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Inledning  Forskargruppen Didaktik Design på Stockholms universitet fick 2011 i uppdrag av Uppsala kommun att följeforska kommunens satsning på att ge pedagoger och skolledare ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet samt att utveckla mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet. Satsningen pågick under 2010-2012. I två års tid, dvs år 2011 och år 2012 har projektets satsningar dokumenterats löpande av forskare från Stockholms Universitet. I den här rapporten slutrapporteras följeforskningen.   Resultat från fyra olika delstudier kommer att presenteras:  1. Videoobservationer från undervisningssituationer i förskola, grundskola och gymnasium 2. Fokusgruppsamtal med förskollärare, förskolechefer, lärare och skolledare  3. Arbete med brukarenkäter  4. Översikt av projektets olika generella punktinsatser  Dessa kommer att presenteras utifrån en logik som bygger på kronologisk ordning i kombination med barns ålder.  
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Bakgrund   Projektet Gnistan – entreprenörskap i utbildning är ett fortbildningsprojekt, finansierat av Europeiska Socialfonden, där Uppsala kommun samarbetar med Ung Företagsamhet. Det syftar till att stärka skolledare och pedagoger i arbetet med entreprenöriellt lärande och att arbeta med elevernas nyfikenhet, kreativitet, självtillit och motivation är utgångspunkterna. Eftersom Skolverket såväl som projektet undviker att definiera det entreprenöriella lärandet med en specifik mening så har en tolkning gjorts utifrån olika skrivningar. Projektet nämner följande områden som centrala för entreprenörskap i utbildning: lust att lära; meningsfullt lärande; elevers livsvärldar; kreativitet; initiativförmåga; handlingskraft; motivation och samverkan.  Hösten 2010 startade Gnistan som ett pilotprojekt där bland annat 30 lärare och skolledare utbildades i arbetslag av Umeå universitet. Under hela projektet har upp till 800 utbildats under två år. 
 

Kommunens projektbeskrivning   Följande text är hämtad ur kommunens projektbeskrivning. 

 
 

Sammanfattning  
En av skolans viktigaste uppdrag är att hjälpa eleverna att utveckla ett entreprenöriellt och 
företagsamt förhållningssätt till sitt eget lärande. Gnistan - entreprenörskap i skolan ska 
erbjuda pedagoger och skolledare kompetensutveckling inom det entreprenöriella lärandet. 
 
Syfte  
• ge deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet  
• utveckla mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella 
lärandet. 
 
Målgrupp 
Pedagoger och skolledare inom för-, grund- och gymnasieskola. 
 
Genomförande 
Fortbildningsinsatserna genomförs i grupper om 30 deltagare. Konferenser, workshops och 
mötesplatser arrangeras i syfte att knyta nätverk, dela erfarenheter och fördjupa samverkan 
mellan skola och näringsliv. 
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Förväntade effekter 
• Deltagare inspirerar kollegor på den egna arbetsplatsen 
• Fler elever i Uppsala möts av entreprenöriella lärmiljöer 
• Fördjupad samverkan mellan skola och näringsliv  
 
Bakgrund  
Enligt Skolverkets rapport "Entreprenörskap i skolan - en kartläggning" (2010) pekas 
Uppsala län ut som ett av de sämsta länen i Sverige vad gäller entreprenörskap i skolan. 
Lissabonstrategin framhåller entreprenörskap som en grundläggande färdighet kopplad till 
utbildning och livslångt lärande. Regeringen anser dessutom att entreprenörskap ska löpa 
som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Företagsamma individer är en 
nödvändighet för att utveckla samhället i en allt mer globaliserad värld. 
 
Förprojekteringen 
I vår förprojektering har vi undersökt hur man arbetar med frågor kring entreprenöriellt 
lärande i Uppsala kommun. Generellt sett visar det sig att det görs väldigt lite inom 
grundskola och gymnasium. På förskolenivå finns ett utbrett entreprenöriellt förhållningssätt 
till barns lärande men det finns oftast ingen systematik i arbetet. Vi har sett att det finns ett 
stort intresse för de här frågorna och det finns ett uppdämt behov av mötesplatser, forum för 
entreprenöriellt lärande och skolutveckling. Skolpersonal efterfrågar kontakter med 
näringsliv, möjlighet till erfarenhetsutbyte och naturliga mötesplatser. Vi har också i 
förprojekteringen belyst olika strukturella svårigheter inom kommunen. Det handlar om 
attityder, olika roller och informations- och beslutsvägar som inte alltid är tydliga. Det finns 
ett behov av att förtydliga och utveckla ett positivt förhållningssätt till det entreprenöriella 
lärandet inom förvaltning. 
 
Inom ramen för de fortbildningssatsningar som görs i förskolan och skolan har vi sett att 
frågor om entreprenörskap och företagsamhet hittills inte varit prioriterade. Inom ramen för 
lärarutbildningen är heller inte dessa frågor synliggjorda. Vi ser alltså en stor efterfrågan hos 
pedagogerna, stora behov inom utbildningsväsendet i Uppsala kommun av utvecklingsarbete 
inom det entreprenöriella lärandet. 
 
Hur har vi förankrat projektet?  
Projektet är väl förankrat i den politiska styrningen. Det finns en politisk enighet i berörda 
nämnder om att detta är ett prioriterat utvecklingsområde för skolväsendet. 
Kommunledningskontoret kommer att driva frågan om entreprenöriellt lärande och stötta 
projektet. Näringslivsorganisationer i Uppsala kommun är också positiva till att vara med 
och driva projektet framåt. Uppsala Universitet har också uttryckt ambition att delta i 
projektet, dels via lärarutbildningen och dels via professor i entreprenörskap, Ivo Zander. Vi 
avser också att knyta Sveriges Lantbruksuniversitet till projektet. Ett flertal förskolor och 
skolor är också beredda på att delta i projektet. 
 
Vad ska vi göra i projektet Gnistan – entreprenörskap i skolan?  
Just frågor om entreprenörskap, företagsamhet och kreativitet är fortbildningsområden som 
till mångt och mycket saknas inom Uppsala kommun. Att utveckla kunskaperna om 
företagsamhet och entreprenörskap handlar i hög grad om att påverka attityder och 
förhållningssätt. Lärarna och skolledarna i skolan har en nyckelroll. En bärande del är därför 
att utbilda pedagoger och ge dem verktyg att träna eleverna. Vi har också sett vikten av att 
belysa de stereotypa och förlegade föreställningar om mäns och kvinnors olika attityder till 
företagande och entreprenörskap. 
 
Mobiliseringsfas  
I mobiliseringsfasen ska vi säkerställa att innehållet i projektet stämmer överens med de 
upplevda behov som målgruppen (pedagoger och skolledare) har. Vi kartlägger detta genom 
en enkätstudie som vi dessutom följer upp med djupintervjuer. Utifrån resultatet i 
kartläggningen gör vi sedan prioritering av innehåll och utformning av upplägget. Parallellt 
med kartläggningen av målgruppens behov så kommer vi också arbeta med 
förankringsarbete på tjänstemannanivå. Detta görs dels genom en planerad konferens kring 
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entreprenörskap i skola samt genom samtal med berörda instanser. Vi sätter samman en 
referensgrupp bestående av lärare, skolledare och elever. Vi kommer också att sätta samman 
en styrgrupp med politiker, tjänstemän, näringslivsrepresentanter. 
 
 
Genomförandefas  
Utbildningen kommer att utformas i två olika spår: ett för pedagoger och ett för skolledare. 
Pedagogspåret riktar sig främst till lärarlag då vi tror att effekten blir större när arbetslaget 
får en gemensam syn på entreprenöriellt lärande och kan bedriva ett utvecklingsprojekt med 
stöd av handledare i fortbildningen. Grupperna ska vara sammansatta av deltagare från 
förskola, grundskola och gymnasium. Vi vill ha den mixen i grupperna för att just plocka upp 
den röda tråden i utbildningssystemet. 
 
Skolledarspåret har temat ” att leda en entreprenöriell skola” och ska ge skolledarna verktyg 
och metoder för att skapa förutsättningar för arbetslagen att utveckla en entreprenöriell 
pedagogik. Gruppstorleken kommer att vara max 30 deltagare. Pedagogiken bygger på 
samtal och diskussion/dialog, och vi ser det som avgörande att deltagarna engageras 
praktiskt för att direkt kunna omsätta innehållet i utbildningen till verklighet i den egna 
verksamheten. Varje grupp träffas sammanlagt 5 dagar. Vi kommer alltså att genomföra ca 
25 utbildningsomgångar löpande under projektets gång. 
 
Utöver detta kommer vi att arrangera 3 mötesplatser för deltagarna i syfte att dela 
erfarenheter och skapa kontakter. Detta sker genom pedagogiska caféer med 
torgutställningar och föreläsning. Vi kommer också att arrangera en uppstartskonferens, en 
avslutningskonferens och en spridningskonferens för att skapa uppmärksamhet kring 
projektet och för att föra ut resultatet i en vidare bemärkelse. 
3 workshops för ökad samverkan mellan skola och näringsliv kommer också att arrangeras.  

 
Spinoff-effekter 
• Kompetenslyft för deltagande individer 
• Plattformar för erfarenhetsutbyte kring entreprenöriellt lärande 
• Utvecklad Uppsala-modell för entreprenöriellt lärande i förskola och skola 
 
 
Samverkan mellan olika medverkande aktörer: 
• Förskola, grundskola och gymnasium kommer att samverka för att hitta en ”röd tråd” 
• Naturliga kopplingar mellan näringsliv och skola 
• Politiker och tjänstemän involveras i projektet för ökad förståelse för 

skolutvecklingsprocessen 
• Universiteten och lärarutbildningen involveras 
 
Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande ska omfatta alla skolor, förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Projektet "Entreprenörskap i skolan" 
blir därför en viktig och offensiv reform som på lång sikt får stor betydelse för Uppsalas och 
regionens utveckling och tillväxt. 
 
Hur ser vi på långsiktigheten i projektet?  
Vår ambition är att projektet ska leda till en ”Uppsala-modell” som lever vidare. De 
mötesplatser vi bygger upp tror vi kommer att kunna leva vidare. Rutinbeskrivningar som vi 
tar fram ska underlätta för ett fortsatt långsiktigt arbete med det entreprenöriella lärandet. 

 
Syftet med projektet är att: 
 
• ge de individuella deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella 
lärandet som rustar dem för framtiden och den omställning som skolväsendet står inför. 
 
• utveckla nya mötesplatser och plattformar för skol- och verksamhetsutveckling inom 
Uppsala kommun med fokus på det entreprenöriella lärandet. 
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När uppdraget realiseras och utvecklingsarbete bedrivs i skolorna är målet att barn, 
ungdomar och vuxna i Uppsala skolor och utbildningsverksamhet ska mötas av lärmiljöer 
som uppmuntrar dem att utvecklas till företagsamma, entreprenöriella individer. 
Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande ska omfatta alla förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Fler elever ska bli entreprenöriella 
och företagsamma. Företagsamma människor behövs inom alla samhällssektorer – de är en 
nödvändighet i en föränderlig, globaliserad värld. 

 
Övergripande mål för projektet: 
• Deltagande individer ska få en grundläggande kunskap i det entreprenöriella lärandet. 
• Deltagarna ska genom individuell kompetensutveckling få verktyg för samverkan 

skola/samhälle/näringsliv 
• Skapa en plattform för arbete med skolutveckling och det entreprenöriella lärandet 
• Skapa ökade kontaktytor mellan skola och näringsliv 
• Kompetensutvecklingen erbjuds lika till män och kvinnor 
• Att det finns deltagare med olika etnisk bakgrund 

 
 

Kunskapsmål:  
• Deltagarna utvecklar entreprenöriella förmågor som hjälper dem att aktivt främja en 

entreprenöriell utveckling i skolan 
• Deltagarna ska få praktisk kunskap i entreprenöriellt lärande som pedagogisk metod i 

det egna dagliga arbetet 
• Deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i att ta fram skriftliga styrdokument för att 

implementera ett entreprenöriellt lärande i skolan 
 
 

Samverkan skola/näringsliv: 
• Projektet ska skapa kontaktvägar och samverkansmöjligheter mellan näringsliv och 

skola. 
• Ökad verklighetsanpassning i skolans utbildningar 
 
Mätbara mål: 
• ca 750 lärare ska genomgå en introduktionsutbildning i entreprenöriellt lärande 
• ca 50 skolledare ska genomgå en utbildning i att leda en entreprenöriell skola 
• 3 arrangerade mötesplatser för kunskapsfrämjande erfarenhetsutbyte mellan deltagare 
• 3 arrangerade workshops för stimulerad samverkan skola/näringsliv 
• 3 större konferenser genomförs, en uppstartskonferens, en avslutande konferens och en 

spridningskonferens 
• Samtliga deltagare ska ha deltagit i ett utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten 

 
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: 
Utgångspunkten för arbetet med tillgänglighet i projektet är den fördjupade SWOT-analys 
avseende tillgänglighet som vi gör i mobiliseringsfasen. Utfallet i SWOT-analysen får sedan 
vara vägledande i de val vi gör i avseende upphandlingar, utformning av material och fysiska 
mötesplatser. Projektledningen kommer att genomgå utbildning under mobiliseringsfasen 
avseende tillgänglighet. Samtliga lokaler i projektet ska vara tillgängliga i den bemärkelsen 
att alla deltagare ska kunna ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt. I mobiliseringsfasen 
avser vi att göra en inventering av de lokaler vi planerar att använda för att säkerställa att 
de fungerar. Vi använder oss av checklistor för tillgängliga konferenser som ett bra 
styrmedel. Information i projektet kommer att utformas så att alla kan tillgodogöra sig 
innehållet, till exempel genom informationsmaterial i flera medier. Allt informationsmaterial 
(trycksaker och webbsidor med mera) och alla mötesplatser ska vara utformade enligt de 
riktlinjer som myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har tagit fram. I 
projektet ska vi arbeta för ett bemötande som präglas av förståelse, medvetenhet och 
kunskap så att ingen deltagare känner sig diskriminerad. Detta uppnår vi genom ett 
reflekterat arbetssätt som också dokumenteras genom rutinbeskrivningar. Samtliga 
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aktiviteter anpassas utifrån deltagarnas behov. Det kan handla om att se till att det finns 
teckentolkning, teleslingor eller annan utrustning. Under mobiliseringsfasen ska vi kartlägga 
målgruppens behov av stöd för tillgänglighet genom enkät. Tillgänglighetsperspektivet 
kommer att finnas med som en naturlig del i utbildningsinsatserna och därmed också ingå 
som prioriterad punkt i upphandlingarna. Det innebär också att vi tittar på metoder för att 
hjälpa elever med funktionsnedsättning att utveckla sina entreprenöriella kompetenser och 
färdigheter. Detta kommer att kartläggas extra i mobiliseringsfasen. 
Tillgänglighetsperspektivet kommer att finnas som ett kriterium i de upphandlingar vi gör i 
projektet. Frågor om tillgänglighet kommer att tas med i utvärderings- och 
uppföljningsarbetet.  

 
Jämställdhetsintegrering: 
I mobiliseringsfasen genomför vi en fördjupad SWOT-analys avseende jämställdhet. 
Resultatet av analysen ger oss en bild av hur det entreprenöriella lärandet som pedagogisk 
form förhåller sig till genusperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män. Under 
mobiliseringsfasen kommer vi också att titta på statistiska förhållanden vad gäller 
förhållandet män/kvinnor i utbildningsväsendet i Uppsala, antal pojkar/flickor som driver 
UF-företag och antal män/kvinnor som startar eget. Våra kompetensutvecklingsinsatser når 
både kvinnor och män oavsett utbildningsbakgrund inom för-, grund- och gymnasieskolans 
alla program. På så sätt säkerställer vi ett mer jämlikt deltagande än om vi riktat oss till 
specifika gymnasieprogram eller årskurser. Vi ser det också som avgörande att vi lyfter fram 
lika många manliga som kvinnliga förebilder, såväl föreläsare som externa inspiratörer från 
näringsliv och samhälle. Jämställdhetsperspektivet kommer att finnas som naturlig del i 
fortbildningsinsatserna och ingå som prioriterad punkt i upphandlingar. Utbildare får 
redogöra för hur jämställdhetsperspektivet kopplas till utbildningens övriga innehåll.  

 
Projektet Gnistans jämställdhetsmål omfattas av: 
• Deltagare ska representera såväl resurssvaga som starka skolområden. 
• Män och kvinnor ska erbjudas samma möjlighet att ta del av fortbildningsinsatserna. 
• Det ska finnas deltagare med olika etnisk bakgrund 
• Utbildningsinsatserna ska belysa genusperspektiv på entreprenörskap och företagande 

samt ge förklaringsmodeller för detta.  
• Deltagarna ska ges verktyg för att utveckla en entreprenöriell pedagogik och ett 

förhållningssätt i sitt arbete där lärandet utgår från individens kompetenser och 
förmågor oavsett kön, etnicitet eller ålder.  

• Frågor om jämställdhet kommer att tas med i utvärderings- och uppföljningsarbetet.  
• Vi förväntar oss ett jämnt antal medverkande män/kvinnor totalt sett i projektet.  

Följeforskning Följeforskning har under senare år lyfts som en forskningsmetod som ger ökat lärande i projekt. Ett övergripande mål med följeforskning är att skapa förutsättningar för en fortlöpande utvärdering och på så sätt även ge ett kontinuerligt lärande i projekt. Genom att förmedla och sprida kunskaper till medarbetare under projektets gång är det, enligt Tillväxtverket1 tänkt att följeforskning ska stärka det gemensamma lärandet och säkra ett mer effektivt projektgenomförande.    

                                                        1 www.tillvaxtverket.se 
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Följeforskningens design  

Presentation och syfte Följeforskningen i projektet Gnistan pågick under 2011 och 2012. Syftet med följeforskningen är att följa upp om deltagarna i projektet får ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet samt att följa upp om mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet utvecklas i Uppsala kommuns olika utbildningsinstanser såsom förskola, grundskola och gymnasium.   Sammanfattningsvis utvärderas detta syfte enligt följande:   
• elevernas kompetensutveckling och lärande (mäts i löpande resultatredovisningar, enkäter, fokusgruppssamtal och observationer av undervisningssituationer)  
• förskollärarnas och lärarnas planerings- och uppföljningsarbete (studeras i fokusgruppssamtal samt videoobservationer av undervisningssituationer)   
• rektorernas pedagogiska ledarskap och organisatoriska satsningar (studeras i fokusgruppssamtal samt målbeskrivningar och budgetbeskrivningar) 

 

Forskningsansvar Susanne Kjällander Fil. Dr. i didaktik har skött insamling, analys och presentation av forskningsmaterialet. Prof. Staffan Selander är också knuten till projektet. Fil. Dr. Kjällander finns på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet och Prof. Selander på Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet, båda verkar inom forskargruppen DidaktikDesign.     



  

  11

Teoretisk bakgrund 

Ett multimodalt designteoretiskt perspektiv på lärande  
Den här studien bygger på ett nytt perspektiv på lärande, speciellt utvecklat för att studera elevers lärande i lärmiljöer såsom skolan2. Det teoretiska ramverket som teorin bygger på är socialsemiotik3 och multimodalitet4.   Perspektivet kallas Design för lärande5 och bygger på en syn på interaktion, meningsskapande och lärande som teckenskapande multimodala aktiviteter. Detta multimodala designteoretiska perspektiv möjliggör beskrivningar, tolkningar och analyser av detaljerade aspekter av teckensystem såsom gester, tal, skrift, bilder, kroppspositionering, ljud och färger6.   Perspektivet betonar kommunikation i situerade aktiviteter och avhandlingen fokuserar den transformationsprocess7 som eleverna engagerar sig i. Produktionen eller 
representationen av information och kunskap, snarare än receptionen av detsamma är således studiens fokus.   Den här beskrivningen bygger till stor del på det som tidigare publicerats i forskning om barns lärande i digitala lärmiljöer (Kjällander, 2011; Kjällander (under utgivning).   
Leaning Design Sequense – en modell för att förstå undervisning och 
lärandeprocesser På varje förskola/skola har ambitionen vara att välja ut ett eller flera arbetsområden för videodokumentation och att sedan följa dessa från pedagogens första introduktion till barnens presentation av sina arbeten och bedömningen av dessa.   Ett sådant projekt eller lektionsserie kallar jag för en Learning Design Sequence – LDS och den kan omfatta allt från en lektion till flera tillfällen utspritt över en termin. En LDS består av en iscensättning följt av en första och en andra transformationscykel och ger en förenklande bild av hur lärande kan organiseras i förskola och skola.   På svenska kallas den för Modell för undervisning och lärprocesser men jag kommer ibland att kalla den och arbetsområdet den beskriver för en LDS. Den ser ut såhär:   

                                                        2 Se forskarna presentera teorin online på UR:s serie Didaktikens verktyg, www.ur.se.  3 Se till exempel van Leeuwen, 2005. 4 Se till exempel Kress, 2010. 5 Se till exempel Selander, 2008. 6 Se till exempel Kress & van Leeuwen, 2001. 7 Se till exempel Selander, 2008 eller Selander & Kress, 2010. 
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  Modellen delas in i tre olika delar: Förutsättningar och iscensättning samt första och andra transformationscykeln. Modellen har varit behjälplig både då jag samlat in mitt empiriska material och då jag analyserat detsamma.   Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive del.   
 

Förutsättningar och iscensättning 

 På varje förskola och skola har ett eller flera arbetsområden valts ut för videodokumentation och intentionen har varit att följa dessa från lärarens första introduktion då jag har granskat de potentiella resurser som förskolläraren eller läraren presenterat. I vissa LDS:er har pedagogen bestämt vilka resurser som ska användas, barnen kan tex få i uppgift att göra en fallskärm av olika material. I andra LDS:er har uppgiften varit mer öppen och potentiella resurser har då ramats in av det eleverna själva valt att engagera sig i. Det som läraren (och eleverna) sagt och gjort har dokumenterats. Eftersom all empiri i denna studie ramas in av förskolans och skolans kontext med de mönster och normer som där finns (även om vi ofta befunnit oss på 
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andra platser än inom klassrummets fyra väggar) så blir även dessa normer mycket viktiga att beakta.  
Den första transformationscykeln 

 I denna första transformationscykel börjar eleverna söka information och transformera den till sitt eget. Detta sker till stor del beroende av elevernas intressen, hur de positionerar sig samt hur de socialt interagerar med varandra och läraren. Läraren intresserar sig här för det eleverna gör och engagerar sig i formativ bedömning genom feedback och genom att hjälpa dem.  Så småningom börjar eleverna forma sin egen produkt, kanske i form av en film eller en affärsplan. Studien fokuserar just på transformationsprocessen som eleverna engagerar sig i. Produktionen eller representationen av information och kunskap (snarare än 
receptionen av detsamma) är således studiens fokus.   När produkten börjar bli klar förflyttar sig lärandet till den andra tranformationscykeln.  
 

Den andra transformationscykeln 

 I denna transformationscykel blir lärarens interventioner mindre formativa och mer summativa för att slutligen vara helt summativa i form av bedömning och omdömen eller betyg i samband med att eleverna presenterar sina produkter eller skriver ett prov. 
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I slutet av en LDS ges eleverna ofta också utrymme för självreflektion och metareflektion och arbetet brukar också utvärderas, vilket jag dock endast i undantagsfall har med i mitt material.   
LDS – ett arbetsområde och en analytisk modell En sådan här lektionsserie kallar jag för en Learning Design Sequence – LDS och den kan omfatta allt från två lektioner i rad till alla lektioner i ett specifikt ämne under en hel termin.   Modellen illustrerar hur viktig lärandets kontext är. Allt empiriskt material är insamlat i den vardagliga förskole- eller skolmiljön. En utgångspunkt är nämligen att lärande alltid pågår i ett sammanhang. Syften och institutionella normer uppmärksammas och dokumenteras, liksom de olika fenomen, såsom till exempel lärarinterventioner, som ramar in det lärande som möjliggörs för eleverna i skolan. Elevers lärande är dock alltid i fokus, vilket också syns i dess centrala position i modellen. Modellen kan ses som en representation av, eller en bild som förklarar, ett teoretiskt perspektiv.  
LDS-modellen – en representation av ett nytt teoretiskt perspektiv på lärande   Man kan se LDS-modellen som en representation av ett nytt teoretiskt perspektiv på lärande. Detta perspektiv kallas Design för lärande8 och bygger på en syn på interaktion, meningsskapande och lärande som teckenskapande multimodala aktiviteter. Detta multimodala designteoretiska perspektiv möjliggör beskrivningar, tolkningar och analyser av detaljerade aspekter av teckensystem såsom till exempel gester, tal, skrift, bilder, kroppspositionering, ljud och färger Perspektivet betonar kommunikation i situerade aktiviteter (Lave & Wenger, 1994). Detta innebär att jag åkt ut till förskolor och skolor och filmat elever i skolverksamheten så som den ser ut. Jag som forskare har förstås funnits i lärmiljön med min videokamera, men bortsett från det så har inget varit annorlunda – jag har helt enkelt dokumenterat interaktion i situationer där de vanligtvis inträffar vilket ger en tyngd åt resultaten (Erickson, 2006).   Det som beskrivs i den här boken grundar sig på några underliggande antaganden om interaktion och lärande som hör hemma i ett teoretiskt ramverk av socialsemiotik9, multimodalitet10 och designteori11.  
Några centrala designteoretiska begrepp I följande avsnitt kommer några för denna forskningsrapport, viktiga teoretiska begrepp att försklaras på ett översiktligt sätt. 
Tecken på lärande Lärande är det mest centrala begreppet inom detta perspektiv. Lärande förstås här som en ökad förmåga att använda och utforska en uppsättning tecken inom ett särskilt område på ett meningsfullt sätt (Selander, 2008). Elever lär sig förstås en massa saker hela tiden men detta perspektiv fokuserar inte på det som rör sig inne i barnets huvud eftersom vi ändå inte kan se detta. Istället fokuserar vi på tecken på lärande. Eleven                                                         8 Se en fullständig förklaring av till exempel Selander, 2008 eller på UR:s serie Didaktikens verktyg, www.ur.se.  9 Se till exempel van Leeuwen, 2005. 10 Se till exempel Kress, 2010. 11 Se till exempel Selander, 2008. 
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visar sitt lärande med olika teckensystem genom någon form av representation. Det kan vara en förändrad gest, ett nytt ord, en fördjupad text eller ett ny manipulering av en bild.  
Design Design är förstås också ett viktigt begrepp. Design omfattar transformationsprocessen där elever och lärare agerar didaktiska designers i interaktion med varandra. Design i 
lärande motsvarar elevens design av den egna lärvägen, det vill säga hur eleven transformerar meningserbjudanden och formar sitt eget lärande i relation till lärandesituationens villkor. Design för lärande handlar om villkoren för lärande och i förgrunden står här hur läraren arrangerar teckensystem för elevers lärande.  
Teckensystem En utgångspunkt i denna studie är att elevers lärande är multimodalt vilket innebär att elever lär sig med olika teckensystem, eller modes som det heter på engelska och ibland kallas för även på svenska. Teckensystem kan förklaras som semiotiska resurser såsom ord, ljudeffekter, bokstäver, gester, toner, färger, koppspositionering, symboler och så vidare – allt det vi använder oss av för att kommunicera med varandra. Tecken är socialt och kulturellt skapade semiotiska resurser som används för att skapa mening – man kopplar samman något man vill kommunicera med en form som kan uttrycka det på bästa sätt (Kress, 2010). Om man, i egenskap av elev, tror att ens klasskompis är på väg att radera digitalkamerans innehåll kanske man väljer att med ropa till med hög röst medan man kanske väljer ett annat teckensystem om man inte instämmer med det klasskompisen skriver i en gemensam text. Då kanske man väljer att sucka eller himla med ögonen för att ens budskap ska gå fram.   
 

Meningserbjudande  Meningserbjudande, eller affordance som det heter på engelska, kan beskrivas som en kvalitet i ett objekt eller i en fysik miljö som erbjuder människor att agera på det ena eller andra sättet (Gibson, 1979). Man kan se meningserbjudanden som inbyggda i föremålet såsom att ett handtag gör att den som ser handtaget vill dra i det, men jag ser dem mer som socialt samt kulturellt konstruerade så att ett meningserbjudande blir till i situationen och att man väljer om och hur man vill engagera sig i det. En elev kan uppfatta den röda linjen under ett ord i ett worddokument som ett meningserbjudande att klicka på ordet för att få reda på hur det kan stavas rätt, medan en annan elev inte alls uppfattar detta. Det som uppfattas som ett meningserbjudande beror helt enkelt på elevens behov och intressen (van Leeuwen, 2005).  
Tranformationsprocess Centralt i denna bok är att lärande förstås med hjälp av en tranformationsprocess. Transformation kan förklaras som att en representation ändras genom att den redesignas med hjälp av olika teckensystem (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009). En representation kan här vara en fysisk produkt som en text, en PowerPoint-presentation eller en film men en representation kan även vara ett resonemang, en muntlig redogörelse eller ett spelat musikavsnitt. När elever engagerar sig i en text på nätet så läser de den på sitt sätt, de väljer vad de fokuserar på och vad de struntar i att läsa – med sina egna erfarenheter och intressen trasformerar eleven texten. Om eleven väljer att engagera sig i en text och utifrån den rita en bild så handlar det istället om transduktion, 
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för då sker uttrycket med ett annat teckensystem och logiken förändras i processen där mening överförs från ett teckensystem till ett annat (Kress, 2010). När eleven mot slutat av tranformationsprocessen börjar forma sin egen representation av allt det den tagit del av i arbetsområdet så börjar hon eller han att forma sin egen förståelse – denna aktivitet benämns som formering i LDS-modellen.  
Bedömning Undervisning och lärande kan aldrig frikopplas från bedömning (Lundahl, 2009). Meningsskapande och lärande sker hela tiden i skolan men vad som uppfattas som lärande kan vara något helt annat – allt beror på vad om erkänns som lärande vilket är olika i olika erkännandekulturer. Bedömning kan här definieras som att förstå tecken på lärande så som de visas i olika kommunikativa teckensystem (Björklund Boistrup & Selander, 2009). Bedömning delas in i formativ och summativ bedömning (Black & Wiliam, 1998) vilket också syns i DFL-modellen, även om de förstås inte ska polariseras (Newton, 2007). Foucault (1982) betonar hur viktigt det är att ta hänsyn till makt då man diskuterar bedömning och han poängterar även att bedömning kan förstås utifrån olika diskurser (2002). Kriterier som korresponderar med olika nivåer diskuteras ofta inom bedömningsdiskursen och dessa nivåer brukar ofta börja med en novisnivå och sluta med en expertnivå (Lindström, 2002).   
Positionering och identitetsskapande Lärande kan utifrån detta perspektiv förstås som att det även innebär en förändring eller en utveckling av identiteter. Ricoeaur (1994) menar att identitetsskapande handlar om subjektpositionering - barn positionerar sig i relation till sin omgivning och identitet blir då ingen fast, sann kvalitet utan istället ett resultat av social interaktion, förhandlingar och maktrelationer (jfr Selander & Aamotsbakken, 2000; jfr. Moinian, 2007). Skolmiljön och de didaktiska idéerna realiseras och blir här oerhört viktiga för hur barn skapar sin identitet (Nordin-Hultman, 2004). Identitetsskapande kan förstås som en pågående formande process där eleverna oupphörligt tolkar, förhandlar fram och provar olika identiteter och deras identiteter transformeras och formas i barnets egna aktiviteter (Butler, 1999).   
Det teoretiska perspektivet i relation till entreprenörskap i utbildning Detta perspektiv på kommunikation och lärande stämmer på många sätt överens med de karaktäristika som ofta lyfts vad gäller det entreprenöriella lärandet i utbildningssammanhang. Även om det entreprenöriella lärandet är ett begrepp som inte skrivits fram inom det teoretiska perspektivet så används flera av de begrepp som ofta används för att beskriva det entreprenöriella lärandet inom perspektivet. Grundsynen på lärande som något som förhandlas fram i interaktion i en tranformationsprocess är gemensamt.   
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Metodologiskt tillvägagångssätt 

Översikt över använda forskningsmetoder Rapportens metoddel inleds med att överskådligt beskriva de metoder för insamling av empiriskt material som använts i studien. Därefter följer mer precisa beskrivningar samt diskussioner om metodvalen och studiens genomförande.  
Observationer av undervisningssituationer Vid flera tillfällen på varje utvald förskola/skola/gymnasium har undervisningssituationer dokumenteras med fältanteckningar, ljudupptagningar, foton och videofilm. Ett formulär för datainsamling fylldes i vid varje tillfälle (se bilaga 1). Dokumentationen analyseras i ett första läge med syfte att låta innehållet guida fokusgruppssamtalen med pedagoger/ledare samt i ett andra läge genom att transkriberas i delar med ett så kallad multimodalt transkriptionsschema för att genererara forskningsresultat. Analysen har gjorts med hjälp av det designteoretiska lärandeperspektivets analysverktyg Modell för undervisning och lärandeprocesser.  
Fokusgruppsamtal I samband med observationer av undervisningssituationer har fokusgruppssamtal ägt rum. Detta är intervjuer i form av samtal som hålls kring ett speciellt begrepp, en fråga eller en speciell gemensamt upplevd, och dokumenterad, undervisningssituation. Samtalen dokumenterades främst med ljudupptagningar men även med fältanteckningar, foto och videofilm. Samtalen transkriberas i sin helhet och valda delar analyseras vidare. Under flera valda perioder har fokusgruppssamtal ägt rum kontinuerligt på förskolor och skolor. 
 

 Vad innebär ett entreprenöriellt förhållningssätt för dig?  
 Vad tycker du om entreprenöriellt lärande?  
 När blir lärandet entreprenöriellt?  
 Vad önskar du få ut av det här projektet? 

Enkätarbete Brukarenkäterna som skickades ut under 2011 har studerats och legat till grund för en omarbetning för att rikta enkätfrågor specifikt mot det entreprenöriella lärandet.  Enkäterna år 2012 (som gick ut i februari) har specialskrivna enkätfrågor om det entreprenöriella lärandet. Enkäter från olika år har jämförts och legat till grund för fokusgruppssamtal på olika nivåer.  
Textstudier Dokument såsom målbeskrivningar etc. studeras och jämförs. Olika skrivingar såsom forskningsrapporter, avhandlingar, akademiska artiklar och böcker kring entreprenöriellt lärande analyseras och ligger till grund för analysen av det empiriska materialet.  
Dokumentation av Gnistans aktiviteter  Frukostmöten, konferenser och andra events i Gnistans regi dokumenteras med hjälp av fältanteckningar, studeras och analyseras samt används som diskussionsunderlag i fokusgruppssamtal.  
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Upplägg  
• Hela projektgruppen har tillsammans fastställt en uppsättning lämpliga parametrar att utvärdera utifrån. 
• Barn i förskolan intervjuades enligt s.k. fokusgruppsmetod flera gånger under 2011 – 2012.  
• Äldre elever fick besvara enkäter samt intervjuades enligt s.k. fokusgruppsmetod flera gånger under 2011 – 2012.  
• Några klasser och elever (i förskolan, i år 1, i högstadiet samt i gymnasiet) följdes nära och videodokumenterades under några valda arbetsperioder. 
• Berörda förskollärare/lärare/pedagoger intervjuades enligt s.k. fokusgruppsmetod vid flera tillfällen under 2011-2012. 
• Berörda förskolechefer, skolledare och rektorer intervjuades med hjälp av s.k. fokusgruppsmetod vid flera tillfällen under 2011-2012. 

Etiska riktlinjer Projektet genomförs helt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning12. Cohen, Manion samt Morrison (2003) anser att forskningen i sig är ett etiskt företag och att andra människor har rätt att förvänta sig en undersökning som är präglad av noggrannhet. Enligt god vetenskaplig praxis har forskaren ansvar för att hela processen är genomsyrad av ett etiskt förhållningssätt – respekten för den enskilde individen måste hållas högt. Projektet genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets och HSFR:s etikregler för samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
Informationskravet Informationskravet innebär att man bör beakta tydlighet, hålla sig till sina forsknings-frågor och inte analysera andra saker än man utgett sig för att arbeta med. Vidare skall man se till att det empiriska materialet förvaras säkert samt ge information skriftligt och muntligt (Bohlin m.fl. 1996). I projektet har förskolebarnen, eleverna och deras föräldrar tagit del av fullmakten. Vi har även muntligt informerat om forskningsprojektet.  
 
Samtyckeskravet Fullmakter med utförlig information om projekt, metod och användning skickades ut för påskrift, se bilaga 2. Förskolebarnet, eleven, eller en förälder till eleven har fått fylla i en fullmakt där de godkänner insamlingen av det empiriska materialet. Deltagande var helt valfritt och informanterna kunde när som helst välja att avsluta sin medverkan. Hänsyn måste tas till att vissa individer inte vill filmas, vilket påverkar hur, var och när videodokumentation kan äga rum. Etiken går i alla lägen före forskningsintresset att fånga vissa viktiga delar på video. Samtyckeskravet betyder också att personerna har sagt sitt ja till den undersökning vi utger oss för att genomföra. Särskilt tillstånd måste finnas för att visa filmen för andra (Bohlin m.fl. 1996).  
 
Konfidentialitetskravet Alla namn, personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med                                                         12 Läs mer på www.codex.vr.se 
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personuppgiftslagen13 (1998:204). Hur individskyddet skall garanteras diskuteras bl.a. av Bohlin m.fl. (1996). Vi kan med videons hjälp fånga det som sker på detaljnivå, vilket skapar en närgångenhet som inte finns i andra metoder. Själva materialet som samlas in med hjälp av videon är dock svårt att avidentifiera varför alla bilder som används i rapporter och publikationer är manipulerade. Alla personuppgifter och information om förskolor och skolor har kodifierats.    
Nyttjandekravet Det empiriska materialet kommer endast att användas till det som finns omtalat i projektbeskrivning och fullmakt. Det kommer alltså inte att användas i annat syfte än det personerna gett sitt samtycke till. Alla dokument, originalfilmer och arbetskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Endast forskargruppens medlemmar kommer att ha tillgång till materialet som förvaras i låst kassaskåp.  
Andra etiska ställningstaganden De aktiviteter som video observeras måste vara representativa för aktiviteter och principer inom den referensram inom vilken observationen äger rum (Rosenstein, 2002), ett krav som uppfylls i denna studie där vi studerar barn och ungdomar i deras vanliga lärmiljö – det enda som skiljer är vår närvaro, vilket förstås påverkar. Detta har vi försökt motverka genom att inta en observatörsroll där vi undviker att kommunicera med barnen. För att öka studiens validitet och reliabilitet används flera olika metoder, såsom videoobservationer, fältanteckningar, fokusgruppssamtal och ljudupptagningar. Detta ökar chanserna för en mer nyanserad såväl som djuplodande analys. 
Urval Förskolor och skolor valdes ut i samråd med kommunens projektgrupp för att det redan fanns en etablerad kontakt eller för att ledning och personal på den valda enheten på något sätt uttryckt ett intresse för att utvecklas inom det entreprenöriella tankesätten och arbetsformerna. Hänsyn togs även till att skolornas geografiska läge och socioekonomiska karaktär för att få en önskad spridning. Två förskolor, två grundskolor och en gymnasieskola har ingått i följeforskningen. Urvalet avseende vilka aktiviteter/ämnen som följdes grundades i vad förskollärarna och lärarna i samråd med forskarna ansåg som representativt vad gäller ett entreprenöriellt arbetssätt. 
 
Insamling av 
empiri 

Förskola         År 1 Högstadiet Gymnasiet Gnistans 
aktiviteter  

Observation HT11, VT12 HT12 HT12 VT12, HT12 Löpande
Fokusgrupp HT11, VT12 HT12 HT12 VT12, HT12 Löpande
Enkät VT12 (VT13) VT12 (VT13) VT12 (VT13) VT12 (VT13) VT12 (VT13)
Dokumentstudier Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande

 

Tillvägagångssätt Tillvägagångssättet har skiljt sig åt i detaljer men för att åskådliggöra processen ges här ett exempel.                                                           13 Läs mer på www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm. 
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1. Initial kontakt togs via mail eller telefon med förskolechef eller rektor, varvid ett första planeringsmöte bokades in. Under planeringsmötet lades en preliminär planering och tidsplan för insamling av empiriskt material varvid kontakt med personal togs. I samband med ett första möte med berörd personal utformades en fullmakt som sedan skickades ut till alla barns föräldrar, se bilaga 2. När fullmakterna signerats och skickats in påbörjades datainsamlingen.   2. Datainsamlingen har haft etnografiska inslag på så sätt att forskaren har befunnit sig på plats under hela dagar, även under pedagogernas planeringstid, raster och lunch för att på så sätt på mer informella sätt fånga upp tendenser och tankar kring det entreprenöriella lärandet och projektet Gnistans fortskridande.   3. Datainsamlingens mer formella ansats har varit att följa en barngrupp under en hel dag och videodokumentera samt hålla i spontana fokusgruppssamtal med eleverna i direkt anslutning till, alternativt under, själva undervisningssituationen. Barngruppen/klassen har inte bara videodokumenterats utan även fotografering och ljudupptagning har ägt rum. De representationer och presentationer elever har presterat har endast i enstaka fall samlats in, i alla andra fall så har även deras representationer dokumenterats med foton och videofilm.   
Analys 

Videoobservationer av situationer i förskolan/grundskolan/gymnasieskolan Det empiriska videodokumenterade materialet av undervisningssituationer i barngrupper och klasser har transkriberats i delar med hjälp av ett multimodalt transkriptionsschema, speciellt designat för denna studie. Transkriptionerna har sedan analyserats på flera olika sätt med hjälp av LDS-modellen, eller Modell för undervisning 
och lärandeprocesser. Modellens olika faser, eller cykler har använts som ett raster för att få fram mönster i empirin. I dessa sorterade analyserade avsnitt har teorins begrepp använts som analysverktyg och empiriska exempel på didaktiska designer har presenterats med avidentifierade foton samt beskrivande text för att ge läsaren en möjlighet att själv sätta sig in i och förstå empirin.   
Ljudupptagning av fokusgruppsamtal  De empiriska ljudupptagningarna av fokusgruppsamtalen har transkriberats i sin helhet och sorterats med hjälp av LDS-modellen, eller Modell för undervisning och 
lärandeprocesser. Modellens olika faser, eller cykler har använts som ett raster för att få fram mönster i fokusgrupsamtalen. Representativa citat har sorterats under olika teman och presenterats i form av visuella bilder som påminner om tankekartor.  
Rapportering av resultat 
Formativ utvärdering Resultatet av undersökningarna återfördes löpande till medarbetare i olika formella och informella mötessammanhang såsom fokusgruppsamtal och konferenser. Resultatet återfördes även genom en presentation på Gnistans slutkonferens 20121218 samt i möten/konferenser/samtal med berörd personal samt återföras till såväl kommun som skolor på andra sätt under de kommande åren. 
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Summativ utvärdering Resultatet av undersökningen rapporteras även i form av denna slutrapport. Resultaten kommer att ligga till grund för minst en vetenskaplig artikel i en vetenskaplig tidskrift samt presenteras på minst en internationell forskarkonferens. Resultat kommer även att redovisas på kurser och seminarier.  
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Kortfattat om allmänna forskningsinriktade satsningar i kronologisk 
ordning 
 Följeforskningen av projektet Gnistan bygger dels på djupgående närstudier i form av videoobservationer och dels på mer översiktliga observationer av olika typer av arrangerade aktiviteter i Gnistans regi. I detta avsnitt ges en kortfattad översikt över några utvalda forskningsinriktade satsningar.   
Förskoledidaktisk konferens om entreprenöriellt lärande I samband med att följeforskningsprojektet introducerades HT11 på en av de utvalda förskolorna höll Prof. Staffan Selander och Fil. Dr. Susanne Kjällander i en introduktionsföreläsning om teoretiska perspektiv och tidigare relaterad forskning samt en workshop om didaktisk design av lärmiljöer. Detta skedde under en konferens då personalen på en av de berörda förskolorna diskuterar den nya skollagen och då framförallt med inriktning språk och kommunikation. Med hjälp av följande diskussionsfrågor där chefer, pedagoger och forskare deltar inleds och planeras följeforskningsprojektet.   I. -Hur ska vi arbeta för att kunna utveckla våra idéer över tid? - Hur kan forskargruppen bidra?  II. - Hur ska vi göra för att samla in relevant information i arbetet med barnen för fortsatt utvecklingsarbete? - Hur ska vi dokumentera vårt arbete?  III. - Vilket stöd behöver vi från organisationen för att kunna genomföra projektet optimalt?  Dessa diskussionsfrågor följdes senare upp under fokusgruppsamtalen med samma förskolepersonal.   
Förskolegårdar som entreprenöriella  lärmiljöer  Två förskolor ansökte om handledning för att kunna starta ett arbete med att skapa entreprenöriella lärmiljöer i sina förskolegårdar. Denna handledning organiserades i form av workshops, förskolevandringar och samtal där förskollärare, förskolechefer, forskare och arkitekter ingick..  
Tillvägagångssätt 1. Kontakt etableras mellan arkitekter och forskare och handledningen planeras. 2. Förskolorna mailar bilder på sina respektive förskolegårdar. 3. Forskare och arkitekter analyserar bilderna och tänker kring möjliga förändringar. 4. Forskare, arkitekter och förskolechef samt pedagoger på förskolan inventerar gården tillsammans. 
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5. Några inventeringsfrågor utifrån det teoretiska perspektivet Design för lärande skrivs fram oh diskuteras på ett möte direkt efter inventeringen. 6. Arkitekterna och forskarna kommer fram till några förslag.  7. Förskolechef och pedagoger från båda förskolorna, arkitekter, projektledare och forskare har en workshop på arkitektkontoret och diskuterar förslagen samt utvärderar projektet. 
 

Inventeringsfrågor 
• Vad leker barnen? 
• Var möts barnen? 
• Var skulle man kunna ha ett ”torg”? 
• Vilka material används inte? 
• Vilka delar av förskolegården används inte? 
• Vad pratar barnen om?  
• Vad på gården gör vuxna nyfikna?   

Workshop – utemiljöer och entreprenöriellt lärande  Inledningsvis diskuterades uterummet som en viktig del i ett entreprenöriellt förhållningssätt utifrån en syn på rummet som den tredje pedagogen. 
 

Upplägg Workshop 1. Ramsättning och målet med mötet  2. Förskolornas förväntningar på mötet 3. Inspirationsbildspel (Kroppens uttryck/Sinnen/Skapande/Konst/Miljöer/Strukturer) 4. Diskussion, viktiga parametrar för utemiljö och entreprenöriell pedagogik  5. Exempel, idéer kring de två förskolorna  6. Sammanfattning av vad alla tar med sig från mötet 
 

Ramsättning och målet med mötet  Under en period har de båda förskolegårdarna studerats och några idéer kring förändringar tagits fram. På den ena förskolan har ett särskilt fokus på hur gården ska kunna ge möjlighet till många upplevelser och stimulera alla sinnen tagits. På den andra förskolan har vi arbetet med ett särskilt fokus på att synliggöra tekniken och på detta sätt nyttja gården mer entreprenöriellt.  
Uterummet som den tredje pedagogen Inom ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt har miljön en så viktig roll så att man kallar den för den tredje pedagogen. Man tänker att barnen bäst skapar mening och förståelse genom en miljö som stöder barnens behov till variation, erfarenheter, idéer och uttryckssätt. Vi bestämmer hur rummet ska se ut men rummet bestämmer också oss. Miljön och materialen bör vara utformade så att de inte begränsar barnets vilja att uttrycka sig, inte heller ska pedagogen värdera eller påverka detta. Lekmateriel som är färdiga används i begränsad skala, exempel på detta kan vara dockor, bilar, pussel osv. Detta materiel triggar ofta inte fantasin, istället erbjuds andra material som öppnar möjligheten att vrida och vända på sin fantasi. Exempel på detta är t.ex. kreativt materiel så som byggmaterial, återvunna saker, rör, naturmaterial. Man talar också om intelligent material, något som skapar en problemlösande situation.  
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Förskolornas förväntningar på mötet 
• Att få inspiration. 
• Att få tid att få tänka klart. 
• Att få nya idéer.  
• Att få syn på sin egen miljö med nya ögon.  

En första kartläggning av möjliga insatser 
• Miljö som stöder barnens behov till variation, erfarenheter, idéer och uttryckssätt.  
• Miljön och materialen bör vara utformade så att de inte begränsar barnets vilja att uttrycka sig. Lekmateriel som är färdiga används i begränsad skala. Material ska öppna möjligheten att vrida och vända på fantasi, tex. kreativt materiel så som byggmaterial och naturmaterial – gärna sådant som skapar en problemlösande situation.  
• Torg eller piazza där alla barn och vuxna, oavsett avdelning kan mötas. Allt ska vara på barnens nivå: låga bord och bänkar, lådor som de kan öppna, dokumentationen i barnens ögonhöjd osv. 

Litteratur  Under workshopen diskuterades en del litteratur som också föreslogs som möjliga att arbeta med som ett led i fortbildningsverksamhet omkring förskolegårdar:14  
• Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära.  
• Gården ska ge utmaningar.  
• Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården.  
• Playing outdoors spaces and places, risk and challenge.  
• Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete.  
• Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.   Utifrån Grahns 9 punkter om förskolegården diskuterades hur de två förskolegårdarna kunde användas på ett sätt där det entreprenöriella lärandet ges utrymme och stimulans. 1. Samvaro (en plats där man kan ha trevligt och umgås) 2. Vild natur (vild växtlighet, stigar, mystik…) 3. Artrik natur (många olika växter och djur) 4. Allmänning (yta för bollspel och platskrävande aktiviteter) 5. Refug, viste (ett ställe att smyga undan till för enskildhet och mer rofylld aktivitet) 6. Rymd (en annan värld släpps in, en sammanhållen enhet) 7. Kultur (en plats laddad med symboliska exempel på historia, religion, moral…) 8. Rofylldhet (en plats utan störande aktiviteter och buller) 

                                                        14 Elfström, I. mfl. (2008). Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber.  Grahn, P. (2009) Gården ska ge utmaningar. I Förskolan 3/09. Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, 2004.  Tovey, H. (2007). Playing outdoors spaces and places, risk and challenge. Maidenhead: Open University Press.  Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber. Gardner, H. (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.    
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9. Tillgänglighet, närhet (en plats som ska nås enkelt och kunna användas av alla, även de minsta) 
Förskola 1: Teknik i utemiljön Wokshopen höll sig nära Lpfö-98/10 med särskilt fokus på följande skrivningar:  Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.  Förskolan ska sträva efter att varje barn: - utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, (Lpfö, 98/10).   Följande potentialer bedömdes redan finnas på förskolegården och borde därför utnyttjas mer:  

• Vatten 
• Vind 
• Sol 
• Höjder 
• Kontakt med Ångström/UU/SLU 
• Engagerade, kompetenta föräldrar som kan bidra 
• Spatiala potentialer såsom labyrinter, grushögar, buskar etc  Följande behöver utvecklas för att kunna utnyttja garden på ett än mer entreprenöriellt sätt med fokus på tekniken.  
• Det krävs både avskildhet och samlingsplatser.  
• Bygga nivåskillnader och bygga broar.  
• Utnyttja grus och jord på nya sätt.  
• Fokusera på att låta barnen (och personalen) pröva, testa, utforska på gården.  
• Naturskolan i Lund har många idéer och resurser att utnyttja online, bla en adventskalender om teknik, ritningar på hur man bygger upp solur, kretslopp, odlingar etc.   
• Köpa tunna med kran och slangar samt sätta en slang från stupröret.  
• Satsa mer på vattenbanan.  
• Söka om att få en, av kommunen bekostad, konstnärlig utsmyckning 
• Det ansågs viktigt att skapa struktur, handlingsplan och aktivitetsstrukturer utifrån vad man vill understödja med sin miljö för att ta reda på hur kan det utnyttjas. Allt ska inte vara färdigt från början.   

Förskola 2: stimulera alla sinnen och olika lärstilar Workshopen höll sig nära Lpfö-98/10 med särskilt fokus på följande skrivningar:   Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
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- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, (Lpfö-98/10)  Dessa tankesätt ligger nära det multimodala designteoretiska perspektivet på lärande vilket diskuterades. På en av förskollärarnas initiativ diskuterades även Gardners (xxxx) olika uttryckssätt/intelligenser samt hur de kan ramas in och understödjas i designen av förskolegården.   Följande diskuterades och föreslogs:  
• Lingvistisk (dokumentation på plank) 
• Logisk/matematisk (spel, klotter och konst på asfalt och husvägg) 
• Spatial (hage, cykelväg, trappor och olika platåer) 
• Kroppslig/kinestetisk (stigar, vägar, grottor, lukthål/titthål/känselhål/ljudhål osv för att stimulera flera olika sinnen) 
• Musikalisk (vindspel, naturmaterial i träd, instrument på plank) 
• Interpersonell (sociala platser såsom torg, mötesplats, grillplats, scen) 
• Intrapersonell (platser med möjlighet för reflektion såsom buskkojan, vrår, men även utsiktspunkter, tex genom att göra hål i planket och sätta plexiglas.) 
• Natur (kretslopp, återvinning, kompost, dokumentation i träd) 
• Existentiell (magnet- och griffeltavla på plank) 

 

Avstämning och potentiell fortsättning  Personalen på förskola 1 beslutade sig för att satsa på några enkla, billiga förslag, framförallt vad gäller färger och nivåer, cykelstigar och aktivitetsstrukturer. Ta in det som finns utanför stängslet mer i verksamheten samt ansöka om att få en konstnärlig utsmyckning.   Personalen på förskola 2 vill satsa på möjligheten att strukturera hela förskolegården utifrån våra olika sinnen och på så sätt se vad som saknas. De bestämde sig för att utveckla planket på nya sätt för att visa och upptäcka omvärlden.  Kommunens personal vill följa projektet Gnistans arbete med förskolegårdarna, följa upp funderingar på förskolorna samt skapa vidare utifrån pilotstudier. 
 Alla workshopens deltagare beslutade att de ska försöka ses igen i ett sammanhang, söka och avsätta medel samt tipsa varandra om hur man kan få finansiering för fortsatt arbete med gården. Tillsammans kan alla kartlägga vilka regler som gäller för egna byggen samt börja tänka på gården som att den inte är ett problem att lösa utan ett förhållningssätt, ett entreprenöriellt tänk, som man kan anamma där man skapar förutsättningar för barnens eget skapande.  
Arbete med kommunens enkätfrågor  Varje år skickas ett antal brukarenkäter ut till brukare av olika typer av utbildning i Uppsala Kommun.  Följande fick fylla i enkäter 2011: 

• 4-5-åringar + föräldrar 
• Barn åk 2 och 3 i fritidshem och alla i fritidsklubbar 
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• Elever åk 5 och 8 
• Elever år 3 Gy 
• Samtliga elever i grundsärskola och gymnasiesärskola 
• Elever i särvux  Dessa enkäter utgjorde grunden för det arbete som följeforskningsprojektet utförde för att på ett bättre sätt fånga upp och utvärdera om och hur entreprenöriella lärmijöer erbjuds och utvecklas i kommunens olika utbildningsinstanser.   Eftersom Skolverket såväl som projektet Gnistan undviker att definiera det entreprenöriella lärandet med en specifik mening så har en tolkning gjorts utifrån olika skrivningar. För att täcka in det entreprenöriella bör enkätens frågor omfatta följande områden: - Lust att lära - Meningsfullt lärande - Elevers livsvärldar - Kreativitet - Initiativförmåga - Handlingskraft - Motivation - Samverkan 

 En analys av enkätfrågornas formuleringar och enkätsvaren visar att dessa områden till stor del omfattas av flera frågor. Enkäterna bör inte utformas med ett speciellt område kring det entreprenöriella lärandet utan istället kan frågorna infogas i respektive enkät för att fylla igen luckorna.   Följeforskningsprojektets förslag på skräddarsydda frågor såg ut som följer:   
Förskola 
Får du arbeta tillsammans med dina kompisar? 
Känns det du gör på förskolan viktigt för dig? 
Får du hitta på nya saker på din förskola? 

 
Föräldrar 
Förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra. 
Förskolans verksamhet känns viktig för mitt barn. 

 
År 5 
I min skola samarbetar vi med varandra.  
Det jag gör i skolan känns meningsfullt för mig. 

 
År 8 
I min skola samarbetar vi med varandra.  
Det jag gör i skolan känns meningsfullt för mig. 
I min skola uppmuntras min kreativitet och min initiativförmåga. 

 
Gymnasiet 
I min skola samarbetar vi med varandra.  
Det jag gör i skolan känns meningsfullt för mig. 
I min skola uppmuntras min kreativitet och min initiativförmåga.  
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Enkäterna skickades ut till brukarna och analyserades under 2012, dock ej av följeforskningsprojektet.  
Konferenser i Gnistans regi  Tre olika konferenser har beforskats genom observation och informella samtal med deltagarna. Dessa konferenser var:  

• Halvdagskonferens i Gnistans regi på Restaurang Katalin 
• Frukostmöte i Gnistans regi i Boländerna 
• Gnistans slutkonferens i Svandammshallarna  Eftersom dessa aktiviteter beskrivits och följts upp i andra sammanhang kommer denna korta beskrivning endast att fokuseras på några av deltagarnas kommentarer om aktiviteterna då med fokus på projektet Gnistans syftesbeskrivning. Jag som följeforskare närmade mig därför deltagarna med informella intervjufrågor med utgångspunkt i följande:  1. På vilket sätt kan detta evenemang ge dig ett kunskaps- eller kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet? 2. På vilket sätt kan detta vara en mötesplats eller en plattform för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet?   Deltagarna som intervjuades informellt var till majoriteten förskollärare och lärare mot de yngre åldrarna samt gymnasielärare. De uttryckte alla att de var mycket positiva till den här typen av arrangemang som de tyckte det fanns alldeles för lite av i Uppsala Kommun. Följande är ett fåtal representativa utdrag från det empiriska underlaget i form av anteckningar.  

Kunskaps- eller kompetenslyft 
• De tyckte det var spännande med föreläsare från så olika fält med så olika kompetens. 
• De uppskattade att föreläsarna inte var framgångsrika pedagoger som skulle förmedla en modell. Istället för att vara passiva mottagare uttryckte flera att de kände sig aktiva, sedda, bekräftade och tagna på allvar.  
• De tyckte det var utmanande att få ta del av forskning inom området. 
• De tyckte hela konceptet var underhållande och annorlunda. Flera sa att de skulle ta med sig olika didaktiska grepp och prova på sina egna elever.  
• De gillade att det var ett fokus på ”snackisar” – dvs föremål som låg på borden eller saker som hände i rummet och som inbjöd till kommunikation med människor de inte annars skulle prata med. 
• De uppskattade nya tankar och verktyg inför mötet med gymnasiestudenter som behöver så mycket mer än bara bra betyg på ett papper för att komma in på bra utbildningar.  

Mötesplats/plattform för skolutveckling 
• De uppskattade att konferensen hölls på ett så spännande ställe vilket kunde inspirerar till att själva välja spännande platser att undervisa elever på.  
• De uppskattade möjligheten att få prova sina idéer i diskussion med andra och de uppskattade att få möta lärare på andra stadier och i andra skolformer.  
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• Flera uttryckte en önskan om en plats dit man kunde söka sig för inspiration såsom en disk på kommunalhuset eller en hemsida.  
• De uppskattade att få samtala vidare kring det man ofta startar upp i personalrummet men inte hinner diskutera klart. 
• De ställde sig positiva till att ses någon annanstans än inom skolans väggar.  
• Många önskade att deras kollegor också kunnat vara med så att samtalet kunde fortsätta efteråt.  
• De uttryckte en oro över att det entreprenöriella förhållningssättet skulle rinna ut i sanden i och med projektets avslutning.   
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Resultat och analys av videoobservationer Detta kapitel presenterar resultaten av de många timmars videofilm som samlats in och analyserats inom ramarna för detta projekt. Inledningsvis görs en kort beskrivning av observationsmiljön och sedan presenteras förskolan, följt av grundskolan och sist presenteras gymnasieskolan. Resultat och analys av empirin delas upp i tre sektioner:  1. Förskolan  2. Grundskolan  3. Gymnasieskolan och varje skolform presenteras med hjälp av modellen för undervisning och lärprocesser samt visualiseras med hjälp av exempel på 10 representativa didaktiska designer.   
Kortfattad beskrivning av observationsmiljön 

Förskola 1 
Förskola 1 är en stor förskola som finns inhyst i baracker med stor gård och närhet till 
naturen och till Uppsala Universitets lokaler. Samtliga pedagoger har fått utbildning i 
Gnistans regi från Umeå universitet under hela 2011. Samtliga har gått seminarieserien 
under vårterminen 2011. Förskolechefen har fått handledning under höstterminen 2011 
liksom samtliga pedagoger. De har också fått konsultation i utemiljö.  
 
På förskolan har två grupper följts under en lång period. Omfattande videoobservation har 
ägt rum i en grupp om ca tio 1-2-åringar och en om ca tio 3-5-åringar.  

Förskola 2 
Förskola 2 ligger i ett separat hus där två förskolor finns inhysta. Personalen är intresserade 
av, men ännu inte engagerade i, Gnistans utbildningar.  
 
Fokusgruppssamtal har bedrivits på förskolan, då främst med fokus på hur förskolans inne- 
och utemiljö fungerar som en entreprenöriell lärmiljö. Barngrupper har observerats. 

Grundskola 1 
Denna ”låg- mellanstadieskola” är en tvåparallellig skola där elever mellan 6 och 12 år går. 
Samtliga lärare och fritidspedagoger har gått Gnistans utbildning under 2012, då även 
skolledaren får handledning. Skolans personal är mycket intresserade av att se hur de 
utvecklas i samband med utbildningen.  
 
Omfattande videoobservation har ägt rum i två klass 1 (halva barngruppen i respektive klass) 
då de framförallt arbetet med ämnet ”Elevens Val”.  

Grundskola 2 
Grundskola 2 är en stor ”högstadieskola” med elever i år 6-9. Grundskolan som fått 
handledning i att arbeta med Framtidsfrön under hösten 2011 då även skolledare har också 
fått handledning genom Startcentrum. Samtliga pedagoger gick seminarieserien för Idekraft 
under hösten 2012.  
 
Fokusgruppsamtal har ägt rum med skolans ledning och kommunikation har ägt rum med ett 
flertal lärare.  
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Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan har sedan flera år tillbaka ett entreprenöriellt arbetssätt och flera ur 
personalen gick redan år 2010 en pilotutbildning. Alla pedagoger har gått seminarieserien 
och skolledarna har fått handledning, liksom många pedagoger. Återkommande 
fokusgruppssamtal har bedrivits under en längre tid och en årskurs 1 har följts under ett helt 
arbetsområde. Fokusgruppsintervjuer med elever har ägt rum vid flera tillfällen. Omfattande 
videoobservationer har ägt rum i klassrummet såväl som på andra platser i skolans miljö.  

Förskolan – resultat och analys Detta kapitel ägnas åt, att med hjälp av den designteoretiska modellen för lärande: LDS, försöka beskriva och förstå förskolebarns interaktion och lärande med hjälp av begrepp och teorier om det entreprenöriella lärandet.  
 

 
 

Förutsättningar och iscensättning – förskolan  De förskolegrupper som besökts präglas av institutionella mönster som bygger på ett barncentretat tankesätt där barnet och dess intressen sätts i centrum. I förskolemiljön i de undersökta förskolorna upplevs de potentiella resurserna vad gäller material som relativt obegränsade eftersom nästan vad som helst kan användas som material. För att nämna några få exempel använder man sig genomgående av gamla tyger, hushållsredskap, naturmaterial och återvinningsmaterial sida vd sida med det inköpa pedagogiska materialet i den pedagogiska verksameten.   De syften med verksamheten som lyfts är signifikanta på så sätt att de ständigt kopplingen till Förskolans Läroplan, och då särskilt till revideringen som kom 2010. De mer uttalade syftena med verksamheten rör sig ofta om att barnen ska få utforska och lära sig saker på ett för dem, och för pedagogerna, roligt sätt. Vi har exempel på hur pedagoger bygger upp arbetsområden kring ett begrepp som ska utforskas, såsom tex 
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”underlig” men oftare byggs arbetsområden kring fenomen såsom ”det lutande planet” eller ”flyga”. Om vi läger ett entreprenöriellt raster över förskolans verksamhet så ser man att det inte är särskilt svårt att möta dessa krav och förväntningar i den dagliga verksamheten – det entreprenöriella blir en pedagogik snarare än en aktivitet. Detta var framförallt tydligt då pedagogerna menade at deras verksamhet kunde beforskas närsomhelst utom på sovstunden eller vilan.  
Den första transformationscykeln – förskolan I de projekt som följt i dessa förskolor är det tydligt hur förskollärarna oftast har fått sina projektidéer utifrån vad barnen är intresserade av och vad de håller på med i den fria leken – och här är det viktigt at understryka att det är det de gör tillsammans i social interaktion som uppmärksammas. . I den första transformationscykeln är det därför tydligt att barnens intressen styr projektets riktning. Men även pedagogens intressen kommer in här och vi ser pedagoger som känner att de kan och vill utforska något. Ofta har de i personalgruppen gemensamt beslutat sig för att lyfta och jobba vidare med några av barnens intressen och i samband med detta beslut har de börjat läsa in sig på ämnet. I denna del söker barn och vuxna information ihop: de utforskar området ihop och ställer gemensamma frågor. Här går de ofta utanför förskolerummets fyra väggar, de tar sig ut i skogen för att leta efter saker, går ut på gården för att skapa idéer och de söker information på Internet. De tecken på lärande som kan skönjas i denna första transformationscykel är ofta kroppsliga – de visar vad de kan genom att göra något. De börjar transformera allt de mött till någon form av en representation som endast i undantagsfall är textbaserad. De ägnar sig istället åt att till exempel bygga, rita, måla, sy, klippa, fotografera, dramatisera, leka och navigera på datorn och de tecken på lärande som förskollärarna uppmärksammar i sin formativa bedömning handlar också om dessa aktiviteter som de utför på mer och mer avancerade sätt.  
Den andra transformationscykeln – förskolan Då elevernas representationer börjar bli färdiga så går de in i den andra transformationscykeln. Här är det ofta någon typ av produkt (en fallskärm, en film, en teckning, en bilväg, en robot osv) som ska bli klar och på något sätt bedömas av förskolläraren. I förskolan är det ju som bekant miljön som ska bedömas och inte det enskilda förskolebarnet, men samtidigt ska varje barns lärprocess dokumenteras och följas upp. Detta görs i social interaktion direkt i barngruppen – ofta bjuds alla barnen in till samtal om de egna och andras färdiga produkter. I samband med att projektet dokumenteras diskuteras arbetet och deras lärande metareflekteras – på olika sätt beroende på barnens ålder.  
Exempel på didaktisk design – förskolan Forskningens generella uppdrag var att undersöka om det finns entreprenöriella lärmiljöer i utbildning i Uppsala. I följande avsnitt kommer några få exempel på didaktisk design att presenteras. Detta för att dessa didaktiska grepp har analyserats som särskilt väl överensstämmande med det som i denna undersökning karaktäriseras som entreprenöriellt lärande.   
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Den underliga skogen  

  Den didaktiska designen i detta arbetsområde bygger på mysticism. Här kastas de institutionella mönstren och förgivettaganden omkull och förskolläraren börjar istället med att skrämma upp barnen genom att berätta at de ska ut på upptäcksresa i Den underliga skogen (ett namn barnen själva döpt skogen till under en tidigare utflykt). Syftet kommuniceras som att de ska sätta på sig ”underliga glasögon” och spana efter konstigheter i skogen. Förskolläraren samlar fyra elever, som alla är fem eller sex år, som ska få ge sig iväg runt ett bord och visar fram och instruerar om de digitala resurser som finns att tillgå i lärsituationen: varsin digitalkamera. Barnen tar på sig de traditionella reflexvästarna, sätter kameran runt halsen och ger sig iväg till den underliga skogen. Förskolläraren bekräftar barnens utforskande av skogen genom att uppmuntra till fantasi, att se utanför ramarna och upptäcka nya saker med uttryck som ”Det är så himla mystiskt det här!” Barnen letar efter ”spår” och efter ”tecken” som de själva uttrycker det. Förskolläraren uppmärksammar och lyfter barnens kommentarer så att alla får höra: ”Malte, du ju i början att träden flyttar på sig på natten och nu tror jag att det verkar vara så. Det här är ju ett tecken!” Hon lyssnar på barnen och låter dem ta tid på sig för att formulera sina tankar. Detta förhållningssätt verkar leda till att de vågar pröva nya ord och begrepp. Inom loppet av bara några minuter säger den femåriga pojken följande: ”Därborta skymtar jag dalen. En klunga är att man går sammanslaget. Det här ser ut som att det kan ha varit gaveln. Den såg ut som en portal.” Förskolläraren uppmärksammar olikheterna i barnens teorier och hypoteser och framställer dem som något bra istället för att försöka få dem att nå konsensus vilket kan ses som en viktig grundpelare i det entreprenöriella förhållningssättet. På halvdagskonferensen i Gnistans 



  

  34

regi lyfte Peter Österberg som forskar om kreativitet på Lunds Universitet en av de viktigaste förutsättningarna för kreativitet ”Undvik människor som tänker som du själv.”   Förskolläraren samlar barnen vid en rotvälta som, de fattat intresse för. ”Vad tycker ni att det ser ut som?” ”Klo, lucka, spindel, nyckel” svarar barnen varvid förskolläraren säger: ”Tänk att man kan se så olika saker i samma träd!” Barnen vill öppna upp rotvältan på något sätt och funderar på hur detta kan göras och börjar prata om kraft.   Förskolläraren lyssnar intensivt på barnens funderingar och frågar: ”Vad kan kraften vara för något? Det kanske inte bara är muskler?” Ashkan hämtar en pinne och använder som hävstång, flera barn provar men kommer fram till att man kanske måste ha en kofot eller ett spett. Förskolläraren fortsätter att öppna upp för flera sätt att se på världen: ”Det kanske kan vara en magisk kraft, som Tuva sa, som behövs här?   Sammanfattningsvis kan man säga att den som letar efter underligheter hittar underligheter. Tillsammans utforskande förskolläraren och barnen skogen de är i ofta och hittade sådant de aldrig sett förut och som de dokumenterade med sina digitalkameror: spikar i trädens rötter, trädstammar som såg ut som ansikten, en gjuten betongplatta med krokar, inristad text i mossor och lavar, en gammal husgrund, en rotvälta och en klädd julgran som växte i en glänta.   
Bio-salongen 

 Detta projekt styrdes helt och hållet av en grupp förskolebarn som gjort en film som de blivit så nöjda med att de ville ha en biovisning. Förskolläarren samlade barnen och lät 
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dem sitta tillsammans och fundera på vad en bio egentligen är för något och hur de skulle kunna skapa en biovisning själva.  Barnens förslag togs emot av förskolläarren, hur orealistiska de än var, och tillsammans vände de och vred på koncepten tills de hittade ett uppslag som de ville bygga vidare på. Förskolläarren styrde inte utan det var barnen själva som kom fram till vad som var genomförbart och inte. Barnen kom fram till att det var några saker som var viktiga då man skulle ”göra en biovisning”. Dessa var:  1) Biljetter  2) Mörker 3) Stor skärm 4) Popcorn  De funderade mycket på vilka som skulle bjudas in och tillslut föll valet på de kompisar som inte gjort filmen samt barn från grannavdelningen. Barnen delade upp sig självmant i grupper som gjorde biljetter, såg till att det fanns popcorn och så vidare. Kompisarna bjöds in och biljetter delades ut och revs sedan högtidligt när de andra barnen klev in i biosalongen (ett av lunchrummen) som var mörklagd. Barnen fick sitta och ligga på den runda röda mattan och ljud och projektor sattes igång av en av barnen, handledd av förskolläraren.   
Hopp-pölen  
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 I denna didaktiska design hade förskolläraren förberett et projekterande arbetssätt med de allra yngsta, de som är 1-2 år. Iscensättningen kan jämföras med ett utforskade arbetssätt där pedagogen noggrant planerar för en aktivitet genom att tänka igenom resurser, miljö och material. Förskolläraren hade här en grundtanke om att de yngst skulle få utforska det lutande planet. Hon skapade en inbjudande miljö genom att placera en mjuk ”hopp-pöl” i mitten av rummet och genom att lägga en massa kuddar, klossar och annat material runt omkring samt i hopp-pölen. Förskolläaren släppte sedan in barnen som tilläts undersöka och upptäcka miljön helt förutsättningslöst. Man skulle kunna låna ett uttryck från Reggio Emilia-pedagogiken här: Materialet och miljön uppmuntrade barnen att tillåta sig själva att hänföras. Mitt teoretiska perspektiv säger mig att barn inte är – de blir. Denna iscensättning skapade en förutsättning för att barnen skulle kunna bli entreprenöriella. De tilläts och uppmuntrades att positionera sig själva som entreprenöriella och bli det i interaktionen med material och miljö.  Då förskolebarnen kom in i rummet började de genast utforska materialet. Man skulle kunna likna aktiviteterna i den första tranformationscykeln med ett ”kreativt kaos”. Detta är viktigt ur ett entreprenöriellt perspektiv på lärande då barn tidigt kan uppmuntras att angripa situationer på ett risktagande och kreativt sätt – detta för att skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i framtiden (jfr Berglund & Holmgren, 2007).  Man kan också se hur materialet gav meningserbjudanden till barnen. Det fanns plattor som lutade som erbjöd barnen att åka kana eller att försätta föremål i rullning. De transformerade materialet genom att till exempel sammanföra det lutande plant med föremål som kunde rulla. Utifrån vad de själva var intresserade av kunde de välja eller välja bort att engagera sig i dessa lutande plattor. Alla barn utom ett gav sig genast in och började utforska det lutande planet. Förskolläarren förhöll sig i bakgrunden och kom ed svar först då barnen ställde sig frågande till något: de uppmuntrades att utforska på egen hand och själva skapa sitt eget lärande. Det barn som valde att stå utanför det gemensamma ”görandet” för att istället leka med bilar lockades in i gemenskapen genom att förskolläraren provade att rulla en bil nedför en av plattorna. I den transformationsprocess som barnen befann sig i började de forma sina representationer. Det mest signifikanta i denna situation var den tågbana de gemensamt byggde upp på ett lutande plan. De sammaförde här två olika material och något nytt uppstod: en lutande tågbana där de släppte ner tåg som rullade med hög fart – till deras omdelbara förtjusning. Här kan vi se att agerande som styrs av deras eget intresse och deras lust och begär (jfr Olsson). Vi kan också se tecken på lärande då de sammaförde dessa olika material till något nytt. Förskolläraren observerar barnens aktiviteter och pratar bara med barnen då hon upplever att de har någon typ av problem eller fråga som de vill ha svar på. Hon utmanar dem genom uttryck som: Titta vad Vide har byggt! Den har du konstruerat, Vide. Vad kan man göra med den? Vad tror ni? Vad händer om man bygger tågbanan här istället. På kudden? Ska vi prova? Titta vad Nellie gör! Kan man gå balansgång sådär? Jag ska också prova. Titta. Det går! Vilken fart den fick. Varför fick den fart? Varför tror du, Vide?” 
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Fallskärmarna 

 Några treåringar har intresserat sig för hur saker kan flyga eller ramla genom luften, såsom löv, fåglar och olika typer av fordon. Utifrån detta intresse bestämmer sig förskollärarna att barnen ska få bygga sina egna fallskärmar. Begreppen ”fallskärm” och ”flyga” används här flitigt av barn såväl som vuxna. Det är tydligt att vissa av barnen inte vet vad en fallskärm är, men inga bilder visas utan istället fokuseras det på vad en fallskärm gör; d.v.s. den gör att man kan flyga genom luften istället för att falla direkt till marken.   I den första transformationscykeln bjuds barnen in i verkstaden i små grupper och de presenteras här för ett rikt utbud av material att laborera med. De utforskar materialet och leker med det. Konstruerandet av fallskärmen blir en del av en fantasilek där de bland annat är gubbar som ska fly och behöver kunna kasta sig över ett stup för att komma ifrån fienden. De kommunicerar hela tiden med varandra och hjälper varandra.   I den andra transformationscykeln då barnen konstruerar sina fallskärmar synliggörs det i barnens produkter att de har olika föreställningar om hur en fallskärm ser ut – dels den rektangulära och dels den cirkelformade. Det verkar inte som att förskolläraren märker dessa skillnader och det uppmärksammas inte vilket skapar en viss oro i gruppen då de konstruerar helt olika typer av fallskärmar. Kanske är det därför som arbetet från att ha varit mer kollektivt går mot att bli mer individuellt. I slutet av den andra transformationsenheten, då varje barn anser sig färdig får han/hon gå ut och prova fallskärmen tillsammans med en pedagog och bedömningen handlar här om at se om den flyger eller faller rakt ned i marken.   
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Grundskolan – resultat och analys  Detta kapitel ägnas åt att med hjälp av den designteoretiska modellen för lärande: LDS försöka beskriva och förstå grundskolelevers interaktion och lärande med hjälp av begrepp och teorier om det entreprenöriella lärandet.   

  
 

Förutsättningar och iscensättning – grundskolan Lärmiljön i skolan karaktäriseras här av ett institutionellt mönster som ger en tydligt uppstyrd iscensättning där eleverna sitter i sina bänkar och lyssnar på lärarens instruktioner då olika material och resurser visas och där instruktioner gås igenom. Syftet med arbetsområdet kommuniceras tydligt och det handlar oftast om att eleverna ska skapa sig nya kunskaper i linje med de målbeskrivningar manvänder sig av. Även betygskriterier presenteras här i de åskurser där betyg ska sättas. Dessa introduktioner varierar i det empiriska materialet mellan 5 och 11 minuter. Det kommunicerade syftet i iscensättningen är att inspirera, väcka intresse och att informera. De potentiella resurser som ramar in elevernas förhandlingsutrymme är här styrda av läraren. Man kan likna den didaktiska designen vid att man dukar upp ett stort smörgåsbord där eleverna får välja vad de vill arbeta med. Under introduktionens lopp bjuds även eleverna in och räcker upp händerna för att såväl svara på frågor som ställa frågor. Lärarens förhållningssätt vittnar om att hon eller han är intresserade av vad eleverna har att säga och de påpekar vid flera tillfällen vilka val barnen själva förväntas ta.   
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Den första transformationscykeln – grundskolan När eleverna valt material och arbetsuppgift (som i vissa fall också är valbar) och börjar transformera det de valt så befinner de sig i den första tranformationscykeln. Det är inte ovanligt att uppgifterna är initialt styrda men hur eleverna väljer att engagera sig och utforska det de gör är mer fritt – här finns inga strikta ramar. Vissa barn väljer att arbeta med det de tidigare arbetat med och andra väljer detsamma som kompisen, men de allra flesta uttrycker att de har lust att arbeta med något varvid de går och hämtar det materialet. Barnen börjar utforska detta ”smörgåsbord” och börjar oftast utföra uppgifterna såsom de blivit instruerade. Efter en stund smyger sig inte sällan lekfullheten och fantasin in i görandet och barnens lust driver dem att utforska och skapa mening med materialet på andra sätt än så det är tänkt. De transformerar uppgiften till olika typer av lekar, som ofta skapas tillsammans med materialet. Vid flera tillfällen i det empiriska materialet ses eleverna på olika sätt transformera uppgiften och den ursprungliga tanken och på egen hand börja forma den till något nytt. De tecken på lärande som läraren här uppmärksammar handlar om hur eleverna använder sig av materialet. Barnens lärande bedöms formativt med framförallt framåtsyftande feedback och genom att ställa och svara på konkreta frågor.   
Den andra transformationscykeln – grundskolan I den andra transformationscykeln börjar eleverna att forma någon typ av representation eller produkt. Det kan vara ett någon typ av bygge, en geometrisk figur eller en text. När eleverna kommer in i den här skapande fasen arbetar de oftast i ett högt tempo och med ett tydligt fokus på att färdigställa någon typ av produkt, men det är inte ovanligt att själva uppgiftens fokus här förskjuts från att ”göra rätt” till att ”göra kul”. I de LDS:er som följts avslutas arbetena med någon typ av presentation i klassrummet där man, på lärarens initiativ, ”går laget runt” och visar och berättar om vad man gjort. Läraren ställer några frågor i detta sammanhang och dessa frågor blir igångsättare till en metareflektiv process bland eleverna. Om tid finns bjuderläraren in övriga elever till diskussion om respektive arbete. Läraren ger i denna stund även en muntlig bedömning av elevernas arbeten, men även av deras arbetsprocess.  
 

 

 

 

 

 

 

   



  

  40

Exempel på didaktisk design – grundskolan 

Det lutande tornet 

 
 Läraren som står längt framme vid vita tavlan introducerar genom att säga: ”Då är uppdraget att tillsammans med någon annan bygga det hösta tornet!” Hon höjer rösten mot slutet och gestikulerar och visar ett högt torn med händerna, upp mot taket.  ”Så högt som du vill eller kan!”   Fem elever sätter genast igång och tre höga torn byggs av två pojkar och en ensam flicka. Eleverna säger saker som: ”Vi ska bygga världens högsta torn.” ”Vi vill komma över en meter.”  Läraren uppmuntrar och bedömer deras representationer formativt med glada utrop och säger samtidigt som hon gestikulerar: ”Vill ni bygga ännu högre? Gå iväg till grannfritids och hämta deras låda. Då kan ni bygga ännu högre!”   Fler stavar hämtas och det är tydligt att eleverna tävlar med varandra. Något torn rasar men byggs snabbt upp igen utan sura miner: ”Det gör inget att det rasar. Bara det går snabbt.” säger flickan.  Eleverna rör sig hela tiden längs parallella lärvägar – en där de utforskar det matematiska i bygget och en där de skapar mening genom leken, vilket syns i följande 
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uttal: ”Det är en kung och en drottning därnere. Och en drake. Det var för att jag tappade en kaplastav därnere då sa vi att det var en kung och då fortsatte vi.”  Under byggets gång förflyttar eleverna sitt kunnande om hur man bygger ett högt torn och de visar tydliga tecken på lärande genom att börja tala om begrepp som stabilitet, bas/grund och vinklar. Tydliga tecken på lärande finns i uttalanden såsom: ”Vi bygger en bas. Den är stabil.” ”Det är som ”Turning torso”. Med att den snurrar såhär. Vänder.”  När stavarna är slut börjar de lägga alla möjliga stavar och klossar på tornen och här sker något intressant i interaktionen i klassrummet. De fem elevernas märkbara intresse smittar av sig på övriga elever och plötsligt uppfattas det som ett gemensamt intresse att bygga högt – tävlingsmomentet är borta och de som lägger mönster med kusinärstavar för att rita av raserar sina mönster för att kunna lägga dem på tornen istället. Ett tydligt tecken på lärande är härv när eleverna märker att de genom att samarbeta och komma fram till gemensamma strategier kan bygga högre torn. Interaktionens karaktäriseras i slutet av den andra transformationscykeln av samarbete och gemenskap och det är tydligt att barnen upplever att de kan komma mycket längre när de samarbetar, vilket de också uttrycker: ”Vi kan hjälpas åt och hålla så blir det högsta nånsin!”  
Roliga mattegubbar 

I detta exempel arbetar eleverna med Elevens Val med inriktning mot matematik.   
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I iscensättningens muntliga introduktion poängterar läraren om och om igen att det är eleverna själva som ska välja material och arbetsuppgift utifrån vad de är intresserade av att arbeta med. Läraren visar tydligt att det är eleverna själva som ska välja vilket material de vill arbeta med:  Läraren skrattar: ”Här är ett konstigt papper. Och så står det såhär: lägg mönster med nåt material som du bestämmer tillsammanas med din lärare. Då plockar du nåt mönster…” Hon pekar på materialskåpet. ”Eller material som kapsyler eller de små frukterna eller kusinärstavarna eller dom där små fyrkanterna eller kanske dom här”. Hon håller upp former i färgglad plast och visar för alla.   I den första transformationscykeln sätter eleverna genast igång och hämtar det valda materialet och sin låda och sätter sig där det passar – några bestämda platser finns inte då det är elevens val. De resurser som används är kusinärstavar, olika bordsspel, makaroner, kaplastavar, rutiga papper, nedskrivna mattesagor, tärningsspel och geobräde med gummisnoddar i olika färger.   Eleverna visar tecken på lärande med sina ord i hur de oftare och oftare över tid använder begrepp som kvadrat och rektangel istället för fyrkant. Dessa tecken på lärande uppmärksammas och bedöms formativt av läraren.   I början av den första tranformationscykeln gör eleverna det de förväntas göra, det som ramas in av de rådande normerna i skolan som iscensättning med klassrum, läraren, skolmaterial och så vidare. När de sysselsatt sig med detta under en tid så börjar de istället att kommunicera genom leken. De gör något kreativt och nytt av materialet. Detta nya som barnen formar kan vara att, istället för att lägga ett geometriskt mönster lägga ett mönster i form av djur. Det kan också vara att, istället för att lägga kort med kroppsdelar i ett spel i rätt ordning och rätt mönster, ha som syfte att bygga roliga gubbar med huvudet under smalbenen och med en kjolbeklädd underkropp tillsammans med ett mustaschprytt ansikte. De representerar sitt lärande i form av dessa nya, fantasifulla kreationer som vinner mycket uppmärksamhet och engagemang hos klasskompisar och lärare. Även om arbetsområdets inramning var ämnesinriktad och traditionell initialt så finns inga givna kursmål för just elevens val i matematik. Den nya kunskap och lärande eleverna representerar genom att engagera sig på vitt skilda sätt med materialet omfamnas också av lärarens bedömning i slutet av den andra transformationscykeln.   
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Prao: att mötas i verkligheten 

 Ledningen och personalen på högstadieskolan har under en längre tid känt att prao:n hade gått i stå – eleverna stod och skötte konstiga arbetsuppgifter som varken var relevanta för dem eller företaget. Ofta var eleverna flera stycken tillsammans å en arbetsplats och de integrerades därmed inte med personalen. Man upplevde att det inte blev något riktigt möte. Här sjösattes ett pilotprojekt där praon förändrades för att bli mer verklighetsnära och reell på så sätt att elever istället fick kontakta och nätverka med flera olika företag.   En utgångspunkt var här Framtidsfröns15 skrivningar. Det man framför allt tagit fasta på och försökt implementera i prao-verksamheten är följande:  ”Barnen är morgondagens vuxna och alla barn ska känna sig bekräftade och känna tillit till sin egen förmåga.”  ”Samhället …behöver människor som är trygga, modiga, driftiga, påhittiga och målmedvetna, intresserade och måna om sin omgivning och sin egen framtid. …viktigt att man jobbar så att dessa förmågor får utvecklas och att man börjar med det tidigt i skolan.”                                                          15 www.framtidsfron.se 
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Eleverna inleder sin prao med att ställa sig följande frågor som de begrundar och försöker besvara:  
• ”Hur gör man när man söker jobb?” 
• ”Hur är jag?” 
• ”Vem passar jag med?” 
• ”Vad passar jag med?”  I prao:ns iscensättning engageras eleverna i att lyssna på föreläsningar om olika yrken och arbetsplatser på bland annat ”jobbet.se”. Denna information transformerar de utifrån sina egna intressen och inför sina besök på fältet formar de ett antal intervjufrågor som de sedan ställer till sina potentiella framtida arbetskollegor. Efter bearbetning av intervjuerna undersöker de avgränsade arbetssituationer, bland annat genom att filma på olika arbetsplatser.   Elevernas tecken på lärande visar sig i deras nya kunskaper om framförallt sig själva som framtida arbetskraft – de når i och med detta arbete en självinsikt i vilka yrken de kan tänka sig samt på vilka typer av arbetsplatser detta yrke kommer att efterfrågas. De visar även tecken på lärande i en ny typ av självinsikt där de skapat sig idéer om sin egen personlighet i relation till en profession samt skapat sig en referensram kring vilka olika människor och miljöer som de känner sig bekväma med.   Eleverna representerar sin nyvunna kunskap med hjälp av mediet film. I slutet av praoperioden har de skapat filmer som presenterar olika typer av arbetsmiljöer samt intervjuer som beskriver olika professioner.  Dessa filmer presenteras inte bara för klasskamrater och läraren utan presenteras även för yngre elever för att de ska få en inblick i vad deras kommande prao (eller yrkesliv) kan ha att erbjuda. Praoperioden avslutas med en omfattande utvärdering där elevers och lärares, såväl som de aktuella företagens erfarenheter ventileras.  
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Gymnasieskoleeleverna – resultat och analys  Detta kapitel ägnas åt att med hjälp av den designteoretiska modellen för lärande: LDS försöka beskriva och förstå gymnasieelevers interaktion och lärande med hjälp av begrepp co teorier om det entreprenöriella lärandet. 
 

 

 

Förutsättningar och iscensättning – gymnasieskolan  Det finns några intressanta institutionella mönster som ramar in LDS:erna som följts i gymnasiet. Ett sådant är att eleverna förväntas vara mycket aktiva på sina lektioner och därigenom inte göra så mycket hemarbete. Skoldagen är också indelad i två långa pass som i princip alltid inleds med att eleverna får berätta kort om vad de gjort i helgen eller dylikt – de får öppna sina ryggsäckar (Fast, 2007) och det är tydligt att läraren är insatt och intresserad av eleverna även utanför skolans kontext. I iscensättningen återkopplas alltid den förra lektionen och sedan presenteras syftet med LDS:en med kursmål och betygskriterier. Därefter presenteras det specifika arbetspasset och eleverna uppmanas att sätta igång och skynda på. De potentiella resurser som nämns i detta läge är framförallt olika typer av webbresurser.  
Den första transformationscykeln – gymnasieskolan I den första transformationscykeln jobbar eleverna hela tiden i grupper md varsin dator och oftast olika arbetsuppgifter som de själva fördelat. De söker information på nätet och samlar på sig fakta och resurser som de behöver för att skapa en representation av något slag: ofta en digital produkt, till exempel i form av en affärsplan, en simulering eller en ritning. De intresserar sig här för att skapa och göra något spännande och/eller roligt. De leker fram kunskapen och tänker utanför boxen då de samlar in och transformerar information. De interagerar ivrigt med varandra och andra, både fysiskt i klassrummet och digitalt via olika forum såsom Facebook. Läraren ger dem feedback i form av formativ bedömning och uppmuntrar dem att ta chansen att göra något spännande men påminner i samma stund om att de inte får vara för opportunistiska utan att det måste vara realistiskt. Betygskriterer och IG-varningar kommer också in 
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som en parameter i diskussionen och den formativa bedömningen. De tecken på lärande som här uppmärksammas är elevernas muntligt presenterade idéer och hur de muntligt visar att de tagit del av och engagerat sig i kursinnehållet och då främst litteratur. Eleverna väljer här att positionera sig som entreprenörer med högtflygande planer utan båda fötterna på jorden. När de med hjälp av sina bärbara datorer börjar forma sin produkt går de in i den andra transformationsenheten.  
Den andra transformationscykeln – gymnasieskolan Här positionerar sig eleverna utifrån ett mer verklighetsbaserat perspektiv och de jobbar hårt på egenhand med att färdigställa den del de ansvarat för. De sitter i sina grupper och interagerar social med varandra. I denna tranformationscykel blir elevernas produkter färdiga och de presenteras på olika sätt för läraren och för klassen. Läraren bedömer genom att under hela denna cykel prata om betyg och förstås mot slutet genom att ge betyg. I samband med att produkten presenteras metareflekteras arbetsprocessen och slutresultatet och diskuteras vid flera tillfällen även i helklass.  
Exempel på didaktisk design – gymnasieskolan 

Dragon´s Den 

 Denna mycket spännande didaktiska design iscensattes på en gymnasieskola med IT-inriktning. Arbetsområdet som rör sig inom det företagsekonomiska området går ut på att eleverna ska agera som entreprenörer som skissar på en företagside som de söker finansiering för att verkställa. Läraren å sin sida ger sig själv rollen som finansiär eller en bank och I den andra transformationscykeln då eleverna presenterar vad de kommit fram till iscensattes en typ av rollspel där läraren positionerar sig som en drake i det populära TV-programmet Dragon’s Den medan eleverna spelade entreprenörer som ansöker om pengar genom att presentera sin ide. Rollspelet äger rum i ett speciellt rum där båda parter går in i sina roller. Eleverna blir här ”säljiga” och försökte sälja in sin ide med alla möjliga knep. Läraren ställer kniviga frågor och skapar en distans till eleverna 
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genom att han låter dem presentera sig för honom som om de inte känner varandra. Denna positionering tycktes göra att de verkligen gjorde sitt yttersta för att framstå som så trovärdiga och framgångsrika som möjligt.  Rollspelet eller samtalet pågår under en längre tid tills läraren uppfattar sig ha diskuterat allt det som finns med i all kursmål och i samtalet kunde han formativt såväl som summativt bedöma elevernas lärande.    
Internetcaféet  

Detta var ett arbetsområde inom ämnesområdet IT och teknik där eleverna får i uppgift att starta ett internetcafé. I iscensättningen introduceras de för uppgiften: de ska göra allt på riktigt förutom att skriva på för att ta ett banklån för att kunna sätta igång på riktigt. I den första tranformationscykeln skickas eleverna ut på stan för att hitta en riktig lokal, de ber om offerter, de beräknar löner, bestämer vilken typ av mat som ska säljas, vad kaffet ska kosta och hur de ska fördela arbetsuppgifterna sinsemellan, de beräknar vad de behöver låna, hur länge det dröjer innan de går runt och bestämmer vilka möbler de ska ha.   



  

  48

I den andra transformationscykeln använder de riktiga resurser som är designade för affärsmän som startar företag, såsom Tillväxtverkets hemsida16. De döper internetcafét och designar en logga, de bygger en virtuell ritning i en arkitektprogramvara och de bygger själva infrastukturen och de tekniska lösningarna med datorer, skrivare, internetuppkoppling, musikanläggning och så vidare som internetcafé ska ha.   Det enda de inte gör är att ta det sista lilla steget till att faktiskt köpa loss lokalen och starta företaget. Denna entreprenöriella didaktisk design verkar engagera eleverna mycket och de kommunicerar och jobbar med sitt café på sin fritid via olika typer av social media.   I slutet av den andra transformationscykeln presenterar de sitt internetcafé för sina klasskompisar och i denna presentation blir deras tecken på lärande synliga för publiken såväl som för dem själva. Flera av dem kommenterar arbetet med att säga att de längtar tills de gått ut skolan så att de kan skicka iväg låneansökan och köpa lokalen de hittat och sätta igång.  
 

Spelhålan 

 
 Detta arbetsområde styrs helt av elevernas egna intressen. Några få elever tog för flera år sedan initiativet till en helg där eleverna helt kan ägna sig åt dataspel i skolans lokaler och det har blivit en typ av tradition på skolan. Eleverna arbetar som om det vore en konferens de samordnar. De bokar lokakler, beställer forskande föreläsare, bjuder in föräldrar och elever till föreläösningarna och för att prova på onlinespel, köper in mat, 
                                                        16 www.tillvaxtverket.se 
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beställer vakter, skaffar larmkort, ordnar sovplatser, bygger upp själva nätverket och skaffar fram datorer.   Syftet med arbetet är för eleverna att få spela inom skolan ramar men även att få bjuda in föräldrar i deras mer virtuella värld med förhoppningen om att föräldrarna ska bli mer förstående inför deras spelande. Tillsammans med lärarna kommer eleverna fram till att helgen ska nyanseras genom att inte bara ta upp spelandets fördelar utan även dess nackdelar, såsom till exempel spelberoende och här bjuder de också in forskare inom det området. De aktiviteter som sker bygger alltså på interaktion mellan olika deltagare på följande sätt:   
• Eleverna föreläser för föräldrar och lärare 
• Forskare föreläser för elever, föräldrar och lärare 
• Föräldrar och lärare instrueras av elever och får prova på alla spel  
• Elever, föräldrar och lärare spelar tillsammans  
• Elever, föräldrar och lärare diskuterar spelande tillsammans     
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Resultat och analys av fokusgruppssamtalen Man kan välja att förstå serien av fokusgruppssamtal med hjälp av Learning Design 
Sequence – en modell för undervisning och lärprocesser, där jag som forskare i ett första inledande möte iscensatt ett område att diskutera och utvecklas inom. Ett av forskningsprojektets syften handlar om förskollärares, lärares, förskolechefers och rektorers kompetensutveckling inom det entreprenöriella förhållningssättet. Att ge en möjlighet att visualisera hur detta utvecklats över tid gör analysen mer intressant. Fyra visuella nedslag kommer alltså att göras i de två serierna av fokusgruppssamtal;   1. förskollärarna och förskolecheferna i den första transformationscykeln 2. förskollärarna och förskolecheferna i den andra transformationscykeln 3. lärarna och rektorerna i den första transformationscykeln 4. lärarna och rektorerna i den andra transformationscykeln  
Förskollärarna och förskolecheferna I detta avsnitt presenteras fokusgruppsamtalen med förskollärare och förskolechefer.  
Förutsättningar och iscensättning  Under nästan ett års tid följdes två förskolor i detta projekt. Fokusgruppsamtalen ägde rum på eftermiddagar i förskolechefens rum eller i ett personalrum och en timma fanns till förfogande varje gång. Deltagarna var mellan fyra och sex stycken (pedagogerna kom och gick ibland beroende på om de behövdes i någon av barngrupperna). Samtalen hölls i samband med att jag varit med i en eller flera förskolegrupper dagarna innan och vid flera tillfällen såg vi tillsammans på foton eller filmsnuttar ur det empiriska materialet. Samtalen ramades in av projektet Gnistans övergripande syften och hade därmed sin utgångspunkt i diskussioner om huruvida förskollärarna och förskolecheferna upplevt att de fått ett kunskaps- eller kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet samt om de upplever att förskolan kan vara en mötesplats för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet.   
Första transformationscykeln De samtal som ägde rum i den första transformationsenheten rörde sig omkring vad det egentligen innebär att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till förskolebarns lärande. Förskollärarna hade här kommit igång med, det som de beskriver som ett nytt ”tänk” men de bottnar inte riktigt i det ännu vilket blir tydligt i deras kommentarer. Mycket av det som diskuterades kunde sorteras under diskussioner om begreppet och diskussioner om verksamheten. 
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Andra transformationscykeln  Då fokusgruppssamtalen glider in i den andra transformationscykeln börjar förskollärarna själva uttrycka att de har börjat tänka och arbeta på nya sätt och nya problem kommer upp till ytan. Diskussionerna rör sig nu om synsätt och arbetssätt vilket följande bild får visualisera.   
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Lärarna och rektorerna  I detta avsnitt presenteras fokusgruppsamtalen med lärare och rektorer.   
Förutsättningar och iscensättning Under drygt ett års tid följdes flera grund- och gymnasieskolor i detta projekt. Fokusgruppsamtalen ägde rum i anslutning till den lektion/lektionsserie jag följt under dagen eller dagarna dessförinnan och vi satt i ett konferensrum eller klassrum. Några enstaka gånger har vi suttit i rektorns arbetsrum. Samtalen pågick under en knapp timma och samma deltagare var med hela tiden. Vi var mellan tre och sex stycken.   Vid varje tillfälle började jag med att återkoppla vad jag sett under lektionspassen och sedan diskuterade vi mer fritt, men med fokus på projektet Gnistans syften, om bland annat deltagarnas kunskaps- och kompetenslyft. Vi diskuterade även vilka förutsättningar som krävs för att ett entreprenöriellt förhållningssätt ska kunna förverkligas samt hur skolan kan vara en mötesplats för skolutveckling med fokus på entreprenöriellt lärande.   
Första transformationscykeln De samtal som ägde rum i den första transformationsenheten rörde sig omkring tankar och idéer om entreprenörskap i utbildning.   Skolorna hade kommit olika långt i såväl utbildning som arbete och samtalen fick därför lite olika fokus i olika personalgrupper. Några teman har dock kunnat urskiljas och de rör sig kring deltagarnas och elevernas lärprocesser.     
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Andra transformationscykeln  Då fokusgruppssamtalen glider in i den andra transformationscykeln uppfattar jag det som att deltagarna börjar närma sig varandra i tanke och i handling. Här rör sig diskussionerna omkring de förutsättningar de över tid upplevt är viktiga för att komma dit de nu anser sig befinna sig – det vill säga på en plats där ett entreprenöriellt förhållningssätt till barns lärande är accepterat i hela personalgruppen.   
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Avslutande diskussion och sammanfattande slutsatser Följande avsnitt avser mycket överskådligt, med hjälp av teoretiska begrepp, utvärdera om projektet nått de två uppsatta målen: Har deltagarna fått ett kunskaps- och 
kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet? samt Har mötesplatser och plattformar 
för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet utvecklats? Avsnittet syftar även till att kort beskriva på vilket sätt målen nåtts med stöd i teorin. Berglund & Holmgrens (2007) rapport om entreprenörskap i skolan har här använts som ytterligare ett analysredskap.   Eftersom resonemangen förs på en mer generell nivå här så benämns förskollärare, lärare, förskolechefer och rektorer alla som pedagoger.   
Har deltagarna fått ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella 
lärandet? Svaret är ja. Med stöd i det empiriska insamlade materialet vågar jag säga att deltagarna, dvs förskollärare och lärare, såväl som förskolechefer och rektorer har fått ett kunskaps- och kompetenslyft inom det entreprenöriella lärandet under dessa två år. Detta märks tydligt i hur de förflyttar sig över tid i sina tankar och uttalanden i serierna av fokusgruppsamtal. Dessa lyft är också synliga i de olika exempel på didaktiska designer som presenterats i rapporten.  
Kunskapslyft Pedagogernas kunskapslyft skulle kunna förklaras med begrepp ur det designteoretiska perspektivet på lärande som överskådligt presenterats i denna rapport. Intressanta begrepp att diskutera är här transformationsprocess, teckensystem, meningserbjudande, positionering, identitetsskapande och bedömning.    Pedagogerna visar på många sätt i det empiriska materialet hur de fått kunskaper om hur man kan stanna upp, lyssna på och se sina förskolebarn och elever för att verkligen kunna möta dem där de är. De berättar hur de öppnat upp för det som utifrån det designteoretiska perspektivet kallas för multimodalt lärande där barn visar sina önskningar, sina tankar, sitt lärande och sina nyvunna kunskaper i tecken såsom ord och text men även i andra tecken såsom teckningar, ljud, musik, film, foton och rörelser.   Meningserbjudande är ett begrepp som förklarar hur samma situation kan upplevas olika av olika barn beroende på sådant som situation, inramning, individuella behov och intressen. Pedagogernas kunskapslyft handlar här om att de, istället för att hela tiden positionera sig som målfokuserade och resultatinriktade även öppnar upp för ett större perspektiv där man bland annat bejakar barnens livsvärldar, deras lust att lära och deras kreativa uttryck. I flera av de empiriska exemplen ser vi hur pedagoger iscensätter en miljö där barnens upptäckarlust kommer i fokus. De väljer själva vilka meningserbjudanden de vill engagera sig i och vad för typ av lärande eller kunskap de vill producera och vi kan se hur pedagogen istället för att leda eller lotsa barnen låter dem leda aktiviteterna.  



  

  57

I projektet inledande fas, då pedagogerna är i början av sina kurser, positionerar de sig som om det entreprenöriella är ett arbetssätt som de är på väg att erövra och som de vill omsätta i praktisk verksamhet med barnen. De söker information om det entreprenöriella och de söker svar på sina frågor. De vill gärna ha en definition att luta sig mot. Många menar också att de jobbar på det sättet men utan att ha begreppen för det och utbildningen på många sätt bara bekräftar det de redan gör. Ju längre in i projektet och utbildningen de kommer så försvinner den typen av resonemang och de upplever att de tänker, förhandlar, samarbetar och agerar på ett nytt sätt. I och med detta görande så transformerar de begreppet entreprenöriellt lärande och formar sin egen förståelse för dess innebörd. Ett resultat av denna transformationsprocess blir synlig då de formar sitt eget entreprenöriella förhållningssätt i interaktionen med barnen i förskolan eller i klassrummet. Detta förhållningssätt blir en representation på den litteratur de läst, det kursinnehåll de tagit till sig samt de egna erfarenheterna med barnen i verksamheten. Man skulle kunna säga att de skapar och positionerar sig från en ny identitet som entreprenöriella pedagoger. Det kan vara värt att nämna att det här finns en liten men intressant skillnad mellan pedagoger i olika verksamheter. Vi kan här se hur förskollärarna identifierar sitt förhållningssätt som utforskande och lyssnande med ett stort fokus på barnen medan lärarna identifierar det entreprenöriella mer som ett öppet klimat där de vågar släppa kontrollen och lita på elevernas förmågor.   Bedömning har blivit ett viktigt begrepp inom det designteoretiska perspektivet och även inom svensk utbildningsdiskurs. Även i detta projekt lyfts frågan om bedömning där man pratar om kvalitativa, mjuka värden och problematiken med att bedöma den typ av lärande och kunskap som blir resultaten av en utbildning med fokus på entreprenöriellt lärande. De diskuterar hur entreprenöriellt lärande kan bedömas rättvisande och likvärdigt. För att, från ett designteoretiskt perspektiv, överhuvudtaget kunna tala om bedömning måste man förhålla sig till maktstrukturer och erkännandekulturer. Just det gör pedagogerna genomgående. Många av dem nämner hur de lärt sig att man kan lyfta en liten detalj och göra det till något stort. Likaså beskriver de hur de fått syn på hur man som pedagog har makten att lyfta en elev genom att uppmärksamma och bekräfta den på nya sätt som traditionellt inte rymts inom skolans ramar och de beskriver hur de tänker kring hur varje barn kan få chansen att synas för något positivt som han eller hon gjort.   
Kompetenslyft Pedagogernas kompetenslyft skulle kunna förklaras med det designteoretiska begreppet design. I fokusgruppsamtalen kan man skönja en viss förskjutning från att diskutera entreprenörskap i utbildning på ett teoretiskt plan till ett mer konkret plan där man diskuterar hur man didaktiskt kan designa undervisningssituationer för entreprenöriellt lärande. Mot slutet av projektet diskuteras till exempel vilken typ av klassrumsmöblering eller vilka gruppsammansättningar som krävs för att arbeta utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Dessa konkreta resonemang utifrån didaktikens frågor (såsom vad, varför, hur, vilka…) tyder på ett kompetenslyft eftersom pedagogerna hela tiden kopplar resonemangen till sina egna, ofta nyvunna, erfarenheter av verksamheten med barnen.   Ett kompetenslyft syns också i hur pedagogerna kritiskt granskar det som inom det designteoretiska perspektivet ingår i iscensättningen, dvs. de institutionella mönster som de upplever begränsar deras möjligheter att arbeta på det sätt de önskar.   
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Kompetenslyften blir som mest tydliga i pedagogernas och barnens samhandlande i verksamheten vilket beskrivits noggrant i kapitlet ”Resultat och analys av videoobservationer” och då kanske framförallt i de 10 exempel på didaktiska designer som valts ut för att de på ett representativt sätt visar hur pedagogerna skapar entreprenöriella lärmiljöer för sina förskolebarn och elever. Dessa exempel är så målande och spännande att jag omöjligen kan göra dem rättvisa genom att försöka sammanfatta dem.  
Har mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det 
entreprenöriella lärandet utvecklats? Även här är svaret ja. Den här projektrapporten presenterar väldigt många mötesplatser och plattformar för entreprenöriell skolutveckling på kommunal nivå där pedagoger från hela Uppsala bjudits in. Vissa av dessa mötesplatser var tillfälliga medan andra gav ringar på vattnet och kommer att fortgå i andra former även efter projektets avslut. Dessa insatser har endast presenterats i denna projektrapport utan att analyseras och jag vill därför här fokusera på frågan om mötesplatser och plattformar utvecklats i förskola, grundskola och gymnasieskola.    Ylva Skoglund på Näringslivsdepartementet nämner på Gnistans frukostmöte att regeringens syn på det entreprenöriella lärandet är att ”…entreprenörsskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningstiden.” (Ylva Skoglund, Frukostseminarie, Gnistan, Uppsala). I förprojektet inför projektet Gnistan beskriver man hur det görs väldigt lite inom grundskola och gymnasium vad gäller det entreprenöriella lärandet. På förskolenivå däremot, beskrivs det som att det finns ett utbrett entreprenöriellt förhållningssätt till barns lärande men att det oftast inte finns någon systematik i arbetet. Ett par år senare visar den här projektrapporten att det entreprenöriella lärandet går som en röd tråd genom hela utbildningstiden i Uppsala Kommun men att det är mer eller mindre lätt att implementera ett entreprenöriellt förhållningssätt beroende på skolform.   Det entreprenöriella lärandet går hand i hand med skrivelserna i förskolans läroplan och kanske framförallt i förskolans förhållningssätt. Förskollärarna designar didaktiskt för entreprenöriellt lärande som om det vore deras intention med den vardagliga verksamheten i barngruppen. Om vi här använder oss av Berglund & Holmgrens (2007) uppdelning mellan att utöva entreprenörskap som en aktivitet eller som en pedagogik så är det utan tvekan så att förskollärarnas didaktiska design innebär att det entreprenöriella förhållningssättet blir som en röd tråd i verksamheten och liknelsen blir här att det entreprenöriella blir en pedagogik. Detta gäller även gymnasieskolan som pedagogerna menar bygger på frivillighet och elevinitiativ från början snarare än skolplikt. Pedagogerna i gymnasieskolan menar att de institutionella mönstren i form av bland annat styrdokument upplevs som ett ramverk snarare än ett regelverk och de menar att det entreprenöriella förhållningssättet redan finns i deras arbetssätt och att de i och med projektet delgivits sätt att tala om och benämna deras arbetssätt.   Även på grundskolan har mötesplatser och plattformar för entreprenörskap i utbildning etablerats men lärarna beskriver hur de institutionella mönstren som ramar in grundskolans verksamhet gör det svårt att genomföra de idéer man får. I det empiriska materialet är det tydligt att lärarna arbetar utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt 
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men att det blir i form av punktinsatser snarare än något som genomsyrar hela skolvardagen och man kan därför, med stöd i Berglund & Holmgrens (2007) se det som att entreprenörskap utövas som en aktivitet i grundskolan. Pedagogerna kommer återkommande in på hur de upplever systemet som stolpigt, fyrkantigt och stelbent. En 
grundskollärare kommenterade detta på en halvdagskonferens i Gnistans regi på följande 
mycket talande sätt:  

”Detta är ett dilemma. Ska man våga spåna, se det stora perspektivet, se vad som är viktigt 
på riktigt eller ska man bara foga sig? Om man fokuserar för hårt på att lära för livet så gör 
man på sätt och vis barnen en björntjänst då de ska tävla om att komma in på tex Harvard 
där det bara är skolkunskaper som räknas. Kan egentligen livskunskap bli bedömningsbar 
skolkunskap?” 

 Häri ligger alltså ett dilemma för grundskollärarna och en tolkning blir här att den institutionella inramningens tydliga fokus på planering i form av till exempel LPP och bedömning i form av till exempel IUP gör att själva undervisningssituationen i klassrummet med barnen kommer ur fokus.   På ett av Gnistans frukostmöten sas att de som självmant kommer på möten om det entreprenöriella lärandet i utbildning är lärare för yngre åldrar samt yrkeslärare på gymnasiet (Maud Olofsson, frukostseminarie, Uppsala). Detta uttalande blir intressant här eftersom en av slutsatserna i denna rapport är att det av pedagogerna själva samt av oss forskare upplevs som ”lättare” att arbeta med entreprenöriellt lärande i förskolan och i gymnasiet.   Oavsett skolform så blir min slutsats att barn och ungdomar i Uppsala kommun under projekttiden fått möjlighet att utforska entreprenöriella lärmiljöer och möta pedagoger som har ett entreprenöriellt förhållningssätt då de didaktiskt designar för sina förskolebarns och elevers lärande. Jag avlutar här med att citera en pedagogs uttalande om vad han brukar säga till sina elever: “Be all you can be!”   



  

  60

Forskningsprojektets fortsättning Följeforskningen av projektet Gnistan är nu avslutad men forskningen om det entreprenöriella lärandet är det inte. På flera sätt kommer detta att fortgå och återkopplas till verksamheten. Bland annat så har ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Stockholms Universitet (Företagsekonomiska Institutionen, Institutionen för data och systemvetenskap och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) inletts. Utifrån insamlad empiri kommer ett antal vetenskapliga texter att arbetas fram och att publiceras. Den första är denna projektrapport. De som följer beskrivs mer nedan.   
Vetenskapliga artiklar under författande 

• Kjällander, S. & Selander, S. Didactic design –pre-school teachers and teachers 
design for entrepreneurial learning environments 

• Kjällander, S. & Selander, S. Children’s entrepreneurial learning with ICT in pre-
school.  

•  
Vetenskapliga konferenspapers  

The didactic design of Pre School teachers to embrace children’s initiatives. 
 

A study of a policy project “Gnistan – entrepreneurial learning in education” with new 
directions to challenge traditional assumptions in ECEC.  New educational policy demands in Sweden suggest that educational environments should be “entrepreneurial”, i.e. encourage children’s creativeness, curiousness, courageousness and participation. An innovative municipal governed project called “Gnistan – entrepreneurial learning in education” is in this research study closely followed during two years when traditional assumptions about ECEC and preschool environments are thoroughly challenged, revitalized and changed. A multimodal design theoretical perspective is used in this research study to collect and analyze video documentation of interaction in preschools and a postmodern theoretical framework is used to understand how preschool teachers’ traditional assumptions about children’s interaction, learning and play is challenged. The session will focus on how children’s initiatives are encouraged and embraced in a community centered practice where ECEC is supposed to be revitalized by an “entrepreneurial” didactic design. This paper aims to give a view on children’s interaction, learning and play when preschool teachers didactically design to thoroughly listen to children’s voices and embrace their initiatives in the preschool environment making it more democratic.  
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Bilagor Bilaga 1 
Formulär för datainsamling.  Projektet Gnistan 
Datum:  Starttid: 

Sluttid: 
Lärare/förskollärare:  
Skola/förskola:  
År/ålder:  Ämne/projekt/tema: 

Totalt antal barn/elever:  
 
Antal barn/elever i 
observationsgruppen:  Tjejer: 

Killar: 

Vår utrustning: 
 
deltagarnas utrustning:

Observatörer: 

Lektionsinnehåll/projekt/tema: 
 
Sekvens Antal min. Band                
Övergripande fältanteckningar: 
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Fältanteckningar/lektionsbeskrivning/skiss/karta/bild:                           
Övrigt: 
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Bilaga 2 
 

 
                                                                                                                                                     G n i s t a n                           Uppsala Kommun   Stockholms Universitet                                                                                           Prof. Staffan  Selander                                                                                                              Fil. Dr. Susanne Kjällander                                                                                                              Susanne.kjallander@buv.su.se                                                                                                              +46-736-789958                                                                                                                                                                                                          
F u l l m a k t  

P r o j e k t b e s k r i v n i n g Projektet ”Gnistan - entreprenörskap i utbildning” ägs av Uppsala Kommun och erbjuder pedagoger och skolledare i Uppsala kommun kompetensutveckling inom det entreprenöriella lärandet. Det syftar till att ge deltagarna ett kunskaps- och kompetenslyft inom entreprenöriellt lärande samt utveckla mötesplatser och plattformar för skolutveckling med fokus på det entreprenöriella lärandet. Läs mer på www.gnistan.uppsala.se  I projektet ingår även följeforskning som utförs av forskargruppen Didaktik Design på Stockholms Universitet. Syftet med forskningen är att bl.a. skapa en grund för framtida fortsatt, systematiskt utvecklingsarbete. Fokus riktas mot: a) elevernas kompetensutveckling och lärande; b) förskollärarnas och lärarnas planerings- och uppföljningsarbete; samt c) rektorernas pedagogiska ledarskap och organisatoriska satsningar. 
M e t o d  Under resten av året 2012 kommer Fil. Dr. Susanne Kjällander att närvara i gruppen/klassen en gång varannan månad. Det forskningsmaterial som kommer att samlas in är ljud- och bildupptagningar av olika arbetssituationer såsom klassrumsarbete, grupparbete och gruppintervjuer. Vi vill särskilt framhålla att forskningsfokus inte ligger på enskilda individer utan på arbetsmetoder och lärande i samspel. 
R e s u l t a t r e d o v i s n i n g,    e t i k    o c h     s e k r e t e s s Studiens resultat kommer att publiceras i rapporter/artiklar samt redovisas på kurser och seminarier. All resultatredovisning sker i textform eller med hjälp av avidentifierade bilder.    
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 Alla namn, personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Läs mer på www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm. Alla dokument, originalfilmer och arbetskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Endast projektmedlemmar har tillgång till detta material. Projektet genomförs helt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. Läs mer på www.codex.vr.se .  
 
M e d v e r k a n  
Medverkan i studien är helt frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan. 
 
Denna fullmakt ger, efter er medgivan, projektet tillstånd att dokumentera arbetssituationer 
där du/ditt barn medverkar och att använda materialet i studien ”Gnistan - entreprenörskap i 
utbildning”.  
 
 
 
 

Jag/mitt barn – namn:…………………………………………………vill medverka i 
projektet ”Gnistan - entreprenörskap i utbildning” och tillåter att det dokumenterade 
materialet används i studien. 

 
Jag /mitt barn – namn:……………………………………………………vill inte 
medverka i projektet ” Gnistan - entreprenörskap i utbildning”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------      ------------------------------------------------------------- 
Datum  Underskrift 
  (Målsmans underskrift om medverkande är under 18 år)
        


