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Abstract

My degree project evolves around the fact that entrepreneur-
ship was added to the Swedish educational program for the 
elementary school in 2011. 

I focus on one possible reaction to entrepreneural 
pedagogics in elementary school, from a childs perspective.  
I examine this through depicting an introverted and self-
critical childs reactions to the entrepreneural pedagogical 
goals of power of intiative and strong self-confidence. By this I 
hope to raise questions about how children could be affected 
by thinking of themselves in terms of entrepreneurs at early 
ages. And, in a wider context, how far we are willing to go in 
adapting humanity to market demands.

My research has evolved around the reasons for- and the 
practicing of- entrepreneural pedagogics, and has resulted in 
writing of a script that takes place at the fictional Unikum 
primary school. The script was recorded by an acting student 
and is played over a series of nine sculptures I built that 
illustrate the contents of the story.
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1. Introduktion

1.1 Syfte
Projektet fokuserar på att belysa en möjlig reaktion på 
en entreprenöriell pedagogik i grundskolan, utifrån ett 
subjektivt barnperspektiv. Detta undersöker jag genom att 
gestalta ett introvert och självkritiskt barns upplevelse av den 
entreprenöriella grundskolepedagogikens delmålsättningar 
initiativförmåga och starkt självförtroende.

1.2 Frågeställningar
Hur kan jag gestalta en möjlig reaktion på en entreprenöriell 
pedagogik utifrån ett barn vars personlighet inte faller inom 
ramarna för det som definierats som det önskvärda och
nyttiga? Och i en vidare kontext; Hur långt är vi villiga att gå 
i att anpassa människan till marknaden? Där det sistnämnda 
inte är något jag besvarar, utan vill problematisera genom 
min gestalning.

1.3 Avgränsningar
Eftersom det är viktigt för mig att gestaltningen av 
huvudpersonens upplevelse känns trovärdig väljer jag att 
låta handlingen utgå från ett barn vars egenskaper har vissa 
likheter med mig själv och mina egna tankar kring skolan 
som barn. Att arbeta med flera karaktärers upplevelser skulle 
kräva mer tid än vad jag har att tillgå i det här projektet.

1.4 Begrepp

Entreprenör

Den första att använda begreppet i ett akademiskt samman-
hang var ekonomen Richard Cantillon år 1730. Cantillon 
definierade ett åtagande av risk i affärssammanhang utan 
försäkran om avkastning som karaktäristiskt för en 
entreprenör.1 Ur ett etymologiskt perspektiv härstammar 
ordet från sanskritens Anta Prerna, som översatt betyder 
självmotiverad.2

Entreprenöriell pedagogik

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt 
i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om 
egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla 
elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och 
självförtroende redan från tidiga åldrar.3

Prekariat

Från engelskans precarious; osäker. Synonymer: Instabil, 
riskabel, skakig
Begreppet för den växande samhällsklass som präglas av 
osäkra arbetsförhållanden.4

1 huffingtonpost.com/gregory-hosono/entrepreneurship-in-500-w_b_1077954.html
2 answers.google.com/answers/threadview?id=368558
3 skolverket.se/entreprenorskap
4 Guy Standing, En färdplan för prekariatet – vägen till ett fullvärdigt medborgarskap, Daidalos 2014
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2. Bakgrund

Att känna en oro inför examen från Konstfack är jag inte 
ensam om. I viss mån är det en naturlig och hälsosam oro. 
Men faktum är att vi som examineras tillhör den snabbt 
växande skaran av högutbildade i den heterogena samhälls-
grupp som den brittiske ekonomiprofessorn Guy Standing 
kallar prekariatet. Standing definierar prekariatet som en 
samhällsklass präglad av kronisk otrygghet orsakad av 
instabila arbetsförhållanden. Det kan jag ansluta mig till. 

Jag upplever följderna av denna otrygghet genom det 
ökande kravet på nätverkande och framförande av sitt 
personliga varumärke bland studenter och examinerade. 
Ett speglande, kapande och filande för att kunna leva på sin 
utbildning. För mig känns detta som en instrumentalisering 
av min kunskap, och framkallar starka känslor av ofrihet 
och ofrivillighet även om jag har full förståelse för att det 
passar vissa. Men när jag av intresse började undersöka 
framväxten av entreprenörsidealet fick jag snart veta att 
entreprenörsskap skrivits in i läroplanen för den svenska 
grundskolan 2011, LGR11.

Då var det något som började skava. En känsla av 
orimlighet i en statlig önskelista på inre egenskaper hos 
7-åringar, där självförtroende och risktagande står högt 
i kurs. Att internalisera och individualisera marknadens 
behov i barns kroppar, i hopp om att rädda det vi idag 
definierar som arbete. Detta känns för mig oroande, och 
som något som kommer att få konsekvenser. Med denna 
känsla som drivkraft inledde jag mitt researcharbete.

3. Kontextualisering

I en marknadsliberal ekonomi ligger i ordet att marknaden 
är fri att befinna sig var den vill. Också i våra kroppar och 
tankar om oss själva. 

I takt med att allt fler arbetstillfällen blir mottagliga för 
automatisering minskar antalet mänskliga arbetstillfällen 
och möjligheter till försörjning. Idag beräknas omkring 
48% av alla arbetstillfällen i USA vara mottagliga för 
automatisering.5 Enligt en svensk rapport från 2014 ligger 
siffran på den svenska arbetsmarknaden på omkring 53%.6

Lösningen på problemet ligger enligt dagens politiska
 samtal i att omforma utbildningssystemen mot entreprenör-
skap. Genom att stimulera ett entreprenöriellt förhållningssätt 
till arbete redan från tidiga åldrar skall nya typer av arbets-
tillfällen uppstå.

Enligt gemensamma riktlinjer för utbildning framtagna 
inom EU skrevs därför entreprenörskap in i läroplanen för 
den svenska grundskolan år 2011.

Idag är 600 lärare från 16 grundskolor i Stockholms-
området anslutna till ELIS-projektet – Entreprenöriellt 
lärande i Stockholm – där de genomgår en processutbildning i 
entreprenöriellt lärande och förhållningssätt.7

5 Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne, The future of employment – How suceptible are jobs to 
computerisation?, University of Oxford 2013
6 Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vartannat jobb automatiseras inom 20 år  – Utmaningar för Sverige, 2014
7 pedagogstockholmblogg.se/entreprenorskapigrundskolan/tag/elis/
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3.1 Formuleringar
För att ge en tydlig bild av hur de nationella riktlinjerna kring 
entreprenörskap ser ut ser jag det som lämpligt att använda 
mig av direkta citat. Nedan citerar jag Skolverket, läroplanen 
för grundskolan (LGR11), den sjunde av EUs åtta s.k. 
nyckelkompetenser för medborgare, samt en sammanfattande 
kommentar av alla åtta nyckelkompetenser i dokumentet.

»Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i 
klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egen-
företagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers 
inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende 
redan från tidiga åldrar.«8

»Skolans uppdrag
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 
Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktiga. [...] En viktig uppgift för skolan 
är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan 
att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt som med andra. Skolan ska därigenom 
bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap.«9

»7. Initiativförmåga och företagaranda
Definition: Initiativförmåga och företagaranda är individens 
förmåga att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, 
innovation och risktagande och förmågan att planera och leda 
projekt för att uppnå de mål som ställts upp. Detta är ett stöd 
för de enskilda, inte bara i vardagslivet (både hemma och ute i 
samhället), utan också i arbetslivet och gör arbetstagarna både 

mer medvetna om det sammanhang de verkar i och mer benägna 
att utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är också en
grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper 
som behövs av dem som etablerar eller bidrar till social eller 
kommersiell verksamhet, och bör omfatta medvetenhet om 
etiska värderingar och främja goda styrelseformer.

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna 
kompetens:

Nödvändig kunskap innefattar förmågan att identifiera 
tillgängliga möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller
affärsmässig verksamhet, inbegripet övergripande kunskaper 
om de sammanhang i vilka människor lever och verkar, t.ex. att i 
stora drag känna till hur ekonomin fungerar och vara medveten 
om de möjligheter och utmaningar som en arbetsgivare eller 
organisation står inför. Man bör också ha kännedom om 
företagens etiska ansvar och hur de kan agera positivt för t.ex. 
rättvis handel eller socialt företagande.

Färdigheter på detta område innefattar aktiv projektledning 
(t.ex. förmåga att planera, organisera och leda arbetet, ledarskap 
och delegering, analyser, kommunikation, rapportering, 
utvärdering och dokumentering), effektiv representation och 
förhandling samt förmågan att arbeta både självständigt och i 
grupp. Det är viktigt att kunna fastställa sina egna starka och 
svaga sidor och att, om lämpligt, bedöma och ta risker.

En attityd präglad av företagaranda kännetecknas av 
initiativtagande, aktivt engagemang, oberoende och innovation 
både i privatlivet och i samhällslivet och på arbetet. Det krävs 
också motivation och beslutsamhet för att uppnå de mål som 
fastställts, oavsett om det gäller personliga mål eller syften som 
man strävar efter att uppnå tillsammans med andra, exempelvis 
på arbetsplatsen. [...] Det finns en rad teman som används i hela 
referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, 

8 skolverket.se/entreprenorskap
9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid 9
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problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv 
hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta 
yrkeskompetenserna.«10 

I det sistnämnda ges ingen närmare förklaring på vad som 
menas med "en konstruktiv hantering av känslor", men det 
avslöjar en utilitaristisk syn också på det mänskliga känslolivet. 
Nyttobegreppet ska förankras i vårt innersta väsen.

 

3.2 Identifiering av möjliga problem
I min research har jag identifierat fyra huvudsakliga möjligt 
problematiska konsekvenser av en entreprenöriell pedagogik i 
grundskolan. Jag redogör för dem här.

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman uttrycker i Hets! En 
bok om skolan en oro över att allt mer fokus läggs på mätbara 
kunskaper, och att kunskapernas ekonomiska värden premieras 
framför dess värde för samhället eller den enskilde individen. 
Han menar att fokuset på entreprenörskap kommer leda 
till att skolan framför allt kommer att förmedla ”nyttiga 
kunskaper”, alltså kunskap som enkelt går att mäta och är 
direkt applicerbara på arbetslivet. 

Vidare menar han att faktakunskaper idag premieras över 
djupare kunskaper på grund av att de är lättillgängliga, mätbara 
och snabbt kan läsas in i en kalkyl för att påvisa en framgångsrik 
skola, att konkurrensen mellan skolor pressar lärare att sätta 
högre betyg än elever förtjänar och att lärarkåren tvingas lägga 
alltför mycket tid på rapportering istället för på undervisning. 
Han menar att kravet att i varje sekund kunna påvisa sin 
kvalitet i en graf leder till försämrad kvalitet över tid.11

Ana Udovic argumenterar i Generation Ego – att fostras in 
i en narcissistisk kultur för att vår tids individualistiska syn 
på oss själva och våra barn utgör grogrund för narcissistiska 
tendenser, som bland annat innefattar en oförmåga att se 
sina egna brister och en övertro till den egna förmågan. När 
denna övertro motbevisas drabbas vi i allt högre utsträckning 
av ångest och depression. Hon menar på att det bland annat 
är detta som ligger bakom ökande psykisk ohälsa bland barn 
och ungdomar.12

Under sin föreläsning på Konstfack 13 februari 2015 
redogjorde Simon Kyaga, överläkare i psykiatri vid 
Karolinska Institutet, för att forskning tyder på att både arv 
och miljö spelar in i vår mottaglighet för psykisk sjukdom, 
såsom bipolär sjukdom och depression. Och att det verkar 
finnas ett samband mellan typiskt kreativa miljöer med höga 
krav och bedömning baserat på resultat och psykisk sjukdom. 

Ett av den entreprenöriella pedagogikens delmål är att 
främja kreativt tänkande (underförstått en instrumentaliserad 
typ av kreativt tänkande, innovation), och samtliga skolor 
jag undersökt utlovar att lyfta eleven till nästa nivå. Det är 
inget konstigt för en skola att utlova i sig, men just den vikt 
som läggs vid kombinationen av kreativitet och höga resultat 
borde enligt Kyagas resonemang öka risken för psykisk 
sjukdom redan i unga åldrar då det appliceras i grundskolan. 
Det är också en utveckling som Ana Udovic beskriver som 
rådande idag.13

I uppsatsen Entreprenörskap i grundskolan från Göteborgs 
Universitet 2011 intervjuar Nina Haaga grundskollärare 
anonymt om deras syn på tillägget i läroplanen. Här följer ett 
citat från en av de intervjuade;

10  Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 – om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande, 2006
11 Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Bonniers 2011

12 Ana Udovic, Generation Ego, att fostras in i en narcissistisk kultur, Ordfront 2014
13 Simon Kyaga, Creativity, madness and genius, Friday Lecture på Konstfack, 13 februari 2015 



12 13

»Jag tror att det kan vara positivt om man lyckas med allt det 
bra, som kreativitet och resten. Men jag är lite rädd för vad som 
händer om vi inte lyckas, vi pratar bara om inre egenskaper och 
det känns jobbigt att fokusera så mycket på det. Vad gör jag med 
de eleverna som inte har någon initiativförmåga eller vill ta ansvar 
och inte har egna idéer... Det känns som att jag då kritiserar dem 
som personer, deras egenskaper inte brist på kunskaper... Jag 
måste vara varsam tror jag...«14

3.3 Sammanfattning av möjliga problem
• Ett fokus på nyttiga kunskaper sker på bekostnad av djupare 
kunskaper och leder på sikt till försämrad kunskapskvalitet
• Välvilliga försök att systematiskt uppmuntra och stärka 
elevens individuella handlingskraft och tilltro till den egna 
förmågan kan leda till framtida problem vid misslyckande som 
tar sig uttryck i ångest och depression
• Kombinationen kreativitet och krav på höga resultat i 
grundskolan kan leda till ökad risk för psykisk sjukdom såsom 
bipoläritet och depression i tidiga åldrar
• Ett fokus på elevens inre egenskaper kan upplevas som kritik 
mot den egna personen

3.4 Fokus för gestaltning
Som jag skrev i min frågeställning och avgränsning väljer jag
att låta mitt projekt utgå från ett introvert, självkritiskt barn,
och anknyter det till den sista punkten i ovanstående samman-
fattning. Alltså vill jag berätta om detta barns reaktioner på en 
känsla av att inte vara tillräcklig i skolans ögon, utan rent av 
bristfällig. Runt detta kretsar mitt manus och min gestaltning.

4. Metod

Under en tidigare kurs gjorde jag en grafisk novell på 16 
sidor utifrån samma tema. Handlingen utspelade sig i en 
nära framtid på grundskolan Unikum. Kursen var fem 
veckor lång och eftersom jag lade mycket tid på research 
var jag inte helt nöjd med resultatet. Jag kände att jag ville 
utveckla karaktärerna, göra dem mer utpräglade och att jag 
ville få in fler konkreta exempel på vad som är utmärkande 
för en entreprenöriell pedagogik. Jag fick också kritik för att 
manéret kanske låg lite för nära andra samtida illustratörer.

När vi då skulle bestämma oss för examensprojekt var 
jag säker på att jag ville ta det här arbetet vidare. Under 
min första handledning fick jag frågan varför jag ville att 
gestaltningen skulle resultera i en grafisk novell. Jag hade 

14 Nina Haaga, Entreprenörskap i grundskolan, Göteborgs Universitet VT 2011

Omslag och 
en sida ur 
pilotprojektet 
Unikum
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två svar på det. Det ena var att genom seriemediet hade 
jag möjlighet att på ett tydligt sätt skiljdra skiftningar i 
stämningar och ansiktsuttryck. Det andra var att det 
helt enkelt fastnat i mig som en berättarkonvention under 
min tid på skolan. 

Min handledares invändning hade att göra med det. Rent 
krasst sade hon att gestaltar du det här genom en grafisk 
novell riskerar det att hamna i högen med alla andra samtida 
blyertsserier om något sorgligt. Visst hade jag kunnat göra 
den i färg, men det hade krävt mer tid och grundtonen i 
händelserna och dialogen hade fortfarande varit den samma.

Därför började vi prata om vad som egentligen var min 
starkaste uttrycksform. Jag har tecknat serier tidigare i en 
serieantologi som heter Rundgång, men det som varit mest 
givande för mig under utbildningen är skulptur. Ändå har 
jag oftast arbetat skulpturalt utanför skolan. Det må låta 
esoteriskt, men det finns något viktigt för mig i att försöka 
kapsla in det svåruttalade i en tredimensionell karaktär, 
ungefär som en totem.

Jag tänker att det sättet att arbeta går att relatera till 
skulptören och målaren Klara Kristalova. Hon arbetar mycket 
med en flickas övergång till vuxenlivet genom puberteten, 
och svårigheterna i det. Inslag från myter och folksagor dyker 
ibland upp, även om hon själv inte ser det som centralt. 
Kopplingen mellan naturen och människan är viktigare, t.ex i 
form av grenar som växer ut ur armar eller en flod som rinner 
ur en mun. I Kulturdokumentären i P1 den 24e februari 2014 
berättar hon om barndomen:

Klara Kristalova
Tråkig och korkad
2009

Huvudpersonen 
i min berättelse



16 17

»Jag minns det där med att hela tiden vara tvungen att tulla på 
sin integritet, att hela tiden utvecklas i nån speciell riktning, 
helst, och inte vara för konstig. När civilisationsmössan ska på. 
Jag menar den är såklart nödvändig, man kan ju inte gå omkring 
som ett djur i skogen och bara följa sina impulser men det är 
liksom för mycket civilisationsmössa nu.«

Här ser jag en koppling till mitt projekt. Hon berättar också 
om en skulptur av en människa med åsnehuvud som sitter 
krumryggad. Den är en form av alterego. Ett porträtt av en 
person som inte har något intressant att säga, kanske på en fest, 
och är väldigt medveten om att den är fel. Där finns en koppling 
till min huvudkaraktär, i det att veta om att en är skavig men 
inte kunna göra något åt det. Kanske med skillnaden att min 
karaktär är ett barn som ännu inte kommit till insikten att hon 
har rätt till sin person, och kanske kommer ha svårt att göra det.

4.1 Varför ett subjektivt barnperspektiv?
Varför inte belysa frågan utifrån ett mer strukturellt 
perspektiv? Varför inte beskriva de ekonomiska och politiska 
mekanismer som ligger till grund för utvecklingen mot en 
entreprenöriell pedagogik och låta det bli huvudföremål för 
gestaltningen? Det finns två anledningar till det.

1. Jag är inte sociolog eller ekonom. Min kunskap ligger 
i berättande, jag går in på det närmare strax. Därför väljer 
jag att under utställningen kort redogöra för projektets 
bakgrund i form av en folder som kommer att finnas invid 
mitt projekt. Däremot planerar jag att sammanfatta projektet 
i en bok efter examen där jag använder mig av foton av 
min gestaltning, mitt manus i textform och delar ur min 

research. På så vis får min research inte en särställning 
gentemot gestaltningen, utan utgör den bakgrund mot vilken 
gestaltningen tillkommit.

2. Genom att låta större politiska (och) ekonomiska 
strukturer anas genom ett barns upplevelse föreställer jag mig 
att vi som betraktare får en större möjlighet att frigöra oss 
från vår egen vuxna inblandning i de samma.  

Att vi istället för att fastna i begreppsformuleringar och 
uppfattningar om vad som upplevs som möjligt respektive 
omöjligt kan tillåtas ställa frågor om vad vi ser som viktigt 
rent mänskligt. Är det acceptabelt på ett rent mänskligt plan 
att forma barn efter marknadens behov? Vad händer när 
gränsen mellan människa och marknad blir allt svårare att 
urskilja, och synen på kunskap blir enbart instrumentell och 
utilitaristisk? Vad innebär det att läroplanen för grundskolan 
nu innehåller specifika önskvärda inre egenskaper hos sina 
elever? Som jag skrev i inledningen; I en marknadsliberal 
ekonomi ligger i ordet att marknaden är fri att befinna sig var 
den vill. Också i våra kroppar och tankar om oss själva. 

Genom att skapa förutsättningar för ett inträde i barnets 
upplevelsevärld hoppas jag kunna uppnå en empatisk läsning 
av gestaltningen.

4.2 Varför skulptur?
När en arbetar med kommunikation eller som konstnär för 
den delan är det viktigt att vara klar över vilka som är ens
starkaste verktyg. I mitt fall handlar det om ett tredimen-
sionellt berättande genom skulptur som jag utvecklat under 
min tid på utbildningen. Med berättande menar jag här att 
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mig ämnet med en ingång som motsätter sig det ständiga 
mätandet och reducerandet av komplexa mänskliga värden 
till siffror och tabeller, och användandet av samma mätande 
metoder i mitt eget tillvägagångssätt. 

När jag istället började läsa om kvalitativ intervjuteknik 
kändes det som att något föll på plats. Sociologen Jan Trost 
beskriver skillnaden såhär; 

»Det kvantitativa angreppssättet analyserar relationen mellan 
variabler och inte mellan människor.«15

Den kvalitativa metoden tillät mig istället att komma nära 
och ställa personliga frågor. Det kändes viktigt för mig. Det 
var också viktigt för mig att påminna mig om 7-åringars 
språk och interaktion i relation till mitt manus.

Relativt tidigt i processen hittade jag Nina Haagas 
uppsats Entreprenörskap i grundskolan, en C-uppsats från 
lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet 2011. Alltså 
samma år som ändringen i läroplanen infördes. Där har 
Haaga genomfört kvalitativa intervjuer med sju yrkesverk- 
samma lärare vid fem skolor i årkurs 1–3. Syftet med 
uppsatsen var det samma som i min tänka undersökning. I ett 
utdrag ur Haagas mailförfrågan skriver hon;

»Frågorna kommer att handla om er uppfattning och tolkning 
av ordet entreprenörskap samt hur ni tänker kring att arbeta med 
entreprenörskap i grundskolans tidiga år.«16

Jag bestämde mig för att denna uppsats tillsammans med 
en forskningsrapport från två forskare vid Forum för 
Småföretagarforskning med titeln Entreprenörskap & Skolan 

skulpturerna alltid stått i förhållande till egna eller andras 
texter på ett eller annat vis. Jag har researchat kulsprutebunkrar 
i mitt närområde, gestaltat egna för mig betydelsebärande 
drömmar (sådana en har på natten) och illustrerat böcker, 
bland annat. I mina gestaltningar har det funnits ett visst 
inslag av surrealism och symbolism, vilket jag går in på 
närmare snart.

4.3 Kvalitativa intervjuer & vidare research
Till en början hade jag en idé om att dels intervjua barn i 
grundskoleålder (helst på skolor som uttryckligen arbetar 
med en entreprenöriell pedagogik) och dels genomföra någon 
typ av statistisk undersökning genom ett frågeformulär med 
både svarsalternativ och utrymme för egna kommentarer. 
Formuläret skulle jag skickat ut till yrkesverksamma lärare 
och lärare under fortbildning, kanske då särskilt lärare som 
läser Skolverkets kurs Entreprenöriellt Lärande. Syftet med 
intervjuerna skulle då vara att skapa mig en uppfattning 
om hur barnen upplever pedagogiken, och syftet med 
frågeformuläret att få en inblick i hur olika delar av lärarkåren 
ställer sig till ändringen i läroplanen, och hur de förhåller sig 
till den rent praktiskt i undervisningen. Men jag insåg ganska 
snabbt två problem med lärarundersökningen. Det ena var 
att utformningen av en sådan undersökning kräver långt 
större statistiska kunskaper än jag besitter. Bara formuleringen 
av frågor och svarsalternativ utgör föremål  för långa 
utbildningar, utvärdering och analys av insamlade data likaså. 

Visst hade jag kunnat ta hjälp av en statistiker, men jag 
upplevde att det fanns en motsättning i att jag närmar 

16 Nina Haaga, Entreprenörskap i grundskolan, Göteborgs Universitet VT 2011
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– Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i 
skolan? fick utgöra underlaget för lärarnas perspektiv i mitt 
arbete. Det var trots allt barnperspektivet jag ville behandla i 
mitt projekt. 

Parallellt med läsandet av dessa rapporter undersökte jag 
skolor som kunde vara intressanta för mig att besöka. Mest 
relevant kändes ett besök på någon av Jensens grundskolor i 
Stockholm. Deras slogan Träning för verkligheten hade fångat 
min uppmärksamhet i tunnelbanereklamer sedan ett tag 
tillbaka. Såhär beskriver ägaren Håkan Jensen verksamheten 
på företagets hemsida;

»När jag grundade JENSEN education 1996, för 19 år sedan, 
var det utifrån min övertygelse att utbildningen i skolan hade 
för svag koppling till de krav som ställs i arbetslivet och på 
universiteten. Sedan dess har jag lagt ner min själ i att uppnå mitt 
mål – att skapa sveriges bästa utbildningsföretag som ska fungera 
som verkligheten utanför skolans värld. Få saker slår känslan man 
får när man uppnår sina mål. Just den vinnande känslan vill 
jag även att du ska känna, både under din tid på JENSEN 
grundskola och i framtiden.

Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, 
civilekonom, lärare på universitetet och har en karriär inom 
näringslivet bakom mig. JENSENs utbildningskoncept, Träning 
för verkligheten, bygger på dessa erfarenheter. Genom att jämföra 
oss med världens bästa företag och skolor säkerställer vi att allt vi 
gör på JENSEN håller högsta kvalitet.«17

Jensen är ett privat utbildningsföretag som bedriver 
verksamhet från småbarnsnivå till vuxenutbildning på 
17 orter i landet. Och de växer snabbt. Mellan 2003 och 
2013 har de öppnat sex av sina totalt åtta verksamheter. 

Deras verksamhetsområden är:

JENSEN nanny (2013)
JENSEN förskola (2005)
JENSEN grundskola (2008)
JENSEN gymnasium (2003)
JENSEN business school (2004)
JENSEN yrkeshögskola (1999)
JENSEN vuxenutbildning (1996)
JENSEN karriär och utveckling (2007)

Vid närmare studerande av hemsidan förstod jag att 
varje grundskolelev tilldelas en lärarcoach. Här tänker 
jag att ordvalet är viktigt, jmf. handledare, någon som 
tar i hand och visar vägen. Jag noterar även “Träning 
för verkligheten”, “vinnande känsla”. Säkerligen är det 
relaterat till ägarens sportutövande och tävlande på 
elitnivå. I sitt porträtt på Jensens hemsida är ägaren 
avbildad iklädd kostym, blickandes mot himlen på en 
frostbiten bilväg hållandes en tävlingscykel.  Faktum är att 
den sportrelaterade tävlingsmentaliteten är närvarande på 
flera ställen. De arbetar även med daglig målbildsträning;

»Mental träning för ökat självförtroende och höga resultat

På JENSEN är alla lärare utbildade inom mental träning (MT). 
Förmågan att kunna slappna av och att fokusera är avgörande 
för prestationen både i och utanför skolan. Genom den mentala 
träningen lär sig eleverna enkla och användbara tekniker för 
exempelvis målbildsträning och fokusering. Varje skoldag 
genomför eleverna korta MT-pass på ca 5 minuter tillsammans 
med en lärare. Dessa övningar är utmärkta att göra inför ett prov, 
en redovisning eller en idrottstävling.«19

17 jenseneducation.se/JENSEN-grundskola/Om-JENSEN-grundskola/Hakan-Jensen-berattar/
18 jenseneducation.se/JENSEN-education/Om-JENSEN-education/Om-oss/

19 jenseneducation.se/JENSEN-grundskola/Att-ga-pa-JENSEN-/Halsan-i-fokus/
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Målbildsträningen tog jag in som en scen i mitt manus.
Även i deras förskoleverksamhet arbetar pedagogerna 

dagligen med mental träning och mindfulness;

»Genom mindfulness lär sig barnen känna hur skönt det känns 
i kroppen när man är lugn och avslappnad, och genom mental 
träning övar vi på att fokusera och att tänka positivt.«20

Med förhoppningen att få komma på besök mailade 
jag Sara Laurent, rektor för Jensens tre grundskolor i 
Stockholm. Jag väntade i en vecka utan svar, mailade 
igen och tillsist började jag ringa. Efter ett par dagar 
svarade hon, men blev skeptisk när jag berättade att jag 
arbetade med mitt examensprojekt från Konstfack. Hon 
undrade vad syftet var och jag svarade att jag undersöker 
hur olika barn kan uppleva en entreprenöriell pedagogik 
och var intresserad av att se hur de arbetar. Hon var 
tveksam och sade att det är lite mycket nu, många 
nya i personalen och så men att hon skulle höra med 
kollegorna och återkomma. 

Hon återkom inte, så jag mailade två gånger till 
men fick inget svar. Jag gick vidare och kontaktade 
Kunskapsskolan, som bland annat arbetar med 
kommunikationspass kopplat till varje ämne där eleverna 
tränar på att prata och kommunicera. Mailade ett par 
gånger. De svarade inte.

Jag kontaktade också Vittra bakom Konstfack, fick 
ett nekande svar där med. Många nya lärare, barnen 
behöver studiero. Tillsist kontaktade jag Magelungen 
Skolpsykologer som arbetar med konsultativ psykologi 
i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola i 

20 jenseneducation.se/Forskola/Att-ga-pa-JENSEN/Traning-for-verkligheten/
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en empatisk ingång i läsningen av projektets tematik. Som 
jag skrev under rubriken Varför ett subjektivt barnperspektiv?;

»Genom att låta större politiska (och) ekonomiska strukturer anas 
genom ett barns upplevelse inbillar jag mig att vi som betraktare får 
en större möjlighet att frigöra oss från vår egen vuxna inblandning i 
de samma.  Att vi istället för att fastna i begreppsformuleringar och 
uppfattningar om vad som upplevs som möjligt respektive omöjligt 
kan tillåtas ställa frågor om vad vi ser som viktigt rent mänskligt.«

Vid ett handledningssamtal fick jag istället hjälp att komma 
i kontakt med fyra barn i grundskolan, dock utan uttalad 
entreprenöriell profil. En 7-åring, en 8-åring och två 11 
åringar. Jag fick kort grundläggande information om hur de 
arbetade med muntliga presentationer och arbetsbok och 
tog fram två frågor runt det, men i övrigt ställde jag ganska 
generella öppna frågor där jag bad dem berätta och utveckla 
sin upplevelse av skolan hittills, vilka tankar de hade om 
skolan innan de skulle börja och så vidare. Jag intervjuade 
dem två och två, 7- och 8-åringen ihop och 11-åringarna ihop. 

Det blev intressanta samtal, särskilt eftersom den ena i 
varje par var mer introvert, vilket gjorde att jag behövde rikta 
vissa frågor specifikt till dem för att få svar från båda. När jag 
gjorde det var jag mån om att ställa öppna frågor och be dem 
berätta, men ofta blev svaret ändå "mhm bra" eller "okej". 

Jag redovisar inte samtalen här av hänsyn till anonymitet, 
men två av svaren jag fick blev tillslut scener i mitt manus om 
än med viss modifikation. 

storstockholm. Genom ett samtal med en erfaren 
skolpsykolog tänkte jag mig att jag skulle kunna få en 
inblick i vilka skolsituationer som barnen själva beskriver 
som problematiska och hur dessa bemöts av psykolog. 
Personen jag kontaktade svarade kort att den inte var 
rätt person eftersom den inte var lärare och inte arbetade 
med barn under de förutsättningar jag beskrev. Det var 
just i egenskap av skolpsykolog som jag kontaktat dem 
så att svara att en inte är lärare var lite märkligt. Men 
kanske har det med tystnadsplikten att göra. Det fick jag 
respektera. Jag bad om tips om andra att kontakta men 
fick inget svar.

Vid det laget kände jag mig uppgiven, eftersom det 
kändes som att mitt projekt skulle bli tunt om jag inte 
lyckades få förstahandsupplevelser av den entreprenöriella 
pedagogiken. Men samtidigt började jag känna att det jag 
motsätter mig mest inte är själva pedagogiken i sig, utan vad 
den syftar till. Alltså att forma risktagande individualister 
som ser svårigheterna i att klara sin försörjning som 
ett personligt misslyckande kopplat till avsaknad av 
entreprenöriella egenskaper snarare än orsakade av en 
marknadsliberal politik som närs av ojämlikhet. 

Så som jag ser det fungerar det här förläggandet av all 
skyldighet hos den enskilde individen som en effektiv 
diciplineringsåtgärd som försvårar reflektion över 
vilka andra faktorer som kan vara bidragande till din 
levnadssituation. Det borde rimligen bidra till försvåringen 
av att tänka utanför det ekonomiska system som vi nu lever i 
och av. Oavsett hur ohållbart det blir.

Då började jag se min gestaltning som ett försök att skapa 
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4.4 Studiebesök 
För att ändå få någon slags verklighetsförankring besökte jag 
min systers arbetsplats på Näsbydals Förskola som drivs av 
Täbypedagogerna. Jag var på avdelningen Vallmon där gruppen 
var blandad i åldrarna 3–5 år. Där fick jag bland annat vara 
med under en redovisning för 5-åringarna som har speciella 
uppgifter som syftar till att förbereda dem inför skolstarten. 

Den här gången hade de forskat om olika djur och byggt 
deras hemmiljöer. Syftet med redovisningen var att de skulle 
öva sig på att presentera inför grupp. Det var förstås svårare 
för vissa och en del ville inte prata alls. Jag går inte in på 
detaljer eftersom det är en självklar del i att vara barn för 
många, och egentligen blev inte besöket särskilt användbart 
för mitt manus. Men sådant är svårt att förutse.

4.5 Manus
Från allra första början var min tanke som sagt att projektet 
skulle resultera i en grafisk novell liknande den jag gjort 
under en tidigare kurs. När jag sedan bestämde mig för att 
arbeta med skulptur hände något som påverkade projektet 
väsentligt. Det som hände var att när manuset jag skrivit 
blev skiljt från bilden (serien som nu blev skulpturer) 
blev dialogen som tillhörde lärare, klasskamrater och 
företagsrepresentanter plötsligt mindre trovärdig. Deras 
ton och karaktär bröt för mycket mot mitt barns tankar och 
kändes fåniga och konstlade. Det blir förstås lätt så när en text 
måste bära sig själv och inte backas upp eller fördjupas av bild. 

Just detta kommenterade Gro Dahle, författare och poet, 
när jag mailade henne den första versionen av mitt manus. 

Hon har skrivit flera bilderböcker för barn som behandlar 
svåra ämnen som en förälders depression, våld inom familjen 
och flickor som är så snälla att de utplånar sig själva, t.ex 
Mammas Hår, Den Arge och Snäll.
 Hennes svar var långt och extremt välformulerat med många 
hjälpsamma tips, inte minst vad gäller dramaturgin. Hon 
menade att barnet och föräldrarna hade fina trovärdiga röster, 
men att det är oerhört svårt att skriva repliker för en hel 
teater av folk om en inte har stor erfarenhet. Det höll jag helt 
med om, och eftersom huvudkaraktärens och föräldrarnas 
resonemang är det jag kan relatera till på ett personligt plan 
valde jag att fokusera på dem. Jag hade ett par mailvändor 
med henne och är väldigt tacksam för hennes hjälpsamhet.

Jag kontaktade också Anna Höglund, författare och 
illustratör, som gjort en poetisk gestaltning av en högkänslig 
tonåring i Om detta talar man endast med kaniner. Hon gav 
mig rådet att bara ösa på och sublimera senare.  Det var 
ungefär vad jag försökte göra när jag valde att plocka bort stora 
delar av dialogen och istället fokusera på barnets upplevelse.

För att beskriva den entreprenöriella pedagogiken studerade 
jag istället retoriken i LGR11, EUs åtta nyckelkompetenser, 
Skolverket, filmklipp från organisationen Framtidsfrön, 
klipp från Skolverkets konferens kring entreprenörskap i 
grundskolan och hemsidorna för de friskolor jag undersökt. 

Utifrån det formulerade jag sedan en värdegrund för min 
fiktiva grundskola som inleder manus och utgör bakgrunden 
mot vilken händelserna sedan utspelar sig.
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4.6 Ljudspår
Efter att jag bestämt mig för att arbeta med skulptur var 
min tanke att göra en bok med foton av gestaltningen som 
illustrationer till textmanuset, med ett avslutande kapitel 
som redogjorde för delar av researchen. Boken var tänkt att 
ställas ut tillsammans med skulpturerna. Det hann jag inte 
eftersom det skulle krävt att jag hade alla skulpturer färdiga, 
fotade och redigerade i ett väldigt tidigt skede för att kunna 
formge boken och skicka på tryck. Jag tror också att eftersom 
de fysiska skulpturerna finns tillgängliga i utställningen så 
hade foton av dem i en bok upplevts som mindre intressanta. 
Men jag hoppas som sagt fortfarande på att kunna göra 
boken efter examen.

Nästa idé var att manuset skulle finnas i textform i en 
folder vid projektet, senare att trycka det direkt på podiet i 
kapitelform invid de skulpturer som illustrerade varje scen. 
Men när det föreslogs att jag istället kunde ha en inläsning 
av texten som spelades ovanpå skulpturerna kändes det 
som att något föll på plats. När mitt manus var färdigställt 
skickade jag det till en bekant som pluggar till skådespelare för 
inläsning. Hennes tolkning av karaktärerna och framförallt av 
barnets röst gav texten liv. Det gör också att betraktaren kan 
uppleva skulpturerna simultant med berättelsen istället för att 
omväxlande läsa och titta på gestaltningen. 

4.7 Folder
Ljudspåret är drygt 12 minuter långt och loopas. Eftersom 
många besökare troligen inte stannar vid projektet så länge 
bestämde jag mig för att också göra manuset tillgängligt i 

textform i foldrar intill projektet för läsning senare. Baksidan 
utgörs av en lite längre version av min verkstext.

4.8 Varför surrealism/symbolism?
Parallellt med min research skrev jag på mitt manus och 
skissade på skulpturer som illustrationer till delar av texten. 
Jag märkte att jag drogs till metaforiska tolkningar med 
surrealistiska inslag. Här försöker jag beskriva varför. 
Kortfattat kan målet för den surrealistiska rörelsen som 
uppstår i Paris under tidigt 1920-tal sammanfattas som en 
upplösning av de tidigare motsatta tillstånden dröm och 
verklighet. Rörelsen är mest känd för sin visuella konst och 
litteratur, men kom också att influera film och musik såväl 
som politisk- och social teori och filosofi.21 

Jean Moréas (f. Ioannis A. Papadiamantopoulos) 
publicerade Symbolisternas Manifest i Le Figaro i september 
1886. Där förklarades att symbolismen är fientligt inställd 
till förenkling av betydelse, officiella förklaringar och 
faktamässiga beskrivningar. 

Man menade att konsten skulle representera en typ av 
sanning som endast kunde beskrivas indirekt, varför man 
använde sig av metaforer och suggestion, och på så vis 
laddade bilder eller objekt med ett symboliskt innehåll. 22

»En av metaforens viktigaste funktioner är att den främjar språkets 
nyskapande och spelar en roll för tänkande och begreppsbildning. Metaforer 
vidgar språkets uttryckssregister.«23

21 en.wikipedia.org/wiki/Surrealism
22 en.wikipedia.org/wiki/Symbolism_(arts)
23 sv.wikipedia.org/wiki/Metafor
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En tanke med att låta mina skulpturer innehålla element som 
drar inspiration ur dessa rörelser är just det; att i min 
gestaltning motsätta mig de enkla definitioner av "önskvärd" 
och "nyttig" kunskap och "inre egenskaper" som beskrivs i 
läroplanen för grundskolan, hos Skolverket och i EUs åtta 
nyckelkompetenser för medborgare. Att motsätta mig en 
utilitaristisk, mekanistisk syn på mänsklig meningsfullhet 
och istället beskriva en mer komplex verklighet och ett 
större inre liv genom min huvudperson. Jag vill försöka 
fånga upp det absurda i att reducera mänsklig (ut)bildning 
till nytta. 

Nytta är ett begrepp som snabbt skiftar betydelse och 
vars tidigare innehåll hela tiden inaktualiseras. Att bygga 
ett utbildningssystem kring detta riskerar alltid att göra 

utbildningen inaktuell och meningslös. Och befinner vi 
oss i en känsla av att vår kunskap hela tiden ogiltigförklaras 
samtidigt som våra inre egenskaper tagits i besittning av 
nyttobegreppet torde risken att vi meningslösförklarar vår 
egen existens vara relativt stor.

Men den viktigaste anledningen till att det ser ut som det 
gör är att jag vill beskriva en inre upplevelse av komplexa, 
motstridiga känslor hos min huvudperson. Som sjuåring har 
du inte insyn i de strukturella mekanismer som ligger till 
grund för din skolgång. Hon kämpar med att förstå varför 
hon känner sig otillräcklig och bär samtidigt på en stor oro 
för att göra sin omgivning besviken. Den inre konflikten blir 
förhoppningsvis tydlig för betraktaren genom mitt inlästa 
manus där hennes tankar utgör huvuddelen, men för barnet 
självt är det inte möjligt att formulera för någon annan. Hon 
har en vag uppfattning om de krav som ställs på henne men 
ingen klar bild av varför. Därför ser jag det som motiverat att 
uttrycka hennes inre upplevelse genom mindre bokstavliga 
tolkningar. Där en skulptur får illustrera mer än en den 
specifika händelsen i sig, utan också (förhoppningsvis) 
fångar upp hennes upplevelse av vem hon är i situationen, 
vem den andra parten är för henne och hur hon upplever de 
övergripande förväntningarna hon har på sig.

4.9 Material/teknik
I skulpturerna har jag kombinerat papiér maché och Super 
Sculpey, en lera som härdas i ugn eller genom kokning och 
tillåter fint detaljarbete. Tidigare har jag mestadels arbetat 
helt i papiér maché, utom i en skulptur där jag gjort ansiktet 

Skisser
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i självtorkande docklera. Dockleran jag använde var ganska 
osmidig att jobba med och större delen av arbetet gick åt 
till att släta över valkar och sprickor. Men kombinationen 
av material tillförde något, så det ville jag utveckla under 
examensprojektet. 

Stommen i figurerna består av hönsnät, vars struktur 
anas genom tidningspapperet i slutresultatet. Det är något 
jag uppskattar dels för att det ger en yta som jag inte helt 
kan påverka och dels för att det får ljuset att spela i färgen 
efter att det lackats. Nästan facetterat. Att det är billigt, 
lättillgängligt och blir väldigt lätt i slutändan är också 
viktigt. Det finns en frihet i att arbeta i så pass oheliga 
material som de flesta, jag inräknad, kopplar till förskolan 
eller hemmapyssel. Den kopplingen ser jag gärna att 
betraktaren gör, eftersom jag tror att den identifikationen 
kan bjuda in till en mer personlig läsning. Den 
demokratiska konnotationen i materialet tycker jag om. 

Det är också väldigt tacksamt att experimentera med en 
grundstomme i hönsnät, inget beslut är svårt att ändra. I 
bilden överst till höger ligger till exempel vänsterarmen mot 
marken, men det ändrade jag så att båda ligger över knäna. 

Det finns tre anledningar till varför jag valt att göra vissa 
delar i Super Sculpey. Den första är att skapa en dynamik 
i materialmötet. Den andra att jag ville kunna vara exakt i 
ansiktsuttryck och hållningar i händer, ben och fötter. Den 
tredje att jag ville komma nära något mänskligt i formen för 
att ge en mer levande känsla åt gestaltningen. 

Skulpturerna är sedan lackade, målade i akryl och lackade 
igen för att skydda färgen från slitage. 
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Vissa delar är blanklackade för att skapa dynamik mellan 
ytorna och göra dem mer levande, t.ex hennes ögon, mun 
och naglar. I  de mindre skulpturerna är  delarna i papiér 
maché lackade medan delarna i sculpey lämnats matta för 
att  förstärka  skillnaden i textur mellan papperets kantiga, 
facetterade yta och lerans mjukare former.  Leran är hud och 
människa medan papperet är yta i form av kläder och föremål. 
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kan ha fel. Åtminstone inte mer fel än hon själv. Den starkt 
positiva anda som präglar retoriken kring entreprenörskap 
i grundskolan valde jag att översätta till en neonrosa. Neon 
för att signalera ett slags offensivt överväldigande, rosa för 
positiv anda. Att neonrosa skulle signalera detta är inte 
självklart, men en neongul hade känts för hotfull och en 
neongrön för godkännande, som att ge grönt ljus. Så delvis är 
beslutet fattat genom uteslutningsmetod. Överväldigandet 
har jag utöver färgen också gestaltat genom att göra hennes 
skolväska väldigt stor. En väska är ett bagage, en börda och 
en symbol för förflyttning och resande. En skolväska är inte 
självvald, den symboliserar samhälleliga förväntningar på 
unga individer. Jag menar förstås inte att barn inte borde 
gå i skolan, utan vill beskriva betydelsen av skolväskan som 
symbol i förhållande till min gestaltning.

Föräldrarna har medvetet tilldelats olika syn på vad 
som är bäst för barnet. Den ena ser utvecklingen mot 
entreprenörskap i arbetslivet som en till synes oåterkallelig 
accelerande utveckling som det gäller att anpassa sig till för 
att klara sig, den andra iakttar främst hur det drabbar barnets 
självbild när det börjar bli tydligt. Trots deras olika syn på 
saken vill de framstå som enade för att inte orsaka större oro 
hos sitt barn. Därför har de tilldelats en duvblå färg som inger 
mig en känsla av ett slags bräckligt, vibrerande lugn. Helt 
subjektivt jag vet, men på något vis måste jag välja. 

De två skulpturerna (1 & 3) där de gestaltas är tänkta att 
kommunicera en vilja till bärande och skyddande, samtidigt 
som ett slags skjutande framför, en knuff ut ur boet. 

Genom att återanvända färger på flera platser i 
gestaltningen hoppas jag att kunna få betraktare att vilja läsa 

4.10 Skala
Handlingen fokuserar på min huvudpersons upplevelser och 
tankar. Därför valde jag att göra henne i ungefär naturlig
storlek för en 7-åring, medan objekten runt henne som
skildrar hennes upplevelser är mindre. Att möta ett barn i 
naturlig storlek hoppas jag också understryker verklighets-
förankringen i projektet och gör henne lätt att relatera till. 

4.11 Färgsättning
Något som kändes viktigt för mig var att färgsättningen i 
sin helhet kommunicerade en slags angelägenhet, nästan 
signalartat. Hade jag färgsatt på ett lågmält, reserverat sätt 
tror jag att jag riskerat att angelägenheten i ämnet inte 
framgått så tydligt som jag önskat. För att understryka 
symboliken i gestaltningen valde jag att färgkoda element 
som representerar olika viljor i berättelsen. Huvudkaraktären 
representeras av det orangeröda (utom i de passager då hon 
känner sig som mest i underläge, då är hon ljusgrå), skolan av 
det neonrosa och föräldrarna av det duvblå. Här beskriver jag 
tankarna runt det. 

Fokus i manus ligger som sagt på hennes röst och 
upplevelse. Hon är aktivt reflekterande, iakttagande och 
orolig. Därför var det viktigt att hennes färg var det också. 
Det finns en koppling till susande blod i öronen i samband 
med nervositet och självkritik, som också är med i manus. Av 
de anledningarna valde jag en orangeröd till henne. 

Skolans förväntningar är det som tar störst plats i hennes 
tankar. Hon känner sig trängd av kraven men ser sig själv 
som orsaken till problemen eftersom vuxenvärlden inte 
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in mer i skulpturerna än deras direkta form. Skulpturerna är 
dels illustrationer till specifika passager i berättelsen, men 
också något mer. Jag kan ta upp två exempel; 

Skulptur nr 2: Tunneln med tågrälsen är dels en 
illustration till den här manuspassagen; 

»Att åka in till stan känns som att resa till andra sidan jorden. 
Stan är ett ord jag inte vet vad det betyder. Jag ska gå i skolan i 
stan. Vad är det? Något viktigt tror jag.

Hit ska jag åka själv sen, med tåg. Mamma har köpt ett dyrt 
busskort till mig. Jag vet att jag kommer att tappa bort det. 
Därför tycker jag inte om viktiga saker, jag är hopplös med dem. 
Är skolan en viktig sak kommer jag säkert vara hopplös i den med.«

Rent konkret beskriver hon ett fysisk tågresande, men också 
en oro inför något nytt och viktigt, ett inre resande, och en 
oro över att inte kunna leva upp till förväntningar.

Rälsen är neonrosa och insidan av tunneln är orangeörd. 
Använder betraktaren sig då av symboliken i färgerna hoppas 
jag att skulpturen också beskriver hur skolans (samhällets) 
förväntningar färdas in i henne och befäster sig i hennes 
självbild. Rälsen gör också en tvär sväng, från att i tidigare 
barndomsår varit något som färdats utanför, vid sidan av till 
att ta sig in i henne och få henne att ifrågasätta dugligheten av 
sina "inre egenskaper". 

Skulptur nr 2

Skulptur nr 3
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Skulptur nr 9: Den sista skulpturen är en illustration till den 
avslutande manuspassagen;

»I en dröm är jag uppe i trädet med de susande löven. Jag vill 
ge det ett namn men kommer inte på något lika fint som trädet 
självt. Trädet kanske duger. Det duger, och i det duger jag med.«

Trädet bakom skolan är också med vid ett tidigare tillfälle 
i manus och fungerar för henne som en tillflyktsort, en 
upphöjd plats där hennes tankar tillåts kretsa runt annat 
än omgivningens förväntningar. Hon är uppe i det i sin 
dröm, men i skulpturen till passagen är trädet kapat. Vad det 
betyder behöver jag kanske inte beskriva.

5. Resultat

Till utställningen har jag försökt tänka på upplevelsen 
av skulpturerna. De står i ordningsföljd så som de följer 
händelserna i manus medsols. Podiet är runt för att det ska 
kännas naturligt att gå runt det och se skulpturerna ur alla 
vinklar. För att koppla podiet till skolmiljön har jag klätt 
in det i linoleum. Podiet är 90 cm högt så att också barn i 
5-årsåldern ska kunna se ordentligt. Ljudet på inläsningen är 
medvetet ganska lågt för att uppmana till ett aktivt lyssnande. 
Manuset i textform finns att ta med sig i form av en folder där 
en lite längre version av min verkstext utgör baksidestexten. 
För att ha råd att göra gratisfolders är de printade i gråskala 
utan foton, men visitkort med ett foto av projektet finns att 
ta med sig. 

Skulptur nr 9

Ljudet spelas 
från en hög-
talare i taket. 
Foldrar och 
visitkort står 
på en tavellist 
på väggen.
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Diskussion

Under projektets gång har jag tänkt mycket på vem jag vänder 
mig till. Barns väl är något som angår alla direkt eller indirekt. 
Vilka förväntningar som finns på barn i skolålder är en tydlig 
indikator på vilket samhälle vi vill ha, och vilket samhälle vi 
kommer få.

Jag ser gärna att vuxna tar del av gestalningen tillsammans 
med sina barn under utställningen, men vill senare göra 
boken jag skrev om tidigare för att möjliggöra spridning av 
materialet. Där tänker jag att foton av gestalningen, manuset i 
textform och delar av min research samlas. 

Ett mål borde då vara att låta politiker, utbildnings-
samordnare, rektorer, lärare och lärarstudenter ta del av 
projektet. För att uppnå detta skulle jag till exempel kunna 
göra boken tillgänglig på Skolverkets och Lärarförbundets 
konferenser och kongresser. Exakt hur jag ska gå tillväga 
kan jag ännu inte svara på.  Det får utvisa sig efter kontakt 
med arrangörer. Kanske kan postande till enskilda personer 
på beslutsfattande positioner också vara ett alternativ. Eller 
kanske något helt annat.

Under utställningen upplevde jag att besökarna mötte min 
huvudperson på ett sätt som jag var nöjd med. Flera sade att 
de blev berörda. Däremot ska vara ärlig och säga att jag inte 
var vid min plats så mycket som jag kanske borde ha varit. Jag 
tycker själv att det är stressande när utställare kommer fram 
eller står och observerar när jag tittar på ett verk, och tycker 
inte att det är helt lätt att gå fram till folk. Men jag mötte en 
lärarstudent som var glad att jag tagit upp ämnet och hade 

en ambivalent inställning till ämnet. Hon menade att hon 
upplevde att det fanns två läger i hur lärare förhåller sig till 
ämnet som hon beskrev berodde på vilken sida Jan Björklund 
en står. Där det ena lägret tar fasta på en bred definition av 
kreativitet och den andra på företagande. Jag pratade också 
med en förskolepredagog som beskrev samma situation, 
där hon valde att att fokusera på kreativitet. Jag hade inte 
sinnesnärvaron att fråga hur de ställde sig till de önskvärda 
inre egenskaperna och det känns synd i efterhand. 

Drygt 200 manus tog folk med sig och efter att jag varit 
bortrest den sista utställningshelgen var det bara ett kvar så 
kanske hade fler gått om jag varit på plats. Det hoppas jag 
tyder på att det finns ett intresse för ämnet och att projektet 
kanske ger en lättfattlig ingång till de täta förändringar som 
jag tror att skolsystemet kommer att genomgå framgent. 

Jag hörde också en grupp äldre kvinnor diskutera ämnet 
utanför skolan när jag gick förbi, så jag tror att min tematik 
gick fram.

Däremot tror jag kanske inte att betydelsen av mina 
mindre skulpturer gick fram helt. Det var en av de saker som 
diskuterades under opponeringen. Det föreslogs att jag på ett 
tydligare sätt kunde leda in besökaren i läsandet, t.ex genom 
att ha små textutdrag eller rubriker vid varje skulptur (vilket 
som jag tänkt tidigare i processen) eller kanske ha hörlurar vid 
varje skulptur med bara det gestaltade stycket i ljudspåret. Jag 
ville inte använda hörlurar dels för att jag inte tror att särskilt 
många tar på sig dem och dels för att det skulle göra att 
endast ett fåtal åt gången kunde ta del av gestaltningen i sin 
helhet. Däremot håller jag med om att små textutdrag kunde 
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7. Slutsatser

Genom att gestalta ett barns subjektiva upplevelse av inre 
tvivel runt sitt egenvärde orsakat av den entreprenöriella 
pedagogikens delmålsättningar initiativförmåga och starkt 
självförtroende svarar jag på min frågeställning;

»Hur kan jag gestalta en möjlig reaktion på en entreprenöriell 
pedagogik utifrån ett barn vars personlighet inte faller inom 
ramarna för det som definierats som det önskvärda och 
nyttiga?«

Mina gestaltningsmässiga beslut redogör jag för under 
rubriken Metod. 

Genom att i min gestalning visa på en typ av möjlig 
negativ konsekvens av en entreprenöriell pedagogik i 
grundskolan problematiserar jag i riktning mot min andra 
frågeställning;

»Och i en vidare kontext; Hur långt är vi villiga att gå i att 
anpassa människan till marknaden? Där det sistnämnda inte 
är något jag besvarar utan vill problematisera genom min 
gestalning.«

Genom att avsluta manuset med en drömsekvens där 
hon befinner sig på en plats där hon känner sig tillräcklig 
försöker jag öppna upp för en värdediskussion;

»I en dröm är jag uppe i trädet med de susande löven. Jag vill 
ge det ett namn men kommer inte på något lika fint som trädet 
självt. Trädet kanske duger. Det duger, och i det duger jag med.«

varit bra för att göra det mer lättillgängligt. 
Under opponeringen diskuterades också olika syn på 

vikten av hur stor del av min research som framgick i 
gestaltningen. Min opponent upplevde det som att jag velat 
kommunicera mer av min research efter att ha tagit del av 
rapporten, och det stämmer. Det har varit en konflikt för mig 
genom projektet. Jag kände jag att det fanns en tveksamhet 
i att använda mig själv som avsändare av research kring ett 
ämne där jag inte har någon utbildning. Samtidigt fick jag 
också feedbacken att jag inte nödvändigtvis är skyldig att 
redogöra för allt som ligger till grund för mitt projekt, utan 
att det jag gjort sannolikt hade informerat om något som få 
känner till oavsett.

Jag tog upp att jag tror att det vore intressant att samarbeta 
med forskarstudenter runt detta ämne och det är något 
jag kommer fundera vidare på. Jag tror att det kan vara ett 
intressant sätt för mig att utveckla min hantverksmässiga 
praktik i en riktning som känns meningsfull för mig. 

Sedan kommer jag också att fundera vidare på hur jag kan 
integrera text i/på mina skulpturer. Jag ser i efterhand att det 
hade kunnat vara ett alternativt sätt att integrera researchen 
i min gestaltning där jag föreställer mig att min upplevda 
konflikt i att använda mig själv som avsändare inte känts 
lika problematisk eftersom min konstnärliga ingång blivit 
tydlig. Det tror jag är en viktig lärdom som jag tar med mig 
ur projektet.
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Mitt arbete vill alltså i förlängningen väcka frågor kring värde 
med utgångspunkt i den nya läroplanen för grundskolan, 
LGR11. Som jag skrev under rubriken Varför ett subjektivt 
barnperspektiv?;

»Är det acceptabelt på ett rent mänskligt plan att forma barn 
efter marknadens behov? Vad händer när gränsen mellan 
människa och marknad blir allt svårare att urskilja, och synen på 
kunskap blir enbart instrumentell och utilitaristisk? Vad innebär 
det att läroplanen för grundskolan nu innehåller specifika 
önskvärda inre egenskaper hos sina elever?«

I den ideella poddradioserien Kunskapens Träd (avsnitt 5, 
Jobb) beskriver Per Johansson, idéhistoriker och doktor i 
humanekologi, att vi bör se på det industrialiseringsprång 
vi nu står inför som konsekvensen av en typ av mänsklig 
potential, som realiserat i den här globala skalan verkar ha 
väldigt många oönskade effekter socialt och ekologiskt. 

Och om den delen av den mänskliga potentialen tränger 
undan eller marginaliserar en annan mänsklig potential som 
vi i grund och botten värdesätter högre, så hamnar vi i en 
slags psykosocial problematik där vi måste börja hitta vägar 
att etablera en sann värdediskussion. 

Volymen på min inspelade berättelse är medvetet låg för 
att uppmana till ett aktivt lyssnande till en av alla de röster 
som inte hörs i den storpolitiska debatten. Projektet är ett 
barns vädjan om en ny typ av värdediskussion där hennes 
egenvärde inte definieras utifrån marknadsliberala kriterier.

8. Referenser

Tryckta källor

Benedikt Frey, Carl, A. Osborne, Michael, The future of 
employment – How suceptible are jobs to computerisation?, 
University of Oxford, 2013

Haaga, Nina, Entreprenörskap i grundskolan, examensarbete 
inom lärarutbildningen, Göteborgs Universitet, VT 2011

Liedman, Sven-Eric, Hets! En bok om skolan, Bonniers, 
Stockholm, 2011

Standing, Guy, En färdplan för prekariatet – vägen till ett 
fullvärdigt medborgarskap, Daidalos, Göteborg, 2014

Trost, Jan, Kvalitativa Intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund, 
2010, s.27 

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vartannat jobb 
automatiseras inom 20 år  – Utmaningar för Sverige, Trydells 
Tryckeri, Laholm, 2014

Udovic, Ana, Generation Ego, att fostras in i en narcissistisk 
kultur, Ordfront, Stockholm, 2014



50 51

Muntliga källor

Simon Kyaga, Creativity, madness and genius, Friday Lecture 
på Konstfack, 13 februari 2015

Webbkällor

answers.google.com/answers/threadview?id=368558, 18 feb 
2015 

entreprenorskapigrundskolan/tag/elis/, 2 mar 2015

en.wikipedia.org/wiki/Surrealism, 20 apr 2015

en.wikipedia.org/wiki/Symbolism_(arts), 20 apr 2015 

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
18 december 2006 – om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande, 2006,  eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=CELEX:32006H0962, 2 apr 2015

huffingtonpost.com/gregory-hosono/entrepreneurship-in-
500-w_b_1077954.html

infontology.typepad.com/kunskapens_trd/2014/03/, 25 
april 2015

jenseneducation.se/Forskola/Att-ga-pa-JENSEN/Traning-
for-verkligheten/, 2 mar 2015

jenseneducation.se/JENSEN-education/Om-JENSEN-
education/Om-oss/, 2 mar 2015

jenseneducation.se/JENSEN-grundskola/Att-ga-pa-
JENSEN-/Halsan-i-fokus/, 2 mar 2015

jenseneducation.se/JENSEN-grundskola/Om-
JENSEN-grundskola/Hakan-Jensen-berattar/, 2 mar 
2015

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, sid 9, 

pedagogstockholmblogg.se/, 10 mar 2015

                                                 skolverket.se/om-skolver-
ket/publikationer/visa-enskild-publikation?_
xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.
se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry-
cksak%2FRecord%3Fk%3D2575, 21 feb 2015



52 53

9. Bilagor
(Innehållet i det inlästa manus som spelas ovanpå skulpturerna)

Varmt välkomna till grundskolan Unikum!

Vi vet att varje elev bär på fröet till vårt samhälles framtida 
utveckling. Och genom höga positiva förväntningar lovar vi 
att lyfta varje enskild elev till nästa nivå! 

Ordet entreprenör kommer från “Antha Prerna”, som är 
sanskrit och betyder självmotiverad. Detta är själva grunden 
till allt det vi vill ge våra elever.

Vår entreprenöriella pedagogik följer riktlinjerna i LGR11 
och från Skolverket.

Alla våra lärare har specialkompetens inom praktiskt 
entreprenörskap i klassrummet och goda kontakter med 
närliggande näringsliv. Därför vågar vi lova ditt barn en 
utbildning som ger ett betydande försprång ut i verkligheten.

Så till vår utbildningsmodell;

Kreativitet
Nyckeln till ett framgångsrikt arbetsliv ligger idag i att skapa 
något nytt, att identifiera möjligheter där andra ser hinder. 
Det vet vi, och därför har vi specialkurser inom kreativt 

tänkande och nyskapandeprocesser.

Ledarskap
Att kunna ta kontroll över en arbetsprocess och leda andra 
mot ett gemensamt mål är en viktig kompetens för en 
entreprenör. Därför har vi utvecklat ett projektbaserat 
arbetssätt där varje elev får tillfälle att ta på sig ledarrollen.

Självförtroende och mod
Att våga satsa fullt ut på idéer med potential är en 
nödvändighet för att nå framgång. För att göra det behövs 
en inre balans och en tilltro till den egna förmågan. 
Därför arbetar varje elev dagligen med målbilds- och 
mindfulnessträning tillsammans med sin personliga 
lärarcoach.

Mina föräldrar ville prata med mig om något viktigt. Det är 
inte ofta de pratar med mig tillsammans, så jag förstod att 
det var allvar. Först trodde jag att jag hade gjort något fel och 
fick ont i magen. Men det var om skolan. De hade hittat en 
som de tyckte verkade bra sa de. En skola som skulle vara bra 
för mig sen när jag blir vuxen. Och så sa de att den var lite 
speciell, och att det var därför den var bra. Den var speciell 
för att man fick testa på hur man kan jobba i verkligheten 
och ibland hjälpa vuxna som arbetar tror jag. Och öva på att 
prata om saker.
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Jag är inte så bra på att prata om saker. Helst lyssnar jag bara. 
Så jag förstod att det var därför de var så allvarliga.

– Det är klart att hon kommer tycka att det är jobbigt i 
början, det gör ju alla.

– Inte du

– Joho då! Det gjorde jag nog visst. Men hon måste träna på 
det där vet du. Det går inte att ruva på henne hur länge som 
helst. Det krävs en massa andra saker av barnen nu, det måste 
du förstå.

– Jo, men jag vet också att hon inte kommer berätta om hon 
inte trivs. Jag tänker bara på henne.

– Det gör jag med, det vet du att jag gör. 

Jag vaknar på natten innan jag ska börja skolan och går in till 
pappa. Det är kallt runt fötterna. Jag vågar inte väcka honom 
för han har jobbat sent.

Jag är inte är så bra med andra barn. Mamma säger att det är 
för att jag började dagis så sent, att jag bara måste öva men jag 

vet inte. Det förstår jag väl att jag inte är så lätt att tycka om. 
Jag kryper ner bredvid, försiktigt.

Vi sitter i bilen. Den luktar nytt läder och plast. Jag mår lite 
illa. Att åka in till stan känns som att resa till andra sidan 
jorden. Stan är ett ord jag inte vet vad det betyder. Jag ska gå i 
skolan i stan. Vad är det? Inte vet jag. Något viktigt tror jag.

Hit ska jag åka själv sen, med tåg. Mamma har köpt ett dyrt 
busskort till mig. Jag vet att jag kommer att tappa bort det. 
Därför tycker jag inte om viktiga saker, jag är hopplös med 
dem. Är skolan en viktig sak kommer jag säkert vara hopplös i 
den med. 

Jag blundar en stund och sväljer. Plötsligt hörs grus under 
bildäcken och vi stannar. Jag försöker öppna dörren oberört, 
men stänger lite för hårt. När vi kommer in pratar läraren till 
föräldrarna tror jag, för jag förstår inte allt. Vad är potential? 
Vad är målbild? Jag tittar upp på mamma. Hon ser glad ut 
men också lite sammanbiten. Jag kommer säkert göra henne 
besviken.

– Jag tror att era föräldrar har pratat lite med er om hur vi 
arbetar här och då hoppas jag att de har berättat att det allra 
allra viktigaste är att vi vill hjälpa er att våga tro på er själva, 
för vi vet att var och en av er bär på något stort och viktigt.
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Ånej, viktigt

Vi ska säga saker till varann, våra namn och något vi är bra på. 
Det blir min tur. Mina nackmuskler slutar fungera och mitt 
huvud faller ner. Jag kan inte prata. Lärarens röst låter som att 
den är under vatten. Jag hör inte. De får hoppa över mig.

individuell målbildsträning

– Förstår du vad jag menar? Kan du titta på mig?

Titta upp snabbt bara så får du kanske gå sen. Nu
– Mhm
Jag förstår inte alls, mina öron har stängt av sig för länge sen.

– Okej, då säger vi så. Då kan du skicka in nästa när du går ut 
så ses vi på måndag. Trevlig helg!

Blodet susar i öronen. Jag är jättedålig på att stänga dörrar 
oberört. Min arm är spaghetti. Jag vet inte vem jag ska skicka 
in. Minns inte vad någon heter. Jag går. Tittar inte upp 
från marken förrän jag kommer till tågstationen. Läraren 
sa något till mig om att våga. Men jag vågar ju ingenting. 
Måste alla våga?

– Men vad säger hon då?

– Nä hon säger inte så mycket. Du vet hur det är.

– Men vad har du frågat då?

– Tja hur dagen varit, vem hon lekt med, vad de haft för 
lektioner och sådär. Det vanliga du vet.

– Men vad säger hon då då?

– Nä hon säger väl att det har varit bra.

– Men hur tror du att det är då?

– Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fråga. Vill hon inte säga 
så vill hon inte. 

– Nähä. Nä.

Jag blir rädd när andra rör sig fort och låter högt. Jag känner 
mig så långt borta då. Som en tung grå sten i en klar porlande 
bäck. Jag börjar känna igen de andra i klassen nu och gör mitt 
bästa för att undvika att möta deras blick. Utifall de skulle tro 
att jag kan låta och röra mig som dem och kanske få för sig 
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att fråga om jag vill vara med. De skulle bara tröttna på mitt 
tunga gråa.
Jag går och lyssnar på lövträden bakom skolan istället. De 
heter aspar tror jag, de som har löv som darrar. Ett träd är 
större än de andra och jag vill upp i det, men grenarna är för 
långt från marken. Bredvid ligger en hög med stenbumlingar. 
Jag knuffar en fram till trädet och klättrar upp. Allt darrar 
och susar här uppe. Världens bästa sällskap.

föredrag

Vi ska prata igen. Ensamma framför hela klassen, om något vi 
valt. Jag valde ädelstenar för jag har en fin bok om dem. Min 
lärare har försökt coacha mig på målbildsträningen men det 
hjälper inte nu. Jag tycker synd om läraren. Nu måste hela 
klassen tro att jag är sjuk eller nåt. De säger inget men jag ser 
att de undrar.

– Jag tycker att det är väldigt synd när du gjort en så fin 
presentation. Ska vi försöka igen nästa vecka?

Då är jag sjuk nästa vecka.

– Hallå, vart ska du? Ska du gå och gömma dig? Får vi följa 

med? Hallå? Varför vågar du inte prata? Kan du inte prata? 
Hallå?

– Nej hon har ingen feber. Jag säger ju att det här inte är bra 
för henne. Det blir för mycket att hantera.

– Nejmen nu överdriver du. Klart hon kan få vara lite ledsen 
när presentationen inte gick så bra.

– Håller du inte med om att det är orimligt att vår sjuåring är 
hemma från skolan för att hon känner sig misslyckad?

Varje lunch tänker jag på första dagen när lärarna pratade 
om vilka regler som finns på skolan. En handlade om hur vi 
ska bära tallrikarna. Framför oss i maghöjd. Det brukar jag 
göra, men tänk om jag tappar den den här gången så att den 
går sönder och inte får gå kvar. Det kanske är en bra idé. Allt 
vinglar på brickan. Mjölk i moset. Jag sätter mig vid ett fönster 
och försöker tänka bort alla ljud. Det är fint väder idag.

En lärare visar mig ett bra rum. Det är tyst här och det finns 
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böcker att läsa. Jag plockar upp en jag tycker om som finns 
hemma. Sen en till. Här känner jag mig inte konstig lika ofta. 
Bara den korta stunden mellan att jag lägger ihop en bok och 
tar upp en ny. Hur kommer det sig att vissa kan prata så bra 
men inte jag? Varför blir alla så besvikna när jag inte kan? 
Varför kan jag inte? Är det något fel på mig? 

Klockan är två. Jag går in på toaletten så att de andra ska hinna 
gå. Det är något fel på mig. Snart kommer det hända något 
hemskt. Alla kommer bli besvikna. Om de bara kunde lämna 
mig ifred. När jag kommer hem ser jag att de oroar sig. Jag 
orkar inte med att de oroar sig längre. Jag kan inte hjälpa dem.

I en dröm är jag uppe i trädet med de susande löven. Jag vill 
ge det ett namn men kommer inte på något lika fint som 
trädet självt. Trädet kanske duger. 

Det duger, och i det duger jag med. 


