kring det nya uppdraget.  

 

Det entreprenöriella lärandet blir synligt i den årliga utvärderingen, och är en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Pedagoger observerar och kartlägger samt dokumenterar 

barngruppen och verksamheten utifrån begreppen kreativitet, nyfikenhet, engagemang 

och trygghet för att säkerställa kvaliteten. I samband med utvärderingsarbetet synliggörs 

problematiken kring det enskilda barnets möjligheter till utveckling utifrån sina 

förutsättningar. Den lokala tolkningen av entreprenöriellt lärande förutsätter att alla barn 

har en förmåga att exempelvis uttrycka sig kreativt eller att visa engagemang. När 

barngruppen och verksamheten utvärderas utifrån till exempel begreppet kreativitet, så 

ställer jag mig frågan vad som händer med de barn som inte har förmåga att uttrycka 

kreativitet utifrån förutbestämda verksamhetsmål. När hela barngruppen observeras 

utifrån entreprenöriellt lärande, blir inte det enskilda barnets utveckling och 

förutsättningar synliga. Dessa tankar och reflektioner bidrog till att jag, gjorde en mindre 

enkätstudie1 under pågående studier till specialpedagog. 

 

Syftet med enkätstudien var att ta reda på hur mycket kunskap förskolechefer, 

förskollärare och barnskötare har kring begreppet entreprenöriellt lärande. Endast  

10 informanter från ovannämnd kommun deltog, varav 8 var pedagoger och 2 

förskolechefer.  Utifrån pedagogernas svar kunde jag urskilja begränsade kunskaper 

kring begreppets framkomst och innebörd. Förskolecheferna visade bättre kunskaper 

kring entreprenöriellt lärande då de beskrev framkomsten samt hur det gestaltas i 

verksamheten. När jag nu är i slutskedet av min specialpedagogutbildning så är jag 

intresserad av att närma mig en förståelse och klarhet över vilka förutsättningar det 

entreprenöriella lärandet ger barn i behov av särskilt stöd. Om förskolechefer har mer 

kunskap, vad anser man är viktigt i arbetet och vilka är barnen i behov av särskilt stöd.  

                                                 
1Examinationsupgift kurs 4PP213 Professionellt förhållningsätt 3, 2016 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden består av en litteraturgenomgång kring studiens två delar, entreprenöriellt 

lärande och barn i behov av särskilt stöd. I den första delen beskrivs entreprenöriellt lärande 

utifrån förskolans styrdokument. Entreprenöriella lärandets definition, innebörd och dess 

framväxt synliggörs, därefter redogörs olika tolkningar. I den andra delen beskrivs 

benämningen ”barn i behov av särskilt stöd” ur ett historiskt perspektiv samt olika synsätt 

utifrån specialpedagogiska perspektiv. För att ringa in problematiken kring det 

entreprenöriella lärandet med avseende på barn i behov av särskilt stöd, så relateras två 

styrkedjeprocesser. En av styrkedjeprocesserna redogörför tolkningar på olika nivåer medan 

den andra fokuserar på kunskapsflödet mellan huvudman och lärare. 

 

2.1 Styrdokument för förskolan 

Skolverket (2017) skriver att den svenska skolan har en tydlig lag som beslutas av 

riksdagen. Lagen handlar om grundläggande bestämmelser om förskola och skola. Där sker 

reglering av skyldigheter och rättigheter för elever, vårdnadshavare och barn. I skollagen 

beskrivs även huvudmannens ansvar för verksamheten(a.a.). För att skapa en uppfattning  

kring vart och hur arbetet med entreprenöriellt lärande sker i förskolans verksamhet, så 

används styrdokument. Eftersom det finns olika definitioner av entreprenöriellt lärande så 

blir begreppet tolkningsbart. Med utgångspunkt i Skolverkets (2010) och Nuteks (Verket för 

näringslivsutveckling)definition(sida 7) kan följande bestämmelser och mål i styrdokument 

för förskolan kopplas till entreprenöriellt lärande. 

 

Enligt skollagen SFS (2010:800) 1 kap. Inledande bestämmelser 4 § “Utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare”. 

 

Skollagen (SFS 2010:800) skriver vidare i 8 kap. Förskolan 2 § “Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning”. 

 

Enligt Skolverket (2015) utformade svenska regeringen år 2009 en nationell plan 

förentreprenörskap inom utbildningsområdet(a.a.). I regeringens strategier för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet (2009) skriver man om hur Sverige bör ta lärdom 

av andra länder som arbetar med entreprenörskap inom utbildning. Genom att införliva 

begreppet i skolan kommer Sverige att konkurrenskraft att stärkas, bidra till att unga startar 

företag samt öka landets sysselsättningsgrad. När det gäller strategier nämns grundskola, 

gymnasieskola, yrkesgymnasium, högskola och universitet reformer i läroplaner (a.a.). 



 

6 

 

         

“Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara 

likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå̊ dessa mål ” (Lpfö 98/16, s. 5). 

        

“Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 

ett samhälle präglat av ett stort informations öde och en snabb förändringstakt. Förskolan 

ska lägga grunden till att barnen på̊ sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98/16:6). 

      

“Verksamheten ska utgå̊ från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också̊ genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 

98/16, s. 6-7).  

       

“tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå̊ sin omvärld, -utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå̊ andras perspektiv, -utvecklar nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98/16, s. 10). 

 

Skolverket (2017) skriver att det entreprenöriella lärandet innebär att pedagoger använder 

sig av ett förhållningssätt som handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, 

initiativförmåga och självförtroende. Det poängteras att förskollärare främjar detta arbetet 

som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. När det gäller förskoleklass, 

grundskola och fritidshem innebär förhållningssättet att läraren ska skapa tillfällen för elever 

att kunna ta ansvar, visa initiativ, för utrymme för att prova egna idéer men även lösa 

problem som uppstår på ett kreativt sätt. Eleverna ska även få möjlighet till att arbeta 

självständigt men även tillsammans med andra. Vidare menar Skolverket (2017) att inom 

gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen så ska läraren ta hänsyn till ytterligare 

förmågor hos elever och studenter. Förmågor som avser innovationstänkande, egen 

drivkraft, potential att möta förändringar, företagande. De entreprenöriella förmågorna är av 

stor vikt för de ungas framtid oavsett studier eller arbete. I många branscher krävs det 

kompetens inom att driva företag. 

 

Falk Lundqvist m fl (2014) betonar att skrivningar lyftes in i läroplaner och kursplaner efter 

att regeringens plan för strategier gjordes känt. I Lgr11 beskrivs skolans uppdrag som en 

viktig del av hur elever ska utveckla kreativitet och nyfikenhet, som ska representera 

entreprenöriellt lärande (a.a.). Skolverket definierar begreppet entreprenöriellt lärande och 

skriver om att arbeta i förskolan med entreprenöriellt lärande är som en naturlig del i den 

pedagogiska verksamheten. För övrigt finner man på skolverkets hemsida en hel uppsjö 

över hur olika kommuner har tolkat regeringens beslut om att arbeta med entreprenöriellt 

lärande 
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Skolverket fick år 2010 uppdrag att stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan, via 

regleringsbrevet. Uppdraget innebar att huvudmannens arbete med entreprenörskap 

kartläggs och analyseras. Arbetet med entreprenörskap i skolan omsätts och realiseras på 

olika sätt utifrån lokala intentioner och förutsättningar. Det som är anmärkningsvärt är att 

entreprenörskap inte nämns i grundskolan eller gymnasieskolans läroplan. ”Hur skolorna 

valt att tolka läroplanernas skrivningar varierar. Varken i grundskolans nuvarande 

läroplan (Lpo94) eller i gymnasieskolans (Lpf 94) nämns entreprenörskap eller 

entreprenöriellt lärande” (Skolverket 2010, s. 18). 

 

2.2 Entreprenöriellt lärande 

Falk Lundqvist m fl (2014) skriver att kravet på delaktighet i samhället och arbetslivet är 

större än vad det var för några år sedan. I samma takt har den svenska skolans styrning 

ändrats markant. Grunden till ändringarna i utbildningssystemet är nya inställningar som 

handlar om att marknaden utgör en förebild och konkurrens anses som verktyg att driva 

fram effektivitet och kvalitet. I skolvärlden är begreppet entreprenöriellt lärande relativt 

nytt. Entreprenöriellt lärande innebär inte ett nytt sätt att lära sig utan är snarare ett 

samlingsbegrepp för lärandet, som barn/elever i Sverige ska utveckla från förskola till 

vuxenutbildning. Den svenska regeringen formade begreppet entreprenöriellt lärande för att 

sedan delegera uppdraget till Skolverket. Skolverket har därefter gjort begreppet känt för 

Sveriges kommuner, som i sin tur tolkat uppdraget på olika sätt.  

 

Skolverket (2010) definierar det entreprenöriella lärandet utifrån generella kompetenser som 

barn och elever ska utveckla. ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera 

generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det 

handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det 

entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och 

samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta 

tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, 

kulturella, sociala eller ekonomiska” Skolverket (2010,  s. 3). 

         

Falk Lundqvist m fl (2014) skriver att första gången som entreprenöriell kultur nämns i 

skolan är år 1989, i rapporten ”Towards an enterprisingculture- challenge for education and 

training”. År 2000 formulerades entreprenörskap i Lissabonfördraget. I Sverige utgavs 

departement skriften I entreprenörskap tecken- en studie av skolning i förnyelse, skriven av 

Johannisson & Madsen, Ds 1997:3. I texten går det att urskilja en spänning mellan fokus på 

den personliga utvecklingen och betoningen av entreprenöriella förmågor såsom 

företagande och ekonomiska värden. Till att börja med var begreppet ett uppdrag för 

Sveriges Närings- och handelsdepartementet. I samband med framväxten av begreppet blev 

frågan om entreprenörskap ett uppdrag för statens skolverk, myndigheten för 

yrkesutbildning och högskoleverket. Den politiska frågan drevs av näringspolitiska 

myndigheten Verket för näringsutveckling(Nutek), som 2004 lanserade följandedefinition 

av entreprenörskap. 

   

”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 eller ekonomiska 
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sammanhang Falk Lundqvist m fl (2014, s. 12) ” 

 

Falk Lundqvist m fl (2014) betonar att entreprenöriellt lärande inte handlar om en specifik 

pedagogik såsom Montessori eller Waldorfpedagogik. Pedagogiken grundar sig i 

människans kunskap om olika processer där individen formas och fostras. Verksamhetens 

lärmiljöer och processer iscensätts, så att det påverkar, formar individen i en viss riktning. 

Inom entreprenöriell pedagogik undviker man att tala om vilken metod, eftersom 

grundtanken är att alla metoder är genomförbara mer eller mindre, då entreprenöriellt 

lärande redan existerar i verksamheterna.  

 

Skolverket (2015) skriver om entreprenörskap i skolan och använder sig av 

ovannämnddefinition av entreprenöriellt lärande. Det framkommer en viss problematik med 

att definiera begreppet. Det beror på att det uppfattas som flervetenskapligt, spretigt och i 

vissa sammanhang positivt och negativt.  Själva ordet entreprenörskap härstammar från 

franska ordet ”entreprendre” som innebär att vara en aktiv person och får saker gjorda. 

Forskare har enats om att en individ som är entreprenör bär på egenskaper som risktagande, 

nyskapande, förmågor att utveckla nätverk samt organisera, men även att se möjligheter före 

problem. Genom att betrakta begreppet på ett övergripande plan innebär det att se perspektiv 

och orsakssamband, som är kopplat till konkurrens, sysselsättning, globalisering och 

regional utveckling. För den enskilda individen innebär det motivation, kunskap och 

lärandeför att bemöta och vara med i utformningen av framtiden. Behovet av att vara 

entreprenöriell har ökat, vilket beror på de snabba samhällsförändringarna som påverkar 

människors liv. Förändringar inom olika områden som exempelvis arbete, kultur, fritid, 

organisationer och samhälleliga institutioner.  

    

Pedagogisk forskning fokuserar på relationen skolutveckling och entreprenörskap. I 

relationen studeras lärande, lärare och undervisning. Det har bidragit till att begreppet 

entreprenörskap har vidgats och ersätts av entreprenöriellt lärande, som innebär att elever är 

aktörer och fokus ligger på lärprocesser. I reformen av begreppet framkommer olika 

frågetecken kring hur och vad det innebär för den enskilda verksamheten (a.a.).   

        

Skolverket (2015) nämner som Falk Lundqvist m fl (2014) att den svenska regeringen 

utformade år 2009 en nationell plan för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Grunden 

för planen är att utveckla samt omvandla idéer för att bidra till nya förmågor och tankesätt 

inom problemlösning. Det innebär att på lång sikt uppnå framgång i vuxenvärlden, genom 

att utveckla skickliga egenskaper och åstadkomma goda studier. Eleven i skolan ska 

utveckla egenskaper som kännetecknar en bra entreprenör. Det innebär att utveckla nya 

idéer, förmåga att reda ut problem, att tänka på olika och nya sätt, arbeta självständigt men 

även i grupp. Regeringens direktiv bidrog till upprättandet av strategier samt Skolverkets 

framställning inom begreppet entreprenöriellt lärande (a.a.).     

      

Westlund & Westlund (2010) skriver att entreprenöriellt lärande är en målorienterad 

strategi. Syftet är att leda skolutveckling, utforma en struktur utifrån självständiga elever 

men även i grupp. Det pedagogiska arbetssättet är processorienterad vilket innebär att den 

enskilda individens processer kan skapa och bidra till motivation i skolan. 
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2.3 Tolkning av entreprenöriellt lärande 

Enligt Skolverket (2017) betraktas huvudman inom skolväsendet som en juridisk person och 

kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Kommunens fullmäktige bär det 

yttersta ansvaret för kommunal förskola, vuxenutbildning och grundskola. Ansvaret innebär 

att skolor och utbildningar bibehåller god kvalitet, svarar mot de krav som ställs från 

skollagstiftningen samt att uppfylla de nationella målen som kan innebära extra. I Sverige 

tolkar enskilda kommuner uppdraget och utformar utbildning. 

 

När det gäller entreprenöriellt lärande så har kommuner i Sverige tolkat på olika sätt. 

Skolverket (2017) skriver att man i Kungsbacka genomfört utbildningar för förskollärare i 

entreprenöriellt lärande och digitala verktyg. Det är ett projekt som leds av Mats Larsnäs där 

75 kommunala förskolor engagerats. Enligt Mats Larsnäs handlar entreprenöriellt lärande 

om att barnen i förskolan finns i samhället och att samhället får en plats i förskolan. Det 

handlar om en ömsesidig samverkan mellan olika komponenter. Ett exempel på hur det 

gestaltas i förskolan är att barnen kan förberedas inför ett studiebesök på brandstationen. Via 

digitala verktyg som Skype kan barnen få en inblick över var besöket innebär. Det ger även 

föräldrar, barn och personal att återuppleva besöket på brandstationen. 

 

Solgäntans förskola (2016) skriver att flera kommunala förskolor i Västerås arbetat fram en 

“pedagogisk ide” som handlar om entreprenöriellt lärande. Den pedagogiska idén beskriver 

förskolans arbetssätt och vision. Idén lyder “Entreprenöriellt lärande med modern teknik 

integrerat i lek och lärande”. I den dagliga verksamheten innebär den pedagogiska idén ett 

entreprenöriellt förhållningssätt som alla pedagoger förhåller sig till. Pedagogerna på 

förskolan ska försöka att inte hjälpa barnen för snabbt för att istället ge barnen möjlighet att 

prova själva. Materialet i verksamheten ska vara tillgängligt och variera, det ska även 

inspirera till kreativitet, individuella tankar och lösningar på problematik som uppstår. I 

aktiviteter använder personalen inte mallar eller färdiga lösningar i syfte att ta vara på 

barnens entreprenöriella förmågor.  

          

Christoffersen (2014) skriver att dr. Martin Lackeus skapat en modell över entreprenöriellt 

lärande som kan omsättas i skolans värld. Entreprenöriellt lärande handlar om att skapa 

verkliga värden. Det kan vara så enkelt som att ta hand om en död fågel, att skapa värde för 

någon annan genom att ge den döda fågeln en begravning. En närmare beskrivning över 

tankesättet är a att en grupp barn/elever hittar en död fågel, en händelse som börjar i naturen 

och skapar engagemang och nyfikenhet hos barnen. Tillsammans vill barnen organisera en 

begravning, situationen kräver förberedelser där barnen drar fördel av sina individuella 

erfarenheter, för att samtidigt använda sig av kunskaper från andra i samhället. 

 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Bergquist (2003) beskriver framväxten av begreppet barn i behov av särskilt stöd, ur ett 

historiskt perspektiv. Samhällsförändringar har bidragit till att familjens roll i samhället och 

barns levnadsvillkor förändras. Barn introducerades väldigt tidigt för vuxenvärlden och var 

en del i det dagliga hushållsarbetet. Barn ansågs vara vuxnas egendom, utan några 

rättigheter och egen fri vilja. Den stora förändringen startade i samband med inrättandet av 

barnkonventionen samt ett stort intresse för barns behov av stöd och utveckling som inte 
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tidigare funnits. Ett barn har ingen vetskap om sina rättigheter eller behov förens en vuxen 

uppmärksammar det. På så sätt är alla barn utsatta till viss del, de som är i behov av särskilt 

stöd men även de som inte är det. Barnet får lita på de vuxna som befinner sig i dess 

omgivning. Därför är det av stor vikt att kompetenta och observanta pedagoger i förskolan 

uppmärksammar barns behov. 

 

Sandberg & Norling (2009) definierar ett barn i behov av särskilt stöd, som en individ som 

behöver extra stöd i sin utveckling. Ofta relateras barn i behov av särskilt stöd till 

funktionsnedsättning, psykosociala problem, medicinska svårigheter eller de som inte har en 

diagnos men behöver stöd. Det finns inga kriterier eller mall som förskolepersonal använder 

sig av för att bestämmer om ett barn är i behov av särskilt stöd. Oftast bygger det på 

förskolepersonalens observationer och reflektioner som senare mynnar ut i en utredning 

eller inte. 

 

Asmervik mfl (2001) skriver om ett annorlunda perspektiv på barn i behov av särskilt stöd. 

Ett kritiskt förhållningssätt till skolan som kan vara orsaken till många olika behov som 

uppstår hos barn och elever. Skolan kan vara ett system som orsakar problem för dess 

klienter. Den obligatoriska skolan ska betraktas som en demokratisk tillgång, kanske är det 

så att problematiken ligger i att vara alla till lags. Barn/elever i behov av särskilt stöd ska få 

samma möjligheter till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar, klarar skolan av 

detta. Författaren poängterar att visioner är viktiga men att man samtidigt måste ta hänsyn 

till kraven och verkligheten som finns i det vardagliga arbetet. 

       

Renblad & Brodin (2014) har undersökt huruvida förskolepersonal känner stöd från 

specialpedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Forskning har visat att var 

fjärde barn i förskolan har sociala och emotionella problem samt att behovet av 

specialpedagogisk kompetens har ökat. I studien definierar specialpedagoger vem barnet i 

behov av särskilt stöd är, “ett barn i behov av särskilt stöd ett barn med vissa svårigheter 

som gör att de har ett större behov av stöd än övriga barn i barngruppen. Detta barn behöver 

mer tid och hjälp av vuxna. Barnet har ofta svårt att leva upp till förskolans ”krav” och 

stödbehoven handlar ofta om språkutveckling och/eller beteen- destörningar som ofta leder 

till kamratkonflikter, men det handlar ibland också̊ om en social problematik i hem- med 

eller ett funktionshinder” (Renblad & Brodin 2014, s. 387). 

 

2.5 Hur ser vi på barn i behov av särskilt stöd 

Rognhaug & Nilsson (1995) beskriver specialpedagogik som ett livsperspektiv som sträcker 

sig från födelse till bortgång. Ett livsperspektiv som handlar om att se barnet/elevens 

utvecklingsmöjligheter i förhållande till dess omgivning (a.a.). Nilholm i Vetenskapsrådet 

(2006) skriver i sin studie om två grundläggande traditionella och internationella perspektiv 

inom specialpedagogiken som grundar sig i psykologi och medicin. Många forskare har 

använt sig av olika benämningar för det traditionella perspektiven. Forskaren Ainscow 

(1998) Individualistiskt, Clark Dyson och Millward (1998), Haug (1998) Kompensatoriskt, 

Skrtic (1995) funktionalistiskt och Emanuelsson (2001) kategoriskt. Oavsett benämning på 

det traditionella perspektivet så delas en gemensam syn på barn/elever. Synsättet innebär att 

hjälpa barn/elever med uppvisade brister. Bäraren av bristerna är individen som i sin tur har 

möjlighet att påverka sin situation. På senare år har det traditionella synsättet utmanats på 

olika sätt, till ett alternativt perspektiv.  
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Kritiken som lyfts är att omliggande faktorer har lika stor betydelse för barn/elevers brister. 

Det visar även behovet av specialpedagogik i skolan. Det andra perspektivet beskriver 

Skrtic (1995) som en företrädare för ett kritiskt förhållningssätt där hans forskning speglar 

specialpedagogik som ett verktyg för att skapa en inkluderande utbildning. Perspektiv inom 

specialpedagogiken utvecklas utifrån nationella och kulturella sammanhang i särskild 

kontext (a.a.). 

 

Haug (1998) skriver att det finns en vag gräns mellan individens tillgång inom kollektivet. 

Det finns stora variationer i underliggande värderingar kring anpassningen av individen eller 

gruppen. Det kännetecknar dilemmaperspektivet där man väger individuella vinster och 

nytta med att prioritera gruppens intresse. Nyttan avgörs beroende på prestationsvillkor. 

Elever med höga prestationsvillkor kan prioritera sin egen nytta framför gruppens, på 

samma sätt kan elever med låga prestationsvillkor hellre prioritera gruppens intresse. 

“Dagens krav på individualisering är segregerande och en del av det restaurerad 

utbildningspolitiska projektet” (Haug 1998, s. 38).  

Rosenqvist skriver i Vetenskapsrådet (2007) om dilemmaperspektivet, när speciella barn 

jämförs med normala. Barn som avviker i denna jämförelse ses som annorlunda. De tillhör 

inte normen och känner sig inte normala. Många gånger blir barnet/eleven missförstånd och 

känner sig utanför. Haug & Skolverket (1998) har liknande tankar och menar att den 

individuella behandlingen tolkas som lösning på problemet. Man tar inte hänsyn till att 

skolan kan vara problemet. I många år har homogena grupper betraktas som lättare att 

arbeta med samt att klasser når längre om alla elever är lika. Effekt forskning har visat att så 

är inte fallet, samt att de problem som uppstår i klassen är eleven som inte passar in i den 

homogena gruppen, d.v.s. problemet (a.a.). Rosenqvist i Vetenskapsrådet (2007)  menar att 

skolans uppdrag ofta kommer i motsättning med verksamheten (a.a.).  

 

Andersson & Thorsson (2007) skriver om två viktiga perspektiv inom specialpedagogisk 

forskning. Det kategoriska perspektivet innebär att se problematiken hos det enskilda 

barnet. Barnet är ägaren av problemet och kan i sin tur leda till kategorisering. Om många 

olika bedömningar från lärare baseras på ett kategoriskt perspektiv kan det innebära en 

placering i en viss kategori. Det relationella perspektivet innebär att leta efter problemet 

utanför barnet/eleven. Det handlar om att fokusera på att skapa en relation mellan barnets 

förutsättningar och lärandemiljön. 

Aspelin & Persson (2011) beskriver att utgångspunkten i ett relationellt perspektiv, är 

mellanrummet mellan kollektiv och individ. Genom att betrakta utbildningsinstitutioner som 

mötesplatser mellan individer så blir begreppen kommunikation, relationer och mänskliga 

möten. 

Emanuelsson mfl (2001) skriver att mötet med mångfald av olika förutsättningar i 

undervisningen är en svårighet för pedagoger.  I SIA-utredningen konstaterades brister i 

utveckling hos vissa grupper. Det beror på en hög differentiering hos elever och pedagogers 

möte med de olika förutsättningarna. Följden av denna problematik blir ett kategorisering 

perspektiv. Differentiering hos elever ses som enskilda behov och brister, vilket bidrar till 

att de kategoriseras.  

 



 

12 

 

Wright (2002) skriver att det relationella perspektivet grundar sig i att betrakta människan 

från olika vinklar i det aktuella sammanhanget. Det punktuella även kallade kategoriska 

perspektivet relaterar individers problem med egenskaper och förmågor. Man tar ingen 

hänsyn till sammanhang och situationer som individen befinner sig i. När problem uppstår 

hos en elev i skolan så börjar man ofta att fastställa problemets uppkomst. Med ett 

relationellt perspektiv tar man hänsyn till alla runtomliggande faktorer som kan bidra till 

problematiken, medan man ur ett funktionellt perspektiv ser eleven som bärare av 

problematiken. Författaren relaterar perspektiven till orden vad och vem genom att sätta dem 

i ett sammanhang. Ordet vad kan beskrivas som konkret information kring exempelvis en ny 

elev på skolan, att det är flicka med goda matematikkunskaper, som behöver öva på sin 

sociala förmåga. Att resonera på detta sätt är att bestämma hur flickan är, ett funktionellt 

perspektiv. Wright (2002) betonar därför ordet vem där hon menar att skolan inte kan 

bestämma vem eleven är förrän lärare har skapat en relation till flickan.  

 

2.6Styrkedjeprocesser som redogörelse för problematiken 

Gadler (2011) skriver i sin avhandling att dokument som formuleras på statlig nivå 

genomgår en styrkedja med olika nivåer. För att illustrera detta har skribenten konstruerat en 

modell, där skolans statliga styrsystem är utgångspunkten. De institutionella begreppen i 

modellen är stat, kommun, skola och elev som ingår i tre nivåmarkeringar makro, meso och 

mikro. Det som synliggörs i modellen är styrkedjeprocssesen, där dokument formuleras på 

makronivå och tolkas för att bli till handling.   

 

 

Stat/makronivå 

 

 

 

 

 

Framtagande av 

statliga 

styrdokument 

Kommun/mesonivå 

 

 

 

 

 

Hur statliga 

dokument tolkas 

och genomförs 

Skola/mikronivå 

 

 

 

 

 

Hur statliga och 

kommunala 

dokument tolkas 

och genomförs 

Elevers mål-och 

resultatuppfyllelse/mikro

nivå 

 

 

 

Hur det ser ut för 

enskilda elever med 

avseende på likvärdig 

utbildning 
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Styrkedjan börjar med att ett dokument formuleras på stat/makronivå för att sedan hamna på 

Kommun/mesonivå där det statliga dokumentet tolkas och genomförs. Det förs vidare till 

Skola/mikronivå, där statliga och kommunala styrdokument tolkas och genomförs. Slutligen 

så gör intentionerna avtryck hos enskilda Elevers mål-och resultatuppfyllelse/mikronivå. 

Förväntningarna på de enskilda tjänstemännen i de olika nivåerna, är att de ska adekvat 

kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Skolinspektionen (2014:6 739) har beskrivit styrkedjan som en process mellan huvudman, 

rektor och lärare. Att sätta igång ett förbättringsarbete är inte lätt att göra innan man har fått 

problematiken presenterad och värderad. Skolinspektionens tillsyn kan skapa ett tryck på 

huvudmannen och skolan att verksamheten ska utvecklas. Enligt enkätsiffror 

överensstämmer skolinspektionens kritik och tillsyn väldigt ofta med de berördas 

uppfattningar över vilka utvecklingsområden som behöver tas itu med. I många skolor löper 

arbetet bra men skillnader finns, även hos samma huvudman. Det finns olika orsaker till att 

skillnader mellan skolor. Det går att konstatera att huvudmännen brister i sin analysförmåga 

av elevers kunskapsresultat och värdegrund arbetet. Lärare har en tendens att sänka ribban 

för elever för att de ska klara sig. Skillnader implicerar att elever inte får en likvärdig 

utbildning. ”En viktig orsak till detta är att kedjan brister mellan lärare och rektor och 

mellan rektor och huvudman när det gäller den dialog som måste till, kring undervisningen, 

trygghet och studiero, för att kunna förbättra kunskapsresultaten” (Skolinspektionen 

2014:6 739, s. 6).  

 

Gadler (2011) och Skolinspektionen (2014:6 739) beskriver två perspektiv av 

styrkedjeprocessen. Utifrån Gadlers (2011) styrkedjeprocesses blir förloppet från uppdrag 

till det enskilda barnet tydligt, där problematiken kan vara att varje nivå tolkar uppdraget på 

olika sätt. Det entreprenöriella lärandet har formulerats på regeringsnivå, Sveriges 

kommuner tolkar individuellt och till slut tolkar skolor. Det har bidragit till att man arbetar 

med entreprenöriellt lärande på olika sätt. Det är av intresse att få insyn i vilka avtryck det 

entreprenöriella lärandet lämnat i förskolor hos enskilda barn med behov av särskilt stöd. 

Skolinspektionens (2014:6 739) styrkedja lyfter vikten av dialog och kunskap mellan lärare 

och huvudman. Även denna styrkedja visar på en problematik som kan påverka det enskilda 

barnets förutsättningar i förskolan, olika kunskaper kring uppdraget når inte ut till barnen.  
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3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka entreprenöriella lärandet med avseende på det enskilda 

barnet i behov av särskilt stöd samt vilka faktorer som kan påverka. Direktiv och strategier 

från regeringen har format ett nytt uppdrag för Sveriges förskolor. Kommunerna har tolkat 

och arbetar på olika sätt med entreprenöriellt lärande som påverkar barnet i behov av stöd.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar arbetet med entreprenöriellt lärande? 

 Vem är i behov av särskilt stöd enligt förskolechefer? 

 Vilka förutsättningar har barn i behov av särskilt stöd, för att utveckla 

entreprenöriella förmågor? 
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4. Tidigare forskning 

 

Ehrlin, Insulander & Sandberg (2015) skriver att entreprenörskap är ett relativt nytt begrepp 

som nyligen börjat ta form i Sveriges utbildningssystem från förskola till högre utbildning. 

De har utfört en studie med syfte att bidra till kunskapsutveckling. Man har undersökt hur 

verksamma lärare realiserar och uppfattar entreprenörs inlärning bland förskoleelever. 

Undersökningen gjordes på tre förskolor med barn 3-5 år samt två grundskolor, från 

förskoleklass till årskurs 3.  

Grunden till framväxten av det entreprenöriella lärandet i Sveriges utbildningssystem 

grundar sig i den svenska regeringens innovationsstrategi som ska bidra till att Sveriges 

ekonomi förblir stark. En del av strategin har inneburit att läran om entreprenörskap har 

ingått i grundskolans läroplaner. När det gäller förskolans läroplan så har begreppet inte 

inkluderats. Innovationsstrategin lanserades 2012 och några år senare började förskolor att 

arbeta medvetet med entreprenörs inlärning som inneburit att förskollärare fått 

kompetensutveckling, exempelvis universitetets kurser inom entreprenörskap (a.a.).  

Entreprenörskaps frågor har genom åren blivit viktiga i Sverige såsom i EU. Följden av 

politiska beslut har lett till att entreprenörskap introducerats i skolor. Förändringen grundar 

sig i marknadsvärden där man har prioriterat ekonomins tillväxt. År 2009 beslutade svenska 

regeringen att det offentliga skolsystemet ska innehålla en entreprenörsevent riktad 

undervisning. Däremot finns ingen modell över hur arbetet med entrpenörsinriktaktad- 

inlärning i skolan ska gestaltas.  

 

Enligt Skolverket (2015) präglas Europa och Sverige av en ”nyliberal utbildningspolitik” 

med stort intresse för konkurrens på arbetsmarknaden utifrån utbildning. I takt med EU:s 

nya reformer har det blivit en alltmer central styrning och europeisk trend med 

resultatbedömningar. Instrumenten för bedömning framställs som demokratiska men 

fungerar egentligen som starka styrinstrument som ska bidra till att forma människor i en 

viss riktning, där ekonomi och konkurrens är målet. Svenskt näringsliv och Lärarnas 

riksförbund har tillsammans undersökt hur skolans uppdrag betraktas av olika företag. Det 

kompetenser som är eftertraktade visar sig ta utgångspunkt i EU:s 8-nyckelkomptenser. 

Skolverket (2014) sammanfattar EU:s 8 nyckelkompetenser, kommunikation på 

modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social 

och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer. 
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Insulander, Ehrlin & Sandberg (2015) har i sin vetenskapliga artikel undersökt, på vilket sätt 

och huruvida barn i förskolan blir erkända och får stöd för sina ansträngningar utifrån en 

entreprenöriell design. Barnen har organiserats i olika förskole inställningar som gör det 

möjligt för dem att visa hur de skapar mening för världen runtom dem. Studiens syfte är att 

utmana ett antagande om att entreprenöriell design i förskolan förbättrar barns skapande, 

lärande och beslutsfattande. Den entreprenöriella designen kan kopplas till några av EU:s 8 

nyckelkompetenser, exempelvis initiativförmåga. Att ha en genuin vilja att förbättra barns 

lärande utveckla deras kreativitet och skapande är en grundläggande inställning som varje 

pedagog i förskolan bör ha. 

 

I Insulander, Ehrlins & Sandberg (2015) studie framkommer det att förskollärare ser 

möjligheter hos barn att utveckla självkänsla och uppmuntra till initiativ, i större projekt. 

Enligt forskarna så bör entreprenörskapsinriktningen i förskolan handla och grunda sig i 

barnens intressen. Det bidrar till egen initiativförmåga och möjligheten att kontrollera sin 

egen aktivitet. Forskarna vänder sig till tre förskolor för att undersöka det ovannämnda i tre 

frågeställningar som fokuserar på förskolans inställning i relation till aktivt deltagande och 

förskolornas design. Resultatet visar att relationen mellan “entreprenöriell design” och 

barnens möjligheter till att aktivt deltagande, inte alltid möjliggör kreativitet för barnen. Det 

är främst förskollärarnas intresse som skapar förutsättningar för hur barnen engagerar och 

skapar meningen i olika aktiviteter. När pedagoger utför planerade aktiviteter med barnen 

ges inte barnen utrymme för eget kreativt tänkande i samma mån som under oplanerade 

aktiviteter. Det handlar om att pedagogerna redan planerat hur de ska gå tillväga, finns det 

då ett barn som kommer på något eget och vill arbeta vidare på ett annat spår så finns det 

inte den möjligheten.  

Även om läroplanen lyfter betydelsen av att främja barnens/elevernas förmågor och 

färdigheter som kan vara en grund för entreprenörskap, så är det upp till varje enskild skola 

att definiera vad entreprenörsinriktning innebär. Enligt Insulander, Ehrlins & Sandberg 

(2015) har det under de senaste åren skett en omdirigering som inneburit att policy 

handlingar gått från att handla om ledarskap till entreprenörs inlärning med syfte att betona 

elevernas lärandeprocesser och aktiva deltagande. 

Lärarna betonar vikten av att ansluta skolan till övriga samhället som innebär att förbereda 

barnen för framtiden och arbetsmarknaden. Det framkommer även att barn som har 

svårigheter att koncentrera sig och arbeta i större grupper behöver få extra stöd för att 

utveckla vana för detta arbetssätt. En viktig aspekt av entreprenörs inlärning som 

framkommit i studien är att barnen/eleverna förbereds inför det “riktiga livet”. Lärarens 

avsikter med att arbeta med entreprenörskap inlärning är god dock finns begränsningar inom 

de verktyg som används. Verktygen syftar åt att hjälpa lärarna i arbetet med entreprenörs 

inlärning, men de kan istället vara ett hinder. Resultaten i Insulander, Ehrlins & Sandberg 

(2015) studie visar att lärarnas förståelse för entreprenörsinlärning är kopplat till 

entreprenörskap, entreprenörsinlärning som vetenskap och teknik samt 

entreprenörsinlärning som personlig utveckling.  

Leffler & Näsström (2014) skriver att det nya begreppet entrepenörs-lärande har blivit ett 

bekymmer för många skolor över hela världen. Forskarna har därför ett syfte i sin studie 

som handlar om att ta reda på vad som karaktäriserar en utbildning i gymnasieskolan, där 

man påstår sig arbeta mer eller mindre med inlärning av entreprenöriella förmågor, samt 

vilka konsekvenser det medför till olika undervisningsmetoder.  
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Anledningen till entreprenörslärandet har blivit ett stort bekymmer beror på att många 

huvudmän, lärare och skolpolitiker behövt orientera och kommunicera sinsemellan för att nå 

en enighet kring tolkningar och implementeringar. Själva begreppet entreprenörskap 

används i skolan för att beskriva verksamheten exempelvis entreprenörs pedagogik och 

entreprenörs undervisning, även om det egentligen inte infört något nytt. Det är ett koncept 

som egentligen saknar en redogörelse för vilka effekter det medför för elevers lärande och 

vad det handlar om. Däremot finns intresse över på vilka sätt kan entreprenörs 

inlärningsprocesser påverka elevernas motivation, inlärning och högre mål prestation. Det 

finns även visioner om att undervisning och inlärning som präglas av entreprenörsperspektiv 

kan bidra till mindre utfall från gymnasiet samt ett brobygge mellan skola och arbetsliv. 

Den svenska läroplanen har nedskrivna mål som handlar om att förbereda eleverna för 

framtiden och arbetslivet. Lärarens roll är att stärka samarbetet mellan arbetslivet och 

lokalsamhället för att ge en allmän men sammanhängande syn. I Leffler & Näsström (2014) 

studie går det att urskilja lärare som involverar arbetslivet och lokalsamhället i sin 

undervisning också gör ett tvärvetenskapligt arbete i högre grad. Elever upplever att deras 

inverkan på bedömning och undervisning är större i skolor som arbetar i hög grad med 

entreprenörsinlärning. 

Resultatet i Lefflers & Näsströms (2014) studie visar att skolor som arbetar med hög grad av 

entreprenörsinlärning skiljer sig avsevärt från skolor med låg grad av entreprenörsinlärning. 

Skolor som arbetar i hög grad med entreprenörs inlärning samarbetar mer med 

lokalsamhället. Det går även att urskilja en retorik förändring mellan huvudmän och lärare. 

Det finns förbindelser mellan lärande, liv och verklighet där lärarna har höga förväntningar 

på eleverna och stödjer dem genom att gruppera olika och ge dem praktiska 

laborationsuppgifter. Lärare läser pedagogisk litteratur tills skillnad från lärare med låg grad 

av entreprenörsinlärning. Resultaten visar också att undervisningsmetoder som involverar 

lokalsamhället har positiva effekter på elevernas lärande. 

Christensen & Lelinge (2016) har i sin vetenskapliga artikel forskat kring mötets betydelse i 

förhållande till entreprenörskap, genom att undersöka två lärandemiljöer inom ett svenskt 

sammanhang. Den första lärandemiljön är en forskningscirkel inom högre utbildning, den 

andra lärandemiljön är samarbetet mellan lärare och elever från grundskola som befinner sig 

i en process, att skapa en musikalisk skola. Forskarna har använt sig av intervjuer och 

fokusgrupper, där teorin bygger på interaktion mellan omgivning och individ.  

Med utgångspunkt från olika författare lyfter forskarna två perspektiv i arbetet med 

entreprenörskap i skolan. Ett perspektiv på hur entreprenörskap kan betraktar i skolan är att 

barnen/eleverna redan har dessa förmågor som kännetecknar entreprenörskap. Skolan bör 

utveckla en entrepernörsmiljö som gör det möjligt för elever att ge uttryck för olika 

egenskaper, så som kreativitet, lek och experiment. Utgår man från att barnet naturligt 

behärska de entreprenöriella egenskaperna blir arbetet i skolan naturligt. Den svenska skolan 

stimulerar barn till att bli anställda och kompetenta medarbetare, istället för att stimulera den 

entreprenörsanda som barnet redan har. Genom detta synsätt kan man tyckas svartmåla 

skolan. Entreprenörs inlärning kan även ses från ett perspektiv som innebär en pedagogisk 

övning. För den enskilda eleven innebär det att utveckla egenskaper som är relevanta för 

entreprenörskap. En avgörande faktor för entreprenörs inlärning är den individuella 

motivationen hos eleven.  
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I Christensens & Lelinges (2016) studie lyfte flera informanter dilemmat mellan process och 

produkt, och hur det kan se ut i detta dilemma. Lärarens utmaning är relaterad till att få 

studenter att förstå vikten av inlärningsprocessen som den är del av. Samtidigt menar 

respondenten att i slutändan är det produkten som spelar roll. Inom den akademiska världen 

finns en problematik som innebär att man via mätverktyg lägger för mycket värde på 

slutprodukten och inte processen. I denna forskningscirkel framkommer att deltagarna 

resonerar kring vikten av ett gränslöst entreprenörskap baserat på lärande. Slutsatsen visar 

att det finnas kapacitet för kunskap när olika deltagare utan tidigare erfarenhet möts. För att 

denna typ av kunskap ska kunna utvecklas finns vissa förutsättningar som innebär att 

deltagarna är beredda på att utvecklas för att kunna bidra till ett nytt tänkande som är nära 

kopplat till förekomsten av ett deltagande tillvägagångssätt. En viktig aspekt som studien 

visar på, är vikten av förändring och hur motstånd hanteras när det sätter igång och 

uppmuntrar både individuell och kollektiv handlingskompetens. Drivkraften bakom 

kunskapsutveckling är samförstånd och meningsskiljaktighet Att vara oenig om ämnet som 

diskuteras, i en säker och respektfull miljö innebär att deltagarna ser det som en utmaning 

och kan nå en tillfällig slutsats.  

Lindqvist (2011) har genomfört en studie med syfte att ta reda på hur olika yrkesgruppers 

syn på barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola. Metoden för insamling av empiri 

var enkäter där sex yrkesgrupper deltog, förskollärare, assistenter, specialpedagoger, 

speciallärare, klasslärare och rektorer. Resultatet i Lindqvist (2011) studie visar att personal 

och rektorer har liknande syn på faktorer som orsakar att barn är i behov av särskilt stöd. 

Barnens/elevernas brister avgör om de är i behov av särskilt stöd eller inte. hemmiljön 

påverkar även barnen/elevernas svårigheter. Det framkommer även att rektorns inflytande är 

betydelsefull i klasser/grupper som inte fungerar enligt förväntningar men även lärarnas 

brister. Det råder delade meningar om vems inflytande som har en avgörande roll i arbetet 

med barnen. Majoriteten av lärare och rektorer anser att specialpedagog/speciallärare har det 

största pedagogiska inflytandet Personal upplever svårigheter i att möta barnen med behov 

av särskilt stöd och anser att de saknar kompetens.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

I min studie använder jag en hermeneutisk ansats som teori, för att förstå insamlad data. Det 

entreprenöriella lärandet med avseende på barn i behov av särskilt stöd är två områden som 

tillsammans med insamlad data utgör delar i den hermeneutiska spiralen.  

 

5.1 Hermeneutik 

Enligt Molander & Hartman (2003) kan hermeneutiken härledas långt bak i tiden, till 1500-

talet. Själva ordet definieras på samma sätt enligt Lindholm (1999) som skriver att 

hermeneutiken har sitt ursprung i grekiska ordet “hermeneia” som betyder tolkning, som i 

sig kan benämnas som en tolkningslära. Ett av författarens första möte med hermeneutiken 

var under 1970- talet vid den pedagogiska institutionen i Stockholm där forskare 

publicerade forskningsrapporter med en hermeneutisk inriktning. Hermeneutikens historia 

och framväxt är på många sätt unik. I början sågs det skrivna ordet som heligt med en 

magisk kraft, därefter utvecklades den bokstavliga betydelsen av ordet för att bli ett tecken 

för ett uttryck. När det sedan sätts i ett sammanhang där även tolkaren befinner sig, blir det 

komplicerat. Heidegger gav sig därför på att förklara “förståelse som ett sätt att finnas till” 

Lindholm (1999, s.72).  

 

Molander & Hartman (2003) skriver att Weber intresserade sig på samhällets enskilda 

aktörer. Genom att förstå enskilda personer gärningar och tankar, kan man skapa en 

helhetsuppfattning som mynnar ut i en förståelse av företeelser och förlopp. 

Människovetenskapernas komplexitet bidrog till att Weber insåg att allt inte går att förklara, 

vilket bidrog till att förståelsen av saker och ting fick räcka i vissa fall. Webers tankar och 

idéer sammanfogades till en metodologisk inriktning som kännetecknas av hermeneutiska.  

 

Lindholm (1999) skriver vidare om hermeneutiken som en metod i att tolka och förstå. Att 

förstå och tolka har inte samma innebörd, inom hermeneutiken ses tolkning som en process 

som ska leda fram till förståelse. När det gäller förståelse så är det inget entydigt begrepp.  

“Vad är det egentligen vi gör när vi tolkar? Vi svarar på frågan vad. När vi förstått vet vi 

vad något är. Ett annat sätt att uttrycka detta är att vi tilldelat en förståelse innebörd eller 

upptäckt dess “inneburna” innebörd” Lindholm (1999:73). 

Tolkning inom humaniora och samhällsvetenskap relateras ofta till ett syfte att nå förståelser 

som tillhör fler. Enligt Lindholm (1999) ligger hermeneutikens styrka inte i metodregler 

samtidigt som det förekommer vissa betydelsebärande regler. Ett av dem är pendlingen 

mellan helhet och förståelse av olika delar. En ytterligare regel är att tolkningen ska vara 

maximal god, som innebär att förstå och tolka så att det inte finns något att tillägga. Den 

skrivna texten ska förstås inifrån sig själv som kännetecknar regeln om “objektets 

autonomi”. När man använder sig av tolkning som teori, kan ovannämnda regler tyckas vara 

relativt goda, men i jämförelse med andra teorier, verka mindre överbevisande. 
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5.2 Hermeneutisk spiral 

Den hermeneutiska spiralen var till en början en cirkel som antytts vara en spiral vilket i sig 

är en tolkning av hur en helhet samspelar. För att illustrerar hur den hermeneutiska spiralen 

används så utgår Lindholm (1999) från att skriva en bok med en slogan om att “Det sker 

ingen utveckling av kunskap utan förståelse” Lindholm (1999, s. 73). Förhoppningsvis är 

förståelsen av denna slogan grundad i erfarenhet, praktisk och teoretisk förståelse. Det är en 

start som många gånger inte är tydlig och uppenbar, men samtidigt en utgångspunkt som gör 

upphov till att man sätter igång att konstruera olika delar som ska ingå i boken. Hur de olika 

delarna kommer till att se ut är beroende av skribentens personlighet, på vilket sätt man 

väljer att ta itu med uppdraget. När skribenten skrivit fram grova delar får man en 

helhetsuppfattning som möjligtvis inte blir slutgiltiga. Att gå tillväga på detta sätt 

kännetecknas av den hermeneutiska spiralen. När nya tankar, tolkningar och idéer 

framkommer, får man omforma de redan skrivna delarna, som återigen påverkar 

helhetsperspektivet, det i sig innebär ett nytt varv i spiralen.  

 

Lindholm (1999) skriver att det är en vävning process där nya helhets uppfattningar växer 

för varje varv i spiralen. Det är anmärkningsvärt att spiralen aldrig tar slut, utan att man som 

skribent kan hålla på varv efter varv. Däremot finns en yttre press om att man ska bli färdig. 

Hartman (2004) har liknande tankar där han beskriver att hermeneutiken består av satser 

som tillsammans utgör en helhet. Det handlar om att beskriva en livsvärld som en grupp 

individer har (a.a.).  

Molander & Hartman (2003) definierar den hermeneutiska spiralen som insikt om att 

tolkning sker i samband med att text analyseras i detalj. Det bidrar till en förståelse av texten 

i sin helhet.  

Grundsatsen för varje form av förståelse och insikt är att man måste finna helhetens 

ande i det enskilda och begripa det enskilda genom helheten. [...] Vi kan alltså inte 

förstå den samlade forntidens ande riktigt om vi inte begriper dess enskilda 

framträdelser i verk av forntidens författare, och omvänt kan en författares ande inte 

uppfattas utan den samlade ande” (Molander & Hartman 2003:167). 

Hartman (2004) poängterar vikten av att en hermeneutisk teori inte är ute efter att bevisa en 

sanning eller en överensstämmelse med verkligen. Det enda som kan betraktas som sanning 

är när teorin redogör den livsvärld som är avsedd att beskriva. Utifrån Molander & Hartman 

(2003), Lindholm (1999) och Hartman (2004) definition och beskrivelser av en 

hermeneutisk teori har jag konstruerat en egen spiral som illustrerar processen och 

sambandet mellan förståelse, tolkning, detalj och helhet (se figur 1, s.20). 

Nedan illustreras den hermeneutiska spiralen utifrån min tolkning. “Del 1” i spiralen är 

redogörelse av informanternas svar på en av mina frågeställningar. Informationen tolkas för 

att betrakta det ur ett helhetsperspektiv. Därefter fortsätter bearbetningen av resterande delar 

och frågeställningar systematiskt. Det viktigt att poängtera att det inte finnas något slut i 

spiralen, det beror på att tolkningen inte har ett “slut”. Det finns med andra ord inga 

sanningar eller rätt/fel, snarare en förståelse och vidgad syn på de olika delarna som skapar 

en helhet.  
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(Hermeneutisk spiral s.22) 

 

 

6. Metod      

Dahmström (2011) skriver att det är undersökningens syfte och frågeställningar avgör 

metoden i studier. För att resultatet ska värderas presenteras tillvägagångssättet i metod 

delen. Holme & Nilsson (1997) betonar att alla metoder är arbetsredskap som ska bidra till 

att forskaren belyser det valda problemområdet. När en kvantitativ studie görs omvandlas 

information till mängder och siffror som sedan ingår i en statistisk redogörelse. En kvalitativ 

metod kännetecknar forskarens tolkning eller uppfattning av insamlad information. I 

pedagogiska sammanhang innebär det exempelvis att forskaren undersöker och tolkar 

klassrumsklimat (a.a.). I min studie använder jag mig av en kvalitativ metod. I enkäten ställs 

öppna frågor som ger möjlighet att gå in på djupet för att beskriva och tolka svaren utifrån 

dess kontext och sammanhang. Informanternas individuella svar är unika, de möjliggör att 

jag kan använda mig av hermeneutiken som teori, där svaren tolkas.  

 

 

6.1 Metodval 

Trost & Hultåker (2016) skriver om enkäter som undersökningsmetod. Det finns olika 

sorters enkäter, i huvudsak brukar man skilja mellan postenkät och gruppenkät. Ett vanligt 

förekommande i skolans värld är att man använder sig av gruppenkäter, medan postenkäter 

används i form av kortare formulär. Nätbaserade enkäter ses som en form postenkäter. I min 

studie har jag valt att använda mig av nätbaserade enkäter som metod för insamling av data. 

Det entreprenöriella lärandet har som tidigare nämnt tolkats på olika sätt i olika kommuner. 

För att få en spridning och möjlighet att tolka utifrån olika svar valde jag enkäter.  
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6.2 Urval 

Patel & Davidson (2011) skriver att urvalsprocessen blir självklar när man börjar beskriva 

undersökningen. När forskaren redogör för urvalet är det viktigt att beskriva gruppen samt 

att ställa sig frågan, om informanterna verkligen kan ge svar på undersökningens 

frågeställningar. Trost & Hultåker (2016) har liknande tankar men lyfter även att forskaren 

ska vara tydlig med att gruppen av informanter inte representerar en helhet. En 

urvalsprocess kan ta lång tid och dess storlek kan variera, större urval bidrar till hög 

sannolikhet av representativitet (a.a.). Urvalet i min studie har utgått från min tidigare 

enkätstudie (se fotnot sid 4), där resultatet visade att 2 förskolechefer har mer kunskap kring 

begreppet entreprenöriellt lärande, än 8 pedagoger. Enkäten skickas därför till 

förskolechefer i olika kommuner. Efter att ha uppmärksammat låg svarsfrekvens utökades 

urvalsgruppen till pedagoger. För att studien ska bli tillförlitlig och trovärdig formulerades 

frågor som är relevanta för studiens frågeställningar. I enkäten finns öppna frågor som ska 

bidra till att varje svar blir individuellt och unikt.  

 

6.3 Genomförande 

Enkäten är skapad i google docs, ett online program som ger möjlighet för intresserade att 

skapa enkäter på ett enkelt sätt. Med enkät som metod vill jag få en spridning, för att få veta 

hur man gör i olika kommuner. Geografiskt sett ligger många av kommunerna ”nära”. 

Tanken är att många av informanterna möjligtvis känner igen Linneuniversitet eller har 

själva studerat/studerar. Enkäten består av 7 frågor som ska besvara mina frågeställningar 

och syfte. Enkäten skickas till förskolechefer i olika kommuner som är rangordnade 

storleksmässigt, utifrån antal invånare. För att samla in mailadresser har jag systematiskt 

sökt efter kommunala förskolor på internet. Sökorden bestod av kommunens namn samt 

kontaktuppgifter till förskolechef exempel; ”Kommunal förskola Kalmar kontakt 

förskolechef”. En förskolechefs kontaktuppgifter är ofta tillgängliga på förskolans hemsida. 

Google är en central sökmotor som jag använde mig av, vissa av mailadresserna hänvisade 

från Google till kommunens hemsida där jag kunde hitta mailadresser. Informanterna fick 

10 dagar på sig att svara på enkäten, varav 5 dagar skickades påminnelser. Insamlad data 

bestod av 9 besvarade enkäter. När urvalsgruppen utökades sökte jag efter pedagogers 

mailadresser, vilket var svår sökt. Endast 40 enkäter skickades till pedagoger i de olika 

kommunerna, där svarstiden var 3 dagar. Pedagogernas svar på enkäten kommer inte att 

presenteras i resultatet. Anledningen är att det endast är 2 svar som inte bidrar till att 

studiens frågeställningar besvaras.  

 

För att få en spridning över insamlad data, så skickas 120 enkäter ut till 18 olika kommuner. 

Kommunerna är uppdelade i X(stor kommun), Y(mellan kommun) och Z(liten kommun). 

Definitionen av en kommuns storlek baseras på antal invånare X(60-100), Y(25-50) och 

Z(10-25). I fyra Y-kommuner skickades 3 enkäter ut till respektive kommun. I sex X-

kommuner skickas 6 enkäter ut till respektive kommun. I åtta Z-kommuner skickades 9 

enkäter ut till respektive kommun. Nedan följer en tabell över hur utskicket av enkäter såg 

ut.    Kommuner   Antal förskolechefer  

X Stor   8    9st enkäter per kommun 72 

Y Mellan  6    6st enkäter per kommun 36 

Z Liten   4    3st enkäter per kommun 12 

          Totalt 120st 



 

 

 

23 

 

 

 

6.4 Bearbetning av insamling 

När enkäten skickades ut gavs informanterna tio dagar att svara. Efter varje besvarad enkät 

blev jag notifierad via mail. Jag kunde enkelt gå in på programmet ”google forms” för att se 

svaren. I enkätprogrammet finns olika önskemål kring hur data ska presenteras. Jag valde 

tabeller med fri text, slutna frågor presenteras i procentform medan öppna frågor presenteras 

i fritext (se bilaga 2). När tiden för insamling av enkäter hade passerat fotades tabellerna via 

”print screen” på datorn och omvandlades med hjälp av redigeringsprogrammet Paint. 

Enkätens öppna frågor hade besvarats med korta svar därför valde jag att presentera dem 

som citat i resultat delen. De korta svaren var även tolkningsbara, därför valde jag att utgå 

från hermeneutik som teori. Hermeneutisk präglas av att uppnå en förståelse via tolkning, 

vilket jag ansåg gjordes bäst med hjälp av en hermeneutisk spiral. Även om det finns många 

olika tolkningar av den hermeneutisk spiral vald jag att rita en egen utifrån litteratur och 

egen tolkning. Spiralen består av olika delar (Figur 1 s.20) som representerar studiens tre 

frågeställningar. Varje frågeställning pendlar uppåt i spiralen för att tolkas utifrån insamlad 

data för att skapa förståelse och uppnå ett helhetsperspektiv. 

 

6.5 Etiska överväganden      

I min studie har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Forskningsetiska principerna bygger på fyra 

huvudkrav, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informera undersökningsdeltagarna om villkor för deltagande 

samt deras specifika uppgift i undersökningen. Deltagarna ska ha vetskap om att de har 

möjlighet att avbryta medverkan när de vill. Information som kan påverka informanternas 

deltagande måste delges. Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta 

informanternas samtycke för deltagande. Om informanten är under 15 år bör ett 

samtyckeskrav inhämtas från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravetinnebär att forskaren 

är skyldig att avidentifiera informanter för att ingen ska kulla känna igen informanten i 

fråga. Uppgifter om enskilda informanter ses som etiskt känsliga och i vissa fall 

rekommenderas undertecknande av tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär en försäkran om 

att tillhandlat uppgifter inte får användas eller lånas ut till icke vetenskapliga syften eller 

kommersiellt bruk. Informanter personuppgifter får inte heller användas för åtgärd eller 

beslut utan den berördas medgivande. I min studie informerades deltagarna om studiens 

etiska överväganden i enkäten. Samt att jag har skapat enskild enkät för Y, Z och X men 

frågorna är desamma. Det leder till att resultaten hamnar med respektive enkät. På så sätt 

blir informanterna anonyma och jag kan antalet som har svarat från respektive kommun. 

Enkäten som skickades ut till pedagogerna innehåller samma informationsbrev.  
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6.6 Metodkritik 

Enligt Holme & Nilsson (1997) finns det för och nackdelar med varje metod, dock är det 

inte förrän man själv använt båda metoderna som det går att förstå vilka begränsningar och 

möjligheter respektive metod har. Styrkan i kvalitativa metoder är att de visar på en total 

situation. Det öppnar upp för aktörsperspektivet som gör det möjligt för forskaren att få en 

god uppfattning av undersöktes livssituation. Det bidrar till att informatören har stor frihet 

att forma sina individuella uppfattningar. Nackdelen kan därför ses i relation till andra, 

giltigheten mellan informatörer som endast beskriver sina egna uppfattningar. Material som 

samlas in från en informatör är inte självklar att använda för att beskriva andra informatörer. 

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär även att informationen inte blir enhetlig 

vilket försvårar tolkningen som riskerar att inte bli entydig.  

 

Trost & Hultåker (2016) skriver att forskare som använder sig av enkät i forskning måste i 

ett tidigt skede tänka på bortfall. Bortfallet kan tänkas kompenseras men först måste 

forskaren göra en bortfallsanalys. I min studie har jag i ett tidigt skede tänkt på bortfallet 

och därför haft i åtanke att utöka urvalsgruppen.  

6.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Enligt Trost & Hultåker (2016) skriver att begreppen reliabilitet och validitet ofta hör 

hemma med kvalitativa metoder. Det handlar om trovärdighet och giltighet., en studies 

kvalitet kan bedömas utifrån reliabilitet och validitet. Validitet betraktas som ett instrument 

för att avgöra om en studies frågor har mätt det som är avsett för att mätas.  

 

Trost & Hultåker (2016) menar att det finns fyra komponenter som särskiljer det invecklade 

begreppet reliabilitet. Kongruens handlar om likheten mellan frågor som har syfte att svara 

eller mäta samma sak. Precision går ut på intervjuarens metod att registrera inkommande 

svar samt informanternas sätt att fylla i ett enkätformulär. Objektivitet handlar om 

forskarens sätt att registrera svar på samma sätt. Konstans fokuserar på tidsaspekten som 

förutsätter attityd och fenomenet inte ändrar sig. I enkätundersökningar innebär kongruens 

rent praktiskt att få med olika nyanser utifrån samma frågor. Enkätens utformning har en 

avgörande roll för precisions aspekt. Ju lättare det är att fylla i enkäten desto högre precision 

får studien. Tidsaspekten för en enkät samt objektiviteten innebär rent praktiskt att det inte 

ska spela någon roll när deltagaren fyller i enkäten, svaren ska förbli desamma (a.a.).  

Studies reliabilitet kan beskrivas utifrån Trost & Hultåker (2016) fyra komponenter. 

Kongruensen i mina enkätfrågor har fokuserat på två huvudområden entreprenöriellt lärande 

samt barn i behov av särskilt stöd. Frågorna fokuserar på två områden utifrån olika frågor. 

Enkätens precision är varierande då det finns öppna och slutna frågor. Vissa frågor har kryss 

svar medan andra har fri text där informanten får möjlighet att skriva svaret. Enkätfrågorna 

med ja/nej alternativ registreras i tabellen medan de skrivna svaren visas i löpande text. 

Studiens objektivitet förblir densamma för varje individuellt svar. Frågornas konstans hålls 

under hela studien, frågorna ändras inte. Tidsaspekten för utskicket är olika, morgon, 

förmiddag och eftermiddag. Förskolecheferna får enkäten utskickad samt att varannan dag 

skickas en påminnelse. Urvalsgruppen utökas vilket påverkar tidsaspekten, förskollärarna 

och barnskötarna får inte samma tidsperiod att svara på enkäterna som förskolecheferna. 

Om undersökningen genomförs på nytt är sannolikheten stor att samma resultat fås. 

Hartman (2001) menar att relevansen nås lättast genom att låta data styra problemställningar 

och processer, konsekvenserna av ett förutbestämt problem eller process kan bidra 

obegriplighet och förvirring.  
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7. Resultat/Analys 

Informanternas svar redovisas i olika rubriker, med utgångspunkt från studiens 

frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka entreprenöriellt lärande med avseende 

på barn i behov av särskilt stöd. Frågorna i enkäten är uppdelade i två områden det 

entreprenöriella lärandet, och barn i behov av särskilt stöd. Under varje rubrik analyseras 

resultatet utifrån den hermeneutiska spiralen. Den utvalda delen följer spiralens nivåer för 

tolkning. Efter tolkningen förstås sammanhanget ur ett helhetsperspektiv, därefter 

presenteras ytterligare en del för att genomgå samma process. Lindholm (1999) skriver att 

använda sig av en hermeneutisk spiral innebär att det skrivna omformas med hjälp av 

tolkningar, idéer och nya tankar. Det i sin tur skapar ett helhetsperspektiv som gör det 

möjligt att fortsätta tillföra nya förståelser och tolkningar. 

 

7.1 Faktorer som påverkar arbetet med entreprenöriellt lärande i förskolan 

Arbetet med entreprenöriellt lärande innebär att betrakta barnet som kompetent med många 

olika språk och förmågor, där pedagogens största uppgift är att uppmuntra. Genom att utgå 

fram barnens intressen så får verksamheten möjlighet att arbeta på många olika sätt.  

“vi ser barnet som kompetent och att det har 100 språk, ett barn har olika 

förmågor och gåvor och det är pedagogernas uppgift att locka fram dessa” 

“Vi utgår från barnets intresse och hittar så många olika sätt att arbeta med som 

möjligt” 

“Tillåtande material och miljö, material som stimulerar fantasin, medvetna 

frågor till barnen för djupare tankar”. 

Medvetenhet hos pedagoger ger möjlighet för dem att ställa utmanande frågor till barnen 

som ska sätta igång djupa tankeprocesser. Verksamhetens miljö bidrar till arbete med 

kreativitet, en tillåtande miljö med stor materiell variation som bjuder in till fantasi. När 

barnen möts av pedagoger med syfte att utmana och utveckla skapas möjlighet till 

kreativitet. 

 

Engagerade pedagoger kan bidra till att alla barn i verksamheten utvecklar nyfikenhet och 

engagemang Barnen behöver få stå i centrum och bli lyssnade på av pedagoger. När ett 

barn/barnen uttrycker sina tankar ska pedagogerna fånga upp detta som senare ska ligga till 

grund för temaarbete. Det bidrar till att barnen får lära av varandra, visa för varandra, göra 

på olika sätt, prova igen för att göra något nytt.  

 

“genom inspirerande och engagerade pedagoger”, 

 “lära av varandra. Att få prova, göra om, göra tokigt och göra på nytt sätt” 

“genom att pedagogerna väcker funderingar samt lärmiljö” 

“Med pedagogers förhållningssätt och pedagogik”. 
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När barnen själva får vara delaktiga samt ha inflytande över verksamhetens utformning, så 

utvecklar barnen engagemang och nyfikenhet. De dagliga aktiviteterna är beroende av 

lärmiljön som barnen befinner sig i. Om miljön uppmuntrar till engagemang och nyfikenhet 

så sker utveckling. Pedagogerna som arbetar i förskolan är till viss del förebilder för barnen, 

därför betonar många av förskolecheferna vikten av rätt förhållningsätt och pedagogik. 

Nedan visas tabell över studiens resultat i arbetet med entreprenöriellt lärande med avseende 

på barn i behov av särskilt stöd, utifrån olika faktorer. 

 

 

Möjligheter Hinder 
Barns nivå                     Pröva sina idéer 

Rätt förutsättningar       Fria tänkandet 

Inställning                     Upptäcka 

Kunnig personal           Spontaniteten 

Styrning                        Flexibiliteten 

Motivation                    Medvetenheten 

Intresse 

Full bemanning 

kompetens 

Uppmuntra 

 

Pedagogers förhållningssätt 

Inställning 

Okunnig personal  

Styrning 

Vikariebrist 

Personalbrist 

Prioriteringar 

Spontaniteten  

Flexibiliteten  

Medvetenheten 

 

 

Förskolecheferna som deltagit i studien har varit i kontakt med entreprenöriellt lärande mer 

eller mindre. Pedagogers förhållningssätt, kompetens, engagemang, kreativitet, uppmuntran 

samt förmåga att utmana och fånga barnens tankar en del av arbetet med entreprenöriellt 

lärande. När barn får vara med och bestämma i verksamheten så blir de engagerade, kreativa 

och nyfikna dock sker det endast när pedagoger “tillåter”. Verksamhetens miljö är en 

betydelsefull del som kan bjuda in till kreativitet, fantasi och engagemang genom att vara 

tillgänglig, tillåtande och varierande. I enkätfrågorna hänvisar flertal till pedagogerna som 

utförare av arbetet. Resultatet visar även att majoriteten av förskolecheferna anser att alla 

inte har samma förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor. 

 

Lindholm (1999) skriver att det finns en skillnad mellan tolkning och förståelse inom 

hermeneutiken. Det är tolkningsprocessen som kan leda till förståelse. Utifrån den 

hermeneutiska spiralen tolkas det entreprenöriella lärandet i förskolan som ett arbete som 

sker i den dagliga verksamheten, där pedagoger har en betydelsebärande roll. Pedagogers 

egenskaper, förhållningssätt och förmågor kan bidra med entreprenöriellt lärande genom 

sittarbetsätt. Barnen betraktas som passiva i arbetet om de inte blir inbjudna till att vara med 

och bestämma. När pedagogen är en betydelsebärande faktor kan det innebära att inget 

arbete med entreprenöriellt lärande sker om inte pedagogen har tillräckligt med kompetens 

eller rätt arbetssätt. Genom att betrakta alla barns lärande utifrån olika förutsättningar visar, 

en vidgad syn på det individuella barnet. Vissa frågor besvaras med att hänvisa till 

pedagoger direkt medan andra svarar med ordet “vi”. En tolkning är att det råder delade 

meningar kring delaktigheten i arbetet med entreprenöriellt lärande. Att betrakta sig själv 

som en del av arbetet visar på möjligheter till delaktighet och påverkan, omvänt innebär det 

utebliven delaktighet. Enligt Lindholm (1999) kan tolkningen i den hermeneutiska spiralen 

ledatill ett helhetsperspektiv, som i denna del innebär att det inte finns några direktiv från 
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förskolechefen över hur arbetet ska gå till. Pedagoger kan påverka det entreprenöriella 

lärandet positivt och negativt, eftersom de är utförare av arbetet. Förskolechefens 

delaktighet i arbetet är inte självklar.  

 

Enligt tabellen med faktorer som kategoriseras i hinder och möjligheter, så finns det 

betydligt fler möjligheter än hinder i arbetet med entreprenöriellt lärande med avseende på 

barn i behov av särskilt stöd. En tolkning är att fler förskolechefer lyfter samma möjligheter 

som kan betraktas som “viktigast”. Några av möjligheterna är pedagogers kompetens, 

förhållningssätt och förutsättningar. De “viktigaste” hindren som kan uppstå i arbetet är 

organisation, fel prioriteringar och okunskap. Enligt Molander & Hartman (2003) så kan 

helhetsuppfattningar uppnås genom att man har ett genuint intresse av att förstå individers 

tankar och gärningar. I denna del kan helhetsuppfattningen möjligtvis vara att det enskilda 

barnet i behov av särskilt stöd utvecklar entreprenöriella förmågor om förutsättningar finns, 

samt en organisation som gör det genomförbart.  

 

7.2 Vem är i behov av särskilt stöd enligt förskolechefer? 

När informanterna redogör för vilka barnen i behov av särskilt stöd är, beskriver det att alla 

barn är i behov av särskilt stöd beroende på omgivning och situation. Barn som behöver 

omringas av förståelse och logik samt stöd i att utveckla sin självkänsla. I verksamheten 

finns barn med behov av stöd som definieras som barn där pedagogerna inte når ut till. I 

förskolans verksamhet omringas barnen av rutiner och aktiviteter, det finns barn som 

behöver stöd och stimulans i vissa situationer under dagen. En av informanterna svarar att 

barnen i behov av särskilt stöd är barn med NPF(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

Även i denna fråga är det svårt för en av informanterna att definiera barn i behov av särskilt 

stöd, det beror på situation och omgivning. 

     

“alla beroende på omgivning och situation”   

 

“Barn som behöver utveckla sin självkänsla, barn som behöver en värld av 

förförståelse och logik” 

 

“De barn som på något sätt behöver stöd för att ha samma förutsättningar som 

andra“  

 

“Barn med npf” 

 

Det är viktigt att poängtera att en av informanterna inte förstod frågan, samt att två tyckte att 

det var svårdefinierat. Det beror på olika situationer och sammanhang barnet befinner sig i.  

Det empiriska materialet visar att det kan vara svårdefinierat kring vilka barn som är i behov 

av särskilt stöd. Det handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn 

som behöver stimulans samt barn som behöver mötas av en värld av logiska förklaringar 

och förståelse. Alla barn är i behov av särskilt stöd beroende på situation är även en 

definition.  
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Utifrån den hermeneutiska spiralen med syfte att skapa en förståelse så går det att urskilja 

olika kunskapsnivåer hos förskolecheferna kring definitionen av barn i behov av särskilt 

stöd. Svaren varierar på så sätt att man använder sig av en benämning på 

funktionsnedsättning för att identifiera alla barn i behov av stöd, medan en annan uttrycker 

att alla barn är i behov av stöd beroende på situation. Att alla barn har olika förutsättningar 

att utveckla förmågor visar även att förskolechefernas uppfattningar är beroende av den 

individuella pedagogiska grundsynen. Det kan även innebära att de har olika kunskaper om 

vilka förutsättningar barn i behov av särskilt stöd behöver, samt vilket arbete det innebär. 

Enligt Lindholm (1999) och Hartman (2004)  så bidrar varje nytt varv i spiralen till nya 

helhets uppfattningar. Det är en pågående process som beskriver en livsvärld. Den 

hermeneutiska spiralen har inget slut eftersom det konstant går att tillföra nya tankar och 

gärningar. I denna del av den hermeneutiska spiralen är helhetsperspektivet att 

förskolechefer har olika kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd. 

 

 

7.3 Vilka förutsättningar har barn i behov av särskilt stöd, för att utveckla 

entreprenöriella förmågor? 

Det råder delade åsikter i frågan om alla barn har samma förutsättningar att utveckla 

entreprenöriella förmågor. Fyra av nio informanter svarar att alla barn har samma 

förutsättningar medan fem av nio svarar att förutsättningarna inte är samma. I denna fråga 

associerar förskolecheferna till barn i behov av särskilt stöd när det gäller förutsättningar att 

utveckla entreprenöriella frågor. Det är en sluten fråga som endast kan besvaras ja/nej. Det 

är kompetensbrist, personalbrist samt pedagogers förmåga att vara medvetna och flexibla i 

sitt arbete med barnen som påverkar förutsättningarna. Följden blir att förskolechefen 

prioriterar andra områden istället för entreprenöriellt lärande. Pedagogernas förhållningssätt 

betraktas också som en viktig faktor. Det är pedagogerna med glöden som är en möjlighet. I 

vissa situationer möjliggör organisationen för arbetet med entreprenöriellt lärande medan i 

andra så är organisationen ett hinder. Två av informanterna svarar att det beror på tillfälle 

och situation. 

“beroende på omgivning och situation, samt uppmuntran eller inte från pedagoger 

kring barnet”, 

“det entreprenöriella lärandet upplever jag ger möjligheter för lärande genom det 

fria tänkandet och att få pröva sina idéer”  

“Genom att upptäcka och få erfarenheter av att det finns olika sätt, olika möjligheter 

kan världen vidgas. Att få prova och se vad som händer, ger självkänsla” 

“Med personalbrist, kompetensbrist och vikariebrist kan det hindra spontaniteten och 

flexibiliteten liksom medvetenheten kring vad man gör”. 

 

Informanternas svar på huruvida entreprenöriellt lärande kan bli ett hinder eller möjlighet 

för barn i behov av särskilt stöd har en koppling pedagogernas arbete och inställning. Det 

handlar om att möta alla barn utifrån deras förutsättningar och nivå. Om barnen får 

möjlighet att prova själva, upptäcka och erfara på olika sätt, så får de god självkänsla och 

kunskap. Även här anser man att arbetet är beroende av omgivning och situation men att alla 

barn ska uppmuntras till det fria tänkandet och å pröva sina idéer. 

“Vikariesituationen, brist på personal hindrar eftersom man prioriterar annat som 

chef, de pedagoger med glöden möjliggör och förutsättningar“. 
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“Tror mer att det är pedagogernas förhållningssätt som kan hindra det 

entreprenöriella lärandet”. 

 

“Olika vid olika tillfällen“ 

 

Förskolans arbete med entreprenöriellt lärande är beroende av organisationens 

förutsättningar. Det kan möjliggöra men även hindra arbetet, informant ett menar att det 

beror på olika tillfällen  

 

Barn i behov av särskilt stöd har olika förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor. 

Om organisationen har goda förutsättningar som exempelvis kompetens och personal så är 

arbetet en möjlighet för pedagoger. När organisationen inte har goda förutsättningar, när det 

råder vikariebrist och personalbrist blir arbetet med entreprenöriellt lärande ett outvecklat 

område för barn i behov av särskilt stöd. Man tar hänsyn till andra prioriteringar för att 

verksamheten ska fungera. Det bidrar till att flexibiliteten och spontaniteten hos 

pedagogerna hindras.  

 

Som tidigare nämnts så grundar sig den hermeneutiska spiralen utifrån en hermeneutisk 

teori.  Enligt Hartman (2004)  är inte syftet med spiralen eller teorin att stämma överens 

med en eller flera individers verklighet eller att påvisa någon sanning. En ytterligare 

tolkning i den hermeneutiska spiralen är att organisationen har en betydelsebärande roll. 

Förskolan har möjligtvis kompetent personal men som hindras i arbetet med entreprenöriellt 

lärande för barn i behov av särskilt stöd genom att andra prioriteringar görs. Vilket antyder 

att pedagogens kompetens egentligen inte är betydelsebärande så som det kan verkar i 

tolkning av del 1 i hermeneutiska spiralen. Ett helhetsperspektiv i denna del kan antyda att 

organisationen har en avgörande roll. Förskolechefen blir tvungen att prioritera om som 

hindrar pedagogen i arbetet med entreprenöriellt lärande, vilket så småningom barnet i 

behov av särskilt stöd blir utan. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och överblickas studien i sin helhet. Det entreprenöriella lärandets 

framkomst och avtryck blir tydlig utifrån litteraturen. Studiens resultat har tolkats utifrån 

spiralen, för att få en verklighetsbild av det entreprenöriella lärandet med avseende på barn i 

behov av särskilt stöd, hos förskolechefer i förskolan. Slutligen diskuteras vilka möjligheter 

och hinder det entreprenöriella lärandet har med avseende på barn i behov av särskilt stöd. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

År 2010 gjorde Skolverket en kartläggning över arbetet med entreprenöriellt lärande. 

Kartläggningen visade att hälften av Sveriges kommunala och fristående skolor inte känner 

till entreprenöriellt lärande. Det var endast ett år innan Regeringskansliet (2009)  lanserade 

strategier för entreprenörskap inom utbildningssystemet. Min studie går delvis att relatera 

till Skolverkets (2010) kartläggning, resultatet visar på samma brist på kunskap kring 

entreprenöriellt lärande. I undersökningen var svarsfrekvensen väldigt låg, förskolecheferna 

verkar inte intresserade över att delta, det kan möjligtvis ha med ämnet att göra, en viss 

osäkerhet över att inte ha nog med kunskap i entreprenöriellt lärande. Tre av 

förskolecheferna som besvarade enkäten var väldigt engagerade och mailade, för att fråga 

om de får ta del av studien när den är färdig.  

Med utgångspunkt från svaren på enkätfrågorna, blir det tydligt att förskolecheferna svarar 

med ofullständiga meningar, vilket också kan tyda på okunskap. Tre förskolechefer som 

hörde av sig privat angången min studie är de som verkar har ett intresse och vilja lära sig 

mer. Likaså kan resultatet i Skolverket (2010) kartläggning kopplas till okunskap, att många 

skolor inte hunnit sätta igång arbetet i brist på kunskap eller att kartläggningen gjordes för 

tidigt, endast ett år efter att Regeringskansliet gick ut med strategier för entreprenörskap 

inom skolan. Intressant är dock att det har passerat 7 år mellan Skolverkets kartläggning och 

min studie med låg svarsfrekvens. 

Regeringskansliet (2009) skriver att begreppet entreprenöriellt lärande och dess koppling till 

Sveriges utbildningssystem inleddes år 2009. Syftet relateras till landets ekonomi, vilket kan 

anses vara långt ifrån verkligheten, det pedagoger arbetar med i den dagliga pedagogiska 

verksamheten. Det entreprenöriella lärandet går att placeras in i Gadlers (2011) 

analysmodell, där framkomsten kan betraktas som ett arbete på makronivå. Arbete med 

entreprenöriellt lärande blev ett uppdrag för skolverket som skulle mynna ut till enskilda 

kommuner. Skolverket (2010) bekräftar att uppdraget om entreprenöriellt lärande tilldelades 

dem år 2009 (a.a.). I Gadlers (2011) analysmodell kännetecknas de enskilda kommunerna 

som mesonivå. Där tolkas begreppet för att omsättas i praktik för att nå ut till enskilda 

skolor på mikronivå (a.a.). Olika tolkningar på olika nivåer visar en variation i arbetssättet 

med entreprenöriellt lärande. Variationen i kombination med förskolechefernas tankar gör 

det möjligt att urskilja hur det enskilda barnet i behov av särskilt stöd påverkas, vilka hinder 

och möjligheter som uppstår.  
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Tidigare forskning Ehrlin, Insulander & Sandberg (2015) påvisar att arbetet med 

entreprenöriellt lärande i förskolan inte alltid är genomförbart. I planerade aktiviteter där 

barnets aktiva deltagande är fokus, finns inte möjligheter till kreativitet i den mån som 

barnen uttrycker. Förskolläraren är avgörande för hur barnen skapar mening och 

engagemang. Förskolecheferna uttrycker också detta tydligt i enkäten. Det är pedagogerna 

som har en avgörande roll i hur arbetet fortlöper. 

Skolverket (2015) skriver att den svenska regeringen tillägnade en nationell plan för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet, år 2009. Den nationella planen beskriver hur 

entreprenörskap ska prägla utbildningsystemet från förskola till vuxen utbildning. 

Regeringskansliet(2009) skriver hur och på vilket sätt läroplaner ska revideras för att göra 

plats åt entreprenöriellt lärande. Det som väcker tankar är att det är ett nationellt mål för alla 

skolformer men att strategierna för hur det ska implementeras i förskolans läroplan finns 

inte. 

Enligt Leffler & Näsström (2014) har tolkningen av det entreprenöriella lärandet en stor 

spridning. Det har inneburit en viss oro för många skolor eftersom man inte riktigt har 

klarhet över hur arbetet ska ske. Även om jag hade stor spridning över utskicket av enkäter 

så fanns inte möjligheten att urskilja olika tolkningar. Det är förskolechefens och 

pedagogernas kompetenser som är avgörande faktorn i hur arbetet går till. Detta visar även 

Leffler & Näsström (2014) undersökning som visar att pålästa pedagoger resulterar i en 

skolan med aktivt arbete med entreprenöriellt lärande. 

Enligt Lindqvist (2011) kan mötet med barn i behov av särskilt stöd upplevas som 

komplicerat eftersom personal anser att de inte har tillräckligt med kompetens. Att det råder 

brister i kompetens framgår även i förskolechefernas svar i enkäten. Det råder delade 

uppfattningarna över vem som är i behov av särskilt stöd. Förskolecheferna har olika 

kunskaper vilket kan vara en bidragsfaktor till att pedagogerna i verksamheten också har 

olika kunskaper och de finner ett svårigheter med arbetet.  

 

I studiens resultat framkommer olika faktorer som svarar på frågeställningarna, vilka 

möjligheter, hinder och förutsättningar som finns i arbetet med entreprenöriellt lärande, 

vilka är barnen i behov av särskilt stöd. Hindren är förskollärarens kompetens samt 

organisationens förutsättningar. Som verksam förskollärare hävdar jag även att de 

faktorerna är beroende av varandra. En pedagog med låg kompetens kan lära sig med rätt 

inställning och motivation från förskolechef. Möjliggör inte organisationen ett arbete med 

entreprenöriellt lärande med avseende på barn i behov av särskilt stöd så uteblir det. Med 

andra ord blir organisationen det enda hindret för arbetet med entreprenöriellt lärande. När 

det gäller möjligheter indikerar studiens resultat på att det nästan bara handlar om 

förskollärares kompetens och förmågor att utföra sitt arbete. Enligt mig beror det också på 

organisationen, som har en avgörande roll. Tillåter inte organisationen att förskolläraren får 

använda sin kompetens så uteblir arbetet. Sammanfattningsvis vill jag påstå att arbetet med 

entreprenöriellt lärande med avseende på barn i behov av särskilt stöd har många 

möjligheter om förskolans organisation tillåter.  
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I min studie finner jag svårigheter med att dra några slutsatser på grund av låg svarsfrekvens 

i enkätundersökningen. Det som blir tydligt är framväxten av det entreprenöriella lärandet i 

förskolan med hjälp av styrkedjan. Studien visar även på olika definitioner kring “barn i 

behov av särskilt stöd”. Det finns en huvudfaktor som påverkar arbetet och pedagogernas 

kompetens i relation till entreprenöriellt lärande, organisationen kan vara ett hinder och 

möjlighet. Möjligheten att arbeta med det entreprenöriella lärandet “fastnar” på 

organisationsnivå på grund av orsaker som egentligen det enskilda barnet inte har någon 

möjlighet att påverka, exempelvis personalbrist. Skolinspektionen (2014:6 739) beskriver en 

viktig styrkedja mellan huvudman, rektor och lärare. För att barnet/eleven ska kunna 

förbättras får dialogen och kompetensen i kedjan inte brista. 

 

8.3 Metoddiskussion 

I studien används en kvalitativ metod som har varit ett bra sätt att besvara mitt syfte och 

frågeställningar. Utifrån tidigare enkätstudie(se fotnot sid 4) bestämdes urvalsgruppen, 

eftersom resultatet indikerade på att förskolechefer hade mer kunskap kring. För att sedan 

förstå hur det entreprenöriella lärandet avser barnet i behov av särskilt stöd framkom hinder, 

möjligheter och faktorer som svarar på studiens syfte och frågeställningar. Att använda en 

kvalitativ metod har bidragit till att jag som förskollärare och blivande specialpedagog gjort 

tolkningar utifrån erfarenhet med hjälp av en hermeneutisk spiral.  Med en kvantitativ metod 

hade enkätfrågorna inte kunnat vara öppna i samma mån. Sammanställningen av studiens 

resultat hade behövt gestaltas i form av siffror, över informanternas svar. Det hade inneburit 

konkreta siffror över slutna frågor med möjlighet till tolkning. Med en kvalitativ metod har 

förskolechefernas svar analyserats och tolkats på olika sätt. 

 

Studiens informationsbrev samt enkätfrågor mailades ut till 120 förskolechefer och 40 

pedagoger i 18 olika kommuner. Svarsfrekvensen var väldigt låg endast 7,5 procent av 

förskolecheferna svarade på enkäten, trots 5 påminnelser. För att studiens svarsfrekvens ska 

ha ökat hade jag möjligtvis tagit kontakt med en förskolechef i respektive kommun, som fått 

i uppdrag att dela ut enkäten i pappersform under chefsmöten. Vad som kan ha bidragit till 

den låga svarsfrekvensen är att man har trott att mailet möjligtvis är någon form av 

“reklam”, att det är en okänd mailadress samt att förskolecheferna känner att man inte har 

tillräckligt mycket kunskap kring ämnet för att svara. Eftersom enkätfrågorna består av två 

“ja/nej” frågor och resterande i fri text så har informanterna inte kunnat bocka i svaren för 

att avsluta enkäten snabbt.  

Att inte sitta tillsammans med informanten kan vara en fördel och nackdel. Frågor i enkäten 

som informanterna inte förstår, hoppar de över eller så svarar de “jag förstår inte”. Om 

undersökningsmetoder hade varit intervjuer hade informanterna haft möjlighet att fråga om 

de inte förstår. Jag hade även haft möjlighet att ställa följdfrågor. Däremot tror jag inte att 

det hade påverkat resultatet, jag hade endast fått en djupare förståelse för hur 

förskolecheferna tänker, svaret hade troligen varit detsamma som i min enkät. Det som 

däremot kan ha påverkat resultatet negativt är de informanter som har fyllt i enkäten “bara 

för att få det överstökat”.  

  



 

 

 

33 

 

Skillnaden mellan kvalitativ intervju och enkätundersökning är även att betänketiden 

påverkas. I en intervju kan informanten känna en viss tidspress genom att läsa av 

kroppsspråket på intervjuaren. I en enkätundersökning kan betänketiden vara en lång period, 

det går även att avbryta och komma tillbaka till enkäten när man har “sovit på saken”. För 

att riskera att inte ha tillräckligt mycket kunskap så “googlar” man gärna frågan. Trots låg 

svarsfrekvens så är jag nöjd över genomförandet och anser att jag har besvarat studiens syfte 

och frågeställning utifrån studiens förutsättningar.  

 

8.4 Specialpedagogisk relevans 

Andersson & Thorsson (2007) skriver inom specialpedagogisk forskning om två viktiga 

perspektiv. Det kategoriska och relationella perspektiven kan betraktas i huvudsak som två 

sätt att gå till väga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (a.a.). Rosenqvist i 

Vetenskapsrådet (2007) lyfter även ett dillemaperspektiv som uppstår inom 

specialpedagogiskt arbete (a.a.). Utifrån ovan nämnda perspektiv kan jag inte bekräfta att 

någon förskolechef har använt sig av ett specialpedagogiskt perspektiv i arbetet med 

entreprenöriellt lärande med avseende på barn i behov av särskilt stöd. Jag finner heller 

ingen koppling till något av perspektiven i tolkningen av arbetet med entreprenöriellt 

lärande. Det som jag personligen kan urskilja och tolka är förskolechefernas individuella 

svar. En tolkning av svaret ”alla barn är i behov av särskilt stöd beroende på omgivning och 

situation” är att förskolechefen verkar ha kunskap och förståelse. Det går även att urskilja 

ett relationellt perspektiv i svaret. Aspelin & Persson (2011) menar att det relationella 

perspektivet innebär att betrakta utbildningsinstitutioner som mötesplatser mellan individer i 

olika situationer och miljö. Med detta synsätt växer begreppen kommunikation, relationer 

och mänskliga möten fram (a.a.). I beskrivningen av barnet som är i behov av särskilt stöd 

finner jag även ett kategoriskt perspektiv. Barnen beskrivs som ”dom” och “de som har 

npf” som är i behov av särskilt stöd och har diagnos. Andersson & Thorsson (2007) menar 

att det kategoriska perspektivet kännetecknas av de enskilda barnets problematik (a.a.). 

Oavsett vilket perspektiv som används så håller jag med Rognhaug& Nilsson (1995) som 

skriver att specialpedagogik bör ses som ett livsperspektiv där barnets 

utvecklingsmöjligheter i förhållande till omgivning är det viktigaste.  

 

8.5 Fortsatt forskning  

Min studie fokuserar på att undersöka entreprenöriellt lärande med avseende på barn i behov 

av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Det vore intressant att vidareutveckla studien 

genom att ta reda på vilka stödinsatser barnen i behov av stöd behöver för att utveckla 

entreprenöriella förmågor. Hur lärare från förskolan till vuxenutbildning kan stödja barnen i 

utvecklingen. Idag kan man via sociala medier och nyheter se olika entreprenörer, kvinnor 

och män. Det har nästan blivit en trend att vara entreprenör. Facebook och Instagram konton 

pryds med texter som exempelvis “Entreprenör från topp till tå”. Det entreprenöriella 

lärandet påverkas av media. Barn som är i behov av särskilt stöd ska också ha möjlighet till 

att bli entreprenörer utifrån deras behov och förutsättningar.     
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Bilaga 1 Informationsbrev & enkätfrågor 

      

Ämne: Entreprenöriellt lärande – Barn i behov av särskilt stöd 

Informationsbrev till förskolechefer 

 

Hej! 

Mitt namn är Amra och är i slutskedet av specialpedagogutbildningen på Linneuniversitet. I 

mitt självständiga arbete undersöker jag “entreprenöriellt lärande med avseende på barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan”. Ditt deltagande i enkäten har en avgörande betydelse för 

min studie. Det tar ca 15 min att besvara frågorna. Studien handleds av universitetslektor 

Ulla Gadler, mailadress ulla.gadler@lnu.se 

 

I denna studie följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer . Det innebär att du 

som informatör förblir anonym i studien och är helt avidentifierad. Du har även möjlighet 

att avbryta ditt deltagande när du vill. 

 

 

Enkätfrågor 

1. Är begreppet entreprenöriellt lärande nytt för dig? 

2. Hur arbetar er verksamhet med allabarns kreativitet? 

3. Hur utvecklar allabarn nyfikenhet och engagemang i er verksamhet? 

4. Har allabarn samma förutsättningar att utveckla entreprenöriella förmågor? 

5. Vilka är barnen i behov av särskilt stöd? 

6. Hur kan entreprenöriellt lärande bli ett hinder eller möjlighet för barn i behov av särskilt 

stöd? 

7. Upplever du att förskolans organisation resurser,tid, kompetens) möjliggör eller hindrar 

arbetet med entreprenöriellt lärande? 
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