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Abstract
Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU 
and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a 
concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at 
the national and regional political levels. My aim is to describe, analyze and gain 
knowledge of what entrepreneurship in the Swedish upper secondary schools imply 
in practice, against the background of a local context. In particular, the conditions 
for learning.

My approach is ethnographically inspired and this multiple case study is limited 
to two upper secondary school programmes. Data has been collected through 
observations, video recordings, informal conversations with pupils and teachers and 
formal conversations with headmasters. The material is analyzed in terms of three 
socioculturally inspiring foci. 

By means of a cultural-institutional focus, the stability and changeability of the 
programmes were elucidated. The previous institutional frameworks have been 
partially questioned by the teachers in the field, which has resulted in the following: 
In one of the upper secondary schools a new locally adapted programme has been 
composed, and courses and subjects have been integrated in a new way in the other 
school’s existing programme. The changes in the upper secondary programmes are to 
a great extent an example of a meeting between top-down and bottom-up initiatives. 
The changes of the institutional frameworks are connected to a discursive shift of 
the responsibility for pupils’ learning and education from teachers to pupils and 
also to teacher’s ambition to adapt interest- and experience-related teaching.

In a situated focus, both programmes were identified as communities of practice 
with a joint enterprise, mutual engagement and a shared repertoire. These three dimen-
sions were useful for examining specific aspects of the teaching. There has above 
all been an altered balance between reification and participation in the teaching as 
well as boundary crossing both outside the community of practice and within the 
community.

Different conditions for learning were identified through an interpersonal focus. 
Both collaborative learning and cooperative learning were useful, but not sufficient 
concepts for describing the various forms of team learning. The conditions of 
cooperation and the pupils’ communication patterns revealed yet another form of 
team learning, which I call comparative learning. If the risk of everyday concepts 
getting the upper hand and trivialization can be avoided in team learning, there is 
in all these learning processes a potential for the pupils being able to develop strategies 
for handling complex tasks, taking initiatives and responsibility, cooperating and 
learning from one another in various different ways. In this way entrepreneurship has 
had an impact on the practice of the classrooms.

Key words: entrepreneurship, enterprise education, sociocultural perspective, com-
munities of practice, collaborative, cooperative and comparative learning.
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Förord

”Det är bara att skriva till dess du är klar”, sa en doktorandkollega när vi 
satt på tåget på väg från Köpenhamn. Orden har många gånger känts 
förtröstansfulla. Men nej Niklas, riktigt klar blev jag nog inte. Däremot, 
med en blandning av lättnad och vemod, konstaterar jag att det är dags att 
sätta punkt. 

I samband med detta vill jag passa på att tacka personer som hjälpt mig 
från periferin mot ett deltagande i för mig nya praxisgemenskaper. Allra 
först riktar jag ett varmt tack till de elever, lärare och skolledare som välvilligt 
delat med sig av sin skoltillvaro. Det har varit en förmån att genomföra 
studien hos Er.   

Ett stort tack till mina handledare, Torbjörn Danell vars dörr och mailbox 
alltid stått öppen när jag behövt diskutera något och Kerstin Munck som 
noggrant läst med pennan i hand.

Tack även alla på institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga 
ämnen som erbjudit mig en arbetsgemenskap. En särskild tanke till dem 
som läst mina texter och gett värdefulla synpunkter och upplyftande tillrop, 
såväl vid seminarier som under slutfasen av mitt skrivande. Tack Berit, Carin, 
Carina, Eva, Helena, Kerstin, Ingalill, Maria, Anders och Ron. En kreativ 
och trevlig gemenskap tackar jag alla i Forskningscentrum Företagsamt 
Lärande för. 

Jag har även varit del i en annan praxisgemenskap, Nationella Forskarskolan 
i Pedagogiskt arbete. Tack till ledning, handledare och doktorander och inte 
minst, Elisabeth för redigering av texten. Ett särskilt tack till min NaPa-
grupp: Marie, Kicki, Gunbritt och Lena. Jag har uppskattat våra seminarier 
– hjärta och smärta.

Tack för värdefulla synpunkter: Mia Karlsson när det gäller teori, Kristina 
Segerholm angående fallstudier, Sven Persson vid ”nästan slutseminarium” 
och Lisbeth Åberg Bengtsson vid slutseminariet. Ett tack även till Björn 
Johansson för tekniska under och Sture Sjödin för att du från början trodde 
på mig.

Med tacksamhet minns jag vistelsen vid Sigtunastiftelsen tillsammans 
med Lena Granstedt, som medförde givande samtal, trevlig miljö och pro-
duktivt skrivande. Tack även för det stipendium jag erhållit från Stiftelsen 
J C Kempes Minnes Stipendiefond samt stipendier från Doktorandfonden, 
fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet.

Ett särskilt tack riktas till Skellefteå kommun och Skolverket för mitt 
dagliga bröd, det vill säga finansiellt stöd. I samband med detta tackar jag 
även Länsstyrelsen i Västerbotten. 



Innerligt tack också till min familj: mamma Magde och svärmor Karin 
som ställt upp på alla tänkbara vis, Emil och Frida, som blivit så självständiga 
medan jag suttit böjd över tangentbordet, Selma, som trofast väntat vid min 
sida och tvingat mig till promenader, och slutligen tack Magnus, för att 
du finns, för att du förstår, för att du följt mig under dessa år. Till Dig på 
bröllopsdagen.

Burträsk den 15 april 2007
Gudrun Svedberg
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Kapitel I – Introduktion och syfte

Entreprenörskap. Företagsamhet. Dessa begrepp, välkända från närings-
 livet, har under senare år gjort entré i ett nytt sammanhang, nämligen

i skolan. Plötsligt har de blivit användbara för att fånga och tala om en företeelse,
visserligen något vagt preciserad, som håller på att växa fram som något centralt
i utbildningssammanhang. Den undran som ligger till grund för avhand-
lingen har att göra med hur entreprenörskap och företagsamhet, vilka förts
upp på en överstatlig politisk agenda och återspeglats på nationell politisk
nivå, uppfattas och omsätts på lokal nivå, i den svenska gymnasieskolan.
Avsikten är således att beskriva, analysera och vinna kunskap om vad entre-
prenörskap i den svenska gymnasieskolan kan innebära i praktiken, mot
bakgrund av en lokal kontext. Studiens fokus riktas mot hur undervisningen
organiseras och realiseras och mot villkoren för lärandet.

I detta första kapitel ges en politisk, empirisk och forskningsmässig orien-
tering om vad entreprenörskap i utbildningssammanhang handlar om. Innan
jag i det första avsnittet, Entreprenörskapets väg till skolan, beskriver politiska
överstatliga och nationella initiativ, utredningar och direktiv, redovisar jag
en kort glimt från ett av de klassrum där jag genomförde min pilotstudie.
Exemplet får tjäna som kontrast och något att i tanken relatera de politiska
skrivningarna till. Senare i kapitlet anknyter jag återigen till pilotstudien
och ger en sammanfattning av några centrala resultat. I avsnittet Forsknings-
översikt orienteras läsaren kring begreppsproblematiken och vad som skett
inom forskning på området. Redan här vill jag dock klargöra att i denna
studie används de båda begreppen väsentligen synonymt, men när skriv-
ningarna inte bygger på referat används företrädesvis entreprenörskap. Mot
bakgrund av ovanstående preciseras studiens syfte och frågeställningar i
kapitlets sista avsnitt, En sammanfogad bild.

Entreprenörskapets väg till skolan

En glimt från ett klassrum

När jag observerar aktiviteten i klassrummet dyker ordet sam-
bandscentral upp i mina tankar. Elevgrupper försvinner iväg
på olika uppdrag, någon går iväg för att ringa, en grupp gör
sig klar för att åka iväg till ett möte. Elever återkommer också
regelbundet, för att hämta material, fråga läraren om något
eller diskutera ett problem med sin grupp. Därefter går de iväg
igen, kanske till datasalen eller ett grupprum. Eller tar de rast?
För mig som oinvigd är det till en början svårt att se något
mönster i allt detta.1
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Jag beskriver vid ett senare intervjutillfälle mina intryck från klassrumsbesöket
för en grupp elever.

E: Det kallas organiserat kaos.
I: Organiserat kaos, jaha. Ni kan förstå att det såg ut så

för mig?
E: Ja, så ser det ut.
E: Det tycker man ju själv också att det ser ut.
E: Ja.
E: Det är ju det att alla personer vet ändå vad dom ska göra

så det är inga problem.2

De berättar att läraren ibland stämmer av hur det går i grupperna, men att
arbetet i övrigt är fritt. Är det för fritt? undrar jag.

E: Nä, alltså.
E: Vi har ju en planering vi ska följa och göra olika grejer.
E: Sedan så måste vi ju ta eget ansvar också.
E: Ja.
I: Gör ni det då?
E: Ja, ja oftast i alla fall.
E: Det gör vi tycker jag.
I: Och vad händer om man inte tar eget ansvar då?
E: Ja, men då är det ju gruppen som blir lidande.3

Jag vill inte släppa tråden utan frågar om det finns risk för att det kan bli
”flummigt” när man jobbar så pass självständigt.

E: Jo, det finns det väl men känner jag att jag har jobbat
mycket kan det hända att jag tar en paus men det blir
inte flummigt.

E: Nej.
E: Men vi är ju inte oseriösa.
E: Ja, men vissa lektioner är man kanske mer eller mindre

seriös än andra, men man jobbar ju som ändå.4

1 Pilotstudie, 2002. Fältanteckningar från observationer genomförda på ett gymnasie-
program. Se även sidan 24 ff. i detta kapitel.

2 Pilotstudie, 2002. Bandad gruppintervju med tre gymnasieelever, två flickor
och en pojke. Av det bandade materialet har jag inte kunnat höra vilken av flickorna
som sade vad. Eftersom analysen inte görs utifrån ett genusperspektiv har jag
valt att markera samtliga elevers uttalanden med E (elev). Mina frågor markeras
med I (intervjuare).

3 Pilotstudie, 2002.
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I ovanstående citat redovisas några enskilda elevers uttalanden. Det ger också
en bild av hur två lärare valt att organisera undervisningen. De har tydligen
anammat vad som brukar kallas en progressiv undervisning – projektorien-
terad, av problemlösande karaktär och med ökat elevansvar. Men ger episoden
uttryck för något mer? Är det så att en utbildningspolitisk policyagenda för
ökat entreprenörskap lämnar avtryck i klassrummets praxis? På vilka sätt
har entreprenörskap länkats till undervisning? Låt oss titta närmare på detta.

Politiska initiativ på överstatlig nivå
Trots att samarbetsorganet Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) saknar legal beslutsrätt över medlemsländers utbild-
ningspolitik och Europeiska unionen (EU) tillämpar subsidiaritetsprincipen,
har dessa överstatliga organisationer en påtaglig inverkan på nationell nivå.5

Utbildningspolitiska initiativ, inte minst där ekonomiska mål framhålls,
har genom styrning via utbildningsmässiga undersökningar, nationella
jämförelser, ”best practise”, överenskommelser och gemensamma mål fått
nationellt genomslag.6 I denna framställning presenteras ett urval exempel
på hur entreprenörskap kopplats till utbildning, dels i en OECD-rapport,
dels genom ett antal EU-initiaitv.7

OECD lade 1989 fram rapporten Towards an enterprising culture – a
challenge for education and training.8 Rapporten diskuterar varför intresset
för entreprenörskap uppkommit, var intresset finns, till vilka grupper insatser
för ökat entreprenörskap riktas, hur detta tillämpas samt vad som kan läras
av detta.9

Av rapporten framgår att i nästan alla medlemsländer finns ett ökat intresse
för policyinitiativ och ett ökat antal praktiker som är riktade mot att stärka
den entreprenöriella förmågan hos individer och i samhället. Det visade
intresset rör även den potentiella roll som utbildningssystemet kan antas ha

4 Pilotstudie, 2002.
5 OECD är ett samarbetsorgan för  utvecklade industriländer i väst. OECD har ej

nationella beslutsbefogenheter utan fungerar som ett utrednings- och utveck-
lingsorgan. Eftersom OECD:s policyagenda trots detta påverkar medlemsländerna
har jag valt att, precis som när det gäller EU, använda termen överstatligt.

6 Initiativ som förts fram på överstatlig nivå, och som därefter fått genomslag på
nationell nivå har exempelvis rört entreprenörskap i skolan, livslångt lärande och
hållbar utveckling. SOU 1996:1; Lund, 2006.

7 För en utförlig redogörelse hänvisas till Mahieu, 2006.
8 OECD/CERI, 1989.
9 En specialistgrupp sammansatt av forskare, utbildningsanordnare, akademiker

och praktiker från flera länder har bidragit med forskning, erfarenheter och
perspektiv. I rapporten ges exempel på praktiska initiativ och/eller policyskrivningar
från 13 medlemsländer.

13



och få i detta sammanhang. I skrivningarna betonas den ömsesidiga relationen
mellan utbildning och ekonomi i ett snabbt föränderligt samhälle. En slutsats
är att den inverkan föränderligheten får inom alla områden av människors
liv, på samhällets institutioner, organisationer och kultur leder till ett ökat
behov av att bli och vara entreprenöriell. För att fostra entreprenöriella
kompetenser, vilket innefattar att vara kreativ och flexibel, att ta och utöva
initiativ och ansvar samt kunna lösa problem, behövs förändrade undervis-
ningsmetoder, sammanfattar rapporten. Skolan har på så sätt hamnat i fokus
för dessa politiska och ekonomiska initiativ.

Rapporten presenterar två definitioner av begreppet entreprenörskap och
dess utövande. En snäv ansats rör entreprenörskap kopplat till ”business”
och är inom utbildningssystemet en fråga om att unga, vanligen på experi-
mentell bas, lär sig om management och om att starta företag. Här efterfrågas
ofta förändringar av styrdokumentens skrivningar. Den andra ansatsen, den
breda, innefattar ett entreprenörskap som främst handlar om kvalitéer och
kompetenser som möjliggör att individer inom organisationer, samhällen
och kulturer agera flexibelt och kreativt i mötet med, och även bidragandet
till, den snabba sociala och ekonomiska förändringen. Fokus ligger därför
inte, såsom i den snäva ansatsen, på att lära om entreprenörskap, utan på
personlig utveckling. Den breda ansatsen handlar således för utbildare om
att förändra sin pedagogik mot vad som i rapporten benämns entreprenöriellt
lärande.

I rapporten framhålls att möjligheter till entreprenöriellt lärande finns
inom befintliga skolorganisationer, styrdokument och undervisning, men
att arbetsformerna behöver utvecklas.

Enterprise learning places greater responsibility on the learner
than experiental learning; it requires the teacher to facilitate
rather than instruct and organise; and it is project and task
oriented.10

När studien genomfördes saknades i vissa länder, där policy utvecklats utifrån
ett behov av förändring, motsvarande förändring av praktiken och tvärt
om, i andra länder hade praktiken utvecklats men det saknades politiskt
förankrade rekommendationer som kunde stödja och möjliggöra en spridning
av perifera och innovativa utvecklingsarbeten till utbildningar generellt. I
det fåtal länder där det tycktes råda jämvikt mellan politisk och praktisk
handlingsnivå var utvecklingen fortfarande på ett experimentellt stadium.11

10 OECD/CERI, 1989, s. 7.
11 OECD/CERI, 1989, s. 7.
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Aktiviteter baserade på den snäva definitionen har utvecklats och fått en
markant spridning inom utbildningssystemet, i första hand på grund av
näringslivets intressen och andra utomstående aktörers inträde på utbild-
ningsområdet. Motsvarande tendens finns även på politisk nivå där åtskilliga
initiativ tagits av andra ministerier än medlemsländernas utbildnings-
ministerier.

Det finns två dominerande uppfattningar om entreprenöriellt lärande.
Inom den snäva ansatsen hävdas att entreprenöriellt lärande endast är intressant
för dem som i rapporten benämns som en elit, medan aktörer utifrån den
breda ansatsen ofta ser entreprenöriellt lärande som en innovativ metod för
dem som skolsystemet inte når fram till, det vill säga elever som är studietrötta
och/eller hoppar av skolan. Rapporten identifierar således två dilemman,
ett policy/praktik-glapp och ett ”mainstream”/periferi-glapp.

Ytterligare en fråga som uppmärksammas i rapporten gäller den kvalitets-
diskussion som finns gällande innehållet i utbildningar. I ett föränderligt
samhälle kan, enligt rapporten, uppmärksamheten inte begränsas till att
endast handla om innehåll. Jämförbar uppmärksamhet måste riktas mot
kvaliteten när det gäller metoder och processer i arbetet.12

Efter min redogörelse för OECD-rapporten vill jag nu lyfta fram några
rapporter och initiativ tagna inom EU. Europeiska rådet höll i mars 2000
ett möte i Lissabon för att diskutera unionens strategiska mål för det kommande
decenniet. De nya målen fastställdes till ”att bli världens mest konkurrens-
kraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar
ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av
social sammanhållning”.13 I ordförandeskapets slutsatser framhålls entrepre-
nörskap som en grundläggande färdighet och kopplas till utbildning och
livslångt lärande. Skrivningarna har, genom vad som brukar benämnas
Lissabonstrategin, blivit en viktig markering på den politiska agendan och
gett mandat till fortsatta insatser för entreprenörskap i skolan.

Samma år anordnade Europeiska kommissionen tillsammans med franska
myndigheter en mötesplats i Nice där utbildning för entreprenörskap disku-
terades och goda exempel, bland annat från Sverige, presenterades.14

Året därpå, vid Europeiska rådets möte i Stockholm 2001 lades, på uppdrag
av nämnda Lissabonstrategi, rapporten Konkreta framtidsmål för utbildnings-
systemen fram.15 Mötet resulterade i att medlemsländernas utbildningsministrar
antog tre strategiska mål för den kommande tioårsperioden:16

12 OECD/CERI, 1989, s. 12.
13 Europeiska rådet i Lissabon, 2000.
14 European Commission, 2000. Detta får jag anledning att återkomma till under

rubriken Initiativ på regional nivå, s. 22.
15 Europeiska unionen, 2001.
16 European Commission, 2001.
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• Att förbättra kvaliteten och effektiviteten i utbildnings-
systemen inom Europeiska unionen.

• Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen.
• Att öppna utbildningssystemen för omvärlden.17

Under det sistnämnda delmålet – att öppna utbildningssystemet för omvärlden
– preciseras synen på entreprenörskap i utbildningssammanhang. Termen
företagaranda (spirit of enterprise) används och definieras i rapporten som
en aktiv och reaktiv inställning som hela samhället bör värdesätta och investera
i, exempelvis genom att elevers företagaranda stimuleras under hela utbild-
ningstiden. 18

Ytterligare ett steg togs, på grundval av Lissabonstrategin samt inom ramen
för Det fleråriga programmet för företag och företagaranda19, när medlems-
länderna samt Norge startade Best-projektet om utbildning för entreprenör-
skap.20 Best-projektets arbetsgrupp, bestående av representanter/experter
från samtliga medlemsländer samt Norge, har på uppdrag av Europeiska rådet
i Lissabon arbetat för att hitta och lyfta fram goda exempel från hela Europa
och på så sätt främja utbyte av bästa praxis.21 Arbetsgruppen enades om en
gemensam definition av ”undervisning i entreprenörskap”. Två delar skulle
ingå i definitionen: dels en bredare förståelse av begreppet avseende utbildning
för att utveckla företagaranda, vilket innefattar utveckling av vissa personliga
egenskaper, dels en mer specifik förståelse av begreppet avseende utbildning
i företagande.

Nedan har jag sammanfattat arbetsgruppens precisering av vad undervisning
i entreprenörskap syftar till:

• att främja personliga egenskaper relevanta för entreprenörskap, till
exempel kreativitet, initiativförmåga, risktagande och ansvarskänsla,

• att organisera aktiviteter grundade på ”learning by doing”,
• att öka elevers medvetenhet om egenföretagande som ett möjligt yrkesval

(som ett alternativ till att vara anställd),
• att ge specifik utbildning i hur man skapar företag (gäller särskilt i yrkes-

förberedande skolor, tekniska skolor och på universitet).22

17 European Commission, 2001, s. 7.
18 Europeiska unionens råd, 2001, s. 14.
19 Europeiska rådet, 2000.
20 Europeiska kommissionen, 2004.
21 John Wallon, NUTEK, representerade Sverige i Best-projektets arbetsgrupp.
22 Näringslivspublikationer, 2004, s. 8 f.; Europeiska kommissionen, 2004, s. 13.
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I rapporten från Best-projeket framhålls att utbildning i entreprenörskap inte
bör förväxlas med ekonomiska studier. Vidare framgår att:

Entreprenörskap kan ses som ett särskilt ämne, men faktiskt
också, delvis beroende på vilken utbildningsnivå det är fråga
om, som ett tvärgående eller övergripande ämne eller som en
undervisningsmetod.23

I Best-projektets slutrapport konstateras att medlemsländernas läroplaner ger
utrymme för entreprenörskap i undervisningen, även om detta inte föreskrivs.
Skolor och lärare uppfattas som i hög grad självbestämmande och därigenom
anses riktade stödåtgärder för ökat entreprenörskap motiverade. Exempelvis
förordas finansiering av pilotprojekt, underlättande av förbindelser mellan
skolor och företag, tillhandahållande av undervisningsmaterial, åtgärder för
att höja medvetenheten och sprida god praxis samt utbildning av lärare.24

Ännu ett steg i denna riktning togs 2003, när europeiska kommissionen
publicerade Grönboken – Entreprenörskap i Europa.25 Av Grönboken framgår
att entreprenörskap handlar om att skapa nya arbetstillfällen och tillväxt,
främja social och ekonomisk utveckling i regioner som släpat efter, integrera
arbetslösa och mindre gynnade grupper i arbetslivet och frigöra individens
förmågor. Enligt Grönboken kan färdigheter som främjar entreprenörskap
erhållas i utbildningssystemet.26 En uppföljning av Grönboken resulterade i
att kommissionen året därpå antog en handlingsplan, En europeisk dagordning
för entreprenörskap.27

Utifrån erfarenheterna från de gångna fem årens arbete enligt Lissabon-
strategin beslöt Europeiska rådet 2005 att strategin skulle reformeras. Euro-
peiska unionens insatser skulle tydligare renodlas mot två uppgifter, att
åstadkomma högre och mer varaktig tillväxt samt skapa fler och bättre jobb.28

Främjandet av entreprenörskapskulturen finns även med i det nya Lissabon-
programmet. Entreprenörskap ses som ”en nyckelkompetens för tillväxt,
sysselsättning och personlig utveckling”.29 Termen ”ansvarsfullt entreprenör-
skap” har tillkommit och den tidigare använda termen företagaranda åter-
kommer och definieras nu enligt följande:

23 Europeiska kommissionen, 2004, s. 11.
24 Europeiska kommissionen, 2004.
25 Europeiska kommissionen, 2003.
26 Europeiska kommissionen, 2003, s. 14.
27 Europeiska gemenskapernas kommission, 2004.
28 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006.
29 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, s. 4.
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Företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till
handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande
och förmåga att leda och planera projekt för att uppnå de delmål
som ställts upp. Detta är ett stöd för alla i vardagslivet (både
hemma och ute i samhället) och gör arbetstagarna både mer
medvetna om det sammanhang de verkar i och mer benägna
att utnyttja de möjligheter som står till buds. Det är också en
grund för mer specialinriktade färdigheter och kunskaper som
företagare behöver för att etablera en social eller kommersiell
verksamhet.30

I det reviderade Lissabonprogrammet är avsikten att stödja medlemsstaterna
i arbetet med att utveckla dynamiska strategier för utbildning i entreprenörskap,
detta genom en rad rekommendationer:

En enhetlig nationell ram rekommenderas eftersom en sådan förväntas
underlätta arbetet för medlemsländerna. Genom att få till stånd samarbete
mellan olika ministerier kan strategier utvecklas som omfattar alla utbild-
ningsnivåer. Entreprenörskap bör framskrivas som ett utbildningsmål i
skolornas läroplaner på alla nivåer.

Skolorna bör på olika sätt uppmuntras och få praktiskt stöd för att införa
olika aktiviteter och program för entreprenörskap. Särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt att utbilda lärare, här åsyftas såväl grundutbildning som fort-
bildning, samt att höja skolledares medvetenhet om betydelsen av detta.31

Vidare förordas att samarbeten mellan utbildning och lokalsamhälle/lokala
företag uppmuntras. Externa aktörer som verkar för att elever exempelvis kan
pröva på att driva miniföretag bör få systematiskt stöd. Dessutom bör entre-
prenörskap främjas inom högre utbildning.32

Entreprenörskap i utbildningssammanhang har således, genom olika argu-
ment och rekommendationer, lyfts fram på överstatlig nivå i en rad rapporter,
program och överenskommelser. I det följande avsnittet skall vi titta närmare
på den politiska agendan på nationell nivå.

Politiska initiativ på nationell nivå
I propositionen 1995/96:222, Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till
år 2000, framskrivs attitydernas avgörande roll för företagsamhet och entre-
prenörskap och enligt propositionen måste grunden för entreprenörskap

30 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, s. 4.
31 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, s. 11. Rekommendationerna kan

jämföras med beskrivningarna av nationella och regionala insatser senare i kapitlet.
32 Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, s. 11.
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läggas i ungdomsskolan.33 Kvalifikationer som gynnas i en företagsam kultur
är, som redan framgått, kreativitet, initiativförmåga och flexibilitet. Vidare
framgår att en skola som främjar entreprenörskap måste utgöra en integrerad
del av närsamhället.

I propositionen kan man även utläsa en tilltro till regionala nätverk och
lokalt anpassade insatser framför enbart centrala direktiv. En konsekvens av
detta blev att landshövdingarna i samtliga län fick ett förhandlingsuppdrag,
vilket sedermera kom att kallas landshövdingeuppdraget.34 Uppdraget var
ett initiativ från regeringen för att åstadkomma en bred samverkan kring
regionala och lokala åtgärder för ökad tillväxt och sysselsättning. Uppdraget,
som skulle genomföras under drygt två år, sågs av en del som ett omöjligt
uppdrag (mission impossible).35 I Västerbotten genomfördes projektet under
namnet Ny Kraft och kom att få betydelse för det fortsatta arbetet med
entreprenörskap i skolan.

Under samma period gav Närings- och handelsdepartementet Bengt
Johannisson, professor i entreprenörskap, och pedagogen Torsten Madsén i
uppdrag att identifiera entreprenörskapets särdrag och i vad mån det svenska
utbildningssystemet skapar förutsättningar för skolning i entreprenörskap.36

Utredningen gällde även skolans samverkan med samhällets övriga aktörer
samt hinder och drivkrafter för entreprenöriell skolning.

Rapporten, som fick titeln I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning
i förnyelse, är ämnesövergripande och sammanlänkar framför allt entreprenör-
skapsforskning med pedagogisk forskning. Genom att koppla entreprenörskap
till, vad utredarna kallar begreppets vardagliga motsvarighet, det vill säga
företagsamhet, utvecklas en bas för att sammanlänka skola och samhälle. Ett
grundtema i utredningen är att entreprenörskap och företagsamhet beskriver
förändring, förnyelse och lärande.

Att utbilda för entreprenörskap handlar enligt utredarna mer om utbildning
i och genom entreprenörskap än om entreprenörskap. ”Det är genom under-
visningens uppläggning och genomförande som man i större eller mindre
utsträckning kan befrämja sådant som självtillit, handlingsorientering, eget
ansvarstagande och engagemang.”37 Möjligheterna att åstadkomma sådana
processer är naturligtvis inte helt oberoende av undervisningens innehåll,

33 Prop. 1995/96:222.
34 I Västerbotten genomfördes projektet under namnet Ny Kraft. Länsstyrelsen

Västerbotten (2006-07-12). Detta återkommer jag till senare i kapitlet. Inom Ny
Kraft användes företrädesvis begreppet ”företagsamhet”.

35 Eriksson, 1997.
36 Johannisson & Madsén, 1997. Notera att uppdragsgivande departement inte var

Utbildningdepartementet.
37 Johannisson & Madsén, 1997, s. 84.
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men Johannisson och Madsén menar att det är formerna för lärandet som i
först hand måste analyseras. De understryker att en långsiktig strategi måste
ta fasta på en förändrad pedagogik i allmänhet.

Utredarna sammanfattar sina resultat i en paradox, nämligen att skolning
i entreprenörskap kräver både individualisering och organisering. ”Individua-
lisering därför att den enskilda individens särdrag måste bejakas för att skapar-
kraften skall aktiveras. Organisering därför att individens lärande sker i ett
komplext samspel med andra aktörer.”38 Här menar de att närsamhället måste
tas tillvara i lärprocessen.

En annan nationell aktör i detta sammanhang är den näringspolitiska
myndigheten Verket för näringslivsutveckling (Nutek). På uppdrag av Närings-
departementet och med utgångspunkt i propositionen 1998/99:115 På ung-
domars villkor39 lade Nutek, tillsammans med Skolverket och flera andra aktörer
fram förslag till ett nationellt handlingsprogram 2000 under rubriken För
framtida företagande.40 Programmet sjösattes dock aldrig men följdes fyra år
senare av ytterligare ett nationellt program, Treårig satsning på entreprenörskap
för ungdomar. Detta antogs av regeringen i december 2004 och Nutek fick i
uppdrag att genomföra programmet under perioden 2005-2007.41 Även
denna gång ställer sig flera aktörer bakom, till exempel Myndigheten för
skolutveckling, Skolverket, Svenskt näringsliv och Högskoleverket. Medel
har inom ramen för programmet beviljats till såväl regionala entreprenör-
skapsprogram som enskilda mindre projekt. Syftet är framför allt att främja
entreprenörskap i grund- och gymnasieskola samt högskola. Programmet
utgår från följande, ofta citerade, definition av entreprenörskap:

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där indi-
vider, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör
något med dem för att omforma idéer till praktiska och mål-
inriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska
sammanhang.42

I den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna finns flera skrivningar
som ligger i linje med de hittills beskrivna målen, exempelvis när det gäller
nära samverkan med arbetslivet och samhället i övrigt. Även när det gäller
arbetsformer tolkar jag in vissa överensstämmelser, exempelvis när det före-

38 Johannisson & Madsén, 1997, s. 241.
39 Prop. 1998/99:115.
40 Nutek, 2000.
41 Regeringskansliet, 2004. Programmet omfattar 130 miljoner kronor under perio-

den 2005-2007; Regeringskansliet, 2006.
42 Nutek (2006-07-12).
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skrivs att eleven skall stärka sin tilltro till den egna förmågan, själv och till-
sammans med andra ta initiativ och ansvar och påverkar sina villkor.43 Däremot
förekommer inte begreppen entreprenörskap eller företagsamhet i läroplans-
texterna. Frågan har dock funnits på dagordningen, såsom när regeringen
2004 uppdrog till Skolverket att förbereda de förändringar av gymnasieskolan
som föreslogs i proposition 2003/04:140, Kunskap och kvalitet – elva steg
för utvecklingen av gymnasieskolan.44 Av propositionen framgår bland annat
att gymnasieskolan bör förmedla kunskaper som förbereder för såväl anställning
som eget företagande och ett aktivt samhällsdeltagande. I detta sammanhang
aktualiseras entreprenörskap i betydelsen av förmåga att initiera och genomföra
olika aktiviteter och projekt.

De fyra perspektiv som enligt 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna
(Lpf 94) skall prägla undervisningen är ett etiskt perspektiv, ett miljöperspektiv,
ett internationellt perspektiv och ett historiskt perspektiv.45 Genom att i ut-
formningen av programmål och kurser även beakta ett entreprenörskaps-
perspektiv kan enligt propositionen elevernas initiativförmåga, kreativitet
och företagsamhet stimuleras i undervisningen.46 I förslaget till den reviderade
Gymnasieskolan 07, framlagt av Skolverket, ingår således även ett entre-
prenörskapsperspektiv.47 2006 års regeringsskifte har dock inneburit att för-
ändringarna av gymnasieskolan i skrivande stund är skjutna på framtiden.

Initiativ på regional nivå
Har de ovan beskrivna politiska målen och initiativen fått några återverkningar
på regional nivå? Det mesta tyder på det även om variationerna är stora
inom landet. En web-enkät till landets grund- och gymnasieskolor läsåret
2003/2004 visar att 78 procent av de svarande från gymnasieskolan använder
begreppen entreprenörskap och/eller företagsamhet för att beteckna någon
av de pedagogiska aktiviteterna.48 Den största utbredningen av begreppen
finns i de tre nordligaste länen: Västernorrlands, Norrbottens och Väster-
bottens.49 När det gäller enbart gymnasieskolan placerar sig även Kronobergs
och Gotlands län i topp eftersom samtliga svarande i dessa län uppger att
entreprenörskap och/eller företagsamhet används. Den vanligaste tolkningen

43 Lpf 94, s. 13 f.
44 Utbildningsdepartementet, 2004; Prop 2003/04:140.
45 Lpo 94/Lpf 94.
46 Prop 2003/04:140.
47 Skolverket, Gy 07 (2006-07-12).
48 FSF 2005:7. Svarsfrekvensen från grundskolorna var endast 32 % och från

gymnasieskolorna 43 %. Enkäten besvarades främst av skolledare, men även av
lärare och studie- och yrkesvalslärare.

49 FSF 2005:7, s. 3.
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är att begreppen entreprenörskap/företagsamhet står för att utveckla den
företagsamma och kreativa eleven. Andra vanliga svar är självständiga elever
och skolutveckling. Företagsetablering nämns oftare i gymnasieskolan, vilket
kan förklaras med att 77 procent av de svarande gymnasieskolorna erbjuder
utbildning i att starta och driva företag. Detta är enligt studien mest före-
kommande inom de samhällsvetenskapliga programmen.50

Ett av de län som omnämns ovan, Västerbotten, utgör det geografiska
område inom vilket mitt avhandlingsprojekt genomförts. Att användandet
av begreppen entreprenörskap och/eller företagsamhet är så utbrett i de
västerbottniska skolorna kan möjligen härledas till den länssatsning som
inleddes 2000 under rubriken Prioritet Företagsamhet i Västerbottens län
(PRIO 1). Nedan följer en bakgrund till satsningen och en beskrivning av
PRIO 1.

I Västerbotten resulterade det tidigare nämnda landshövdingeuppdraget
i slutet av 1990-talet i aktiviteten Ny Kraft och projektet Västerbotten det
företagsamma länet. Syftet var, vilket tidigare beskrivits, att öka tillväxt och
sysselsättning i regionen. I detta arbete sågs en positiv påverkan av människors
attityder till entreprenörskap och företagsamhet som viktig. Projektet riktades
till privatpersoner, föreningar och skolor som kunde söka ekonomiskt stöd
för att gå vidare med sina idéer. Med hjälp från Ny Kraft startade ett åttiotal
skolprojekt inom området Företagsamhet i skolan.51

I två av länets kommuner och skolor pågick under denna tid redan separata
utvecklingsarbeten inom området: i Nordmalings kommun genom ett utbyte
med Vasa i Finland och i Skellefteå kommun genom ett samarbete med
Norrbottens län.52 Skellefteåprojektet var det tidigare omnämnda projekt som
år 2000 presenterades som ”best practice” från Sverige vid Europeiska kom-
missionens möte i Nice, 2000.53

Såväl Ny Kraft som de båda kommunprojekten gav värdefulla erfarenheter
inför hur den utvidgade satsning som genomfördes i Västerbottens län i
och med PRIO 1 skulle utformas.

PRIO 1 – Prioritet Företagsamhet i Västerbottens län
PRIO 1 är således benämningen på ett omfattande regionalt projekt i Väster-
botten för ökat entreprenörskap med unga människor i fokus. Målet har varit

50 FSF 2005:7, s. 4, 7.
51 Länsstyrelsen Västerbotten (2006-07-12).
52 Angående utvecklingsarbetet i Nordmaling, se Mahieu, 2006, s. 176. Skellefteå-

projektet beskrivs i Kreativitet och företagsamhet i Skellefteås skolor 1997-1999.
Se även Nya Företagsamhetsprogrammet 2000.

53 European Commission, 2000.
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att stärka företagsamheten, kreativiteten och entreprenörsandan för att på
sikt öka antalet entreprenörer och företagare i Västerbotten.54 Projektet fick
en bred förankring med samarbetspartners från Skolverket, Umeå universitet,
näringslivet, fackliga organisationer, Kommunförbundet Västerbotten med
flera. Länsstyrelsen stod som projektägare och projektet finansierades av
Europeiska unionens strukturfond mål 1, Umeå universitet, Länsstyrelsen
och deltagande kommuner.55 Projektet har pågått i två perioder, 2000-2002
samt 2003-2005.56

Företagsamhet beskrivs på följande sätt på PRIO 1:s hemsida:

Oftast handlar det om att genomföra en idé i syfte att förändra
något. Initiativförmåga och lust att testa gränser kännetecknar
den företagsamme, likaså att vara orädd, uthållig och tro på
sig själv. Givetvis har skolan enorm betydelse för att denna inre
företagsamhet hos eleverna ska få plats och kunna utvecklas.57

I citatet omnämns den inre företagsamheten, något som förtydligas ytterligare
i PRIO 1:s projektbeskrivning:

Genom att den inre och yttre företagsamheten blir en naturlig
och integrerad del i skolarbetet kan kunskap om entreprenörskap
och en attitydförändring till företagande skapas. Inre företag-
samhet handlar om att vara allmänt företagsam, kreativt tän-
kande, initiativrik, kommunikativ, frimodig och ansvarstagande.
Yttre företagsamhet handlar om beredskap för en framtid som
företagare/entreprenör.58

Områden som prioriterats inom PRIO 1 har varit ökad samverkan mellan
skola och närsamhälle, att ge eleverna ökade kunskaper om arbetsmarknadens

54 Projektbeskrivning, Företagsamhet i skolan och Ungt entreprenörskap i Västerbotten,
2001.

55 PRIO 1 budgeterades under perioden 2000-2005 till ca 40 miljoner kronor.
Under den första projektperioden, 2000-2002 var PRIO 1 ett paraplyprojekt
innefattande tre delprojekt; Unga entreprenörer, Forskningscentrum Företagsamt
Lärande och Företagsamhet i skolan. Under den andra perioden koncentrerades
insatserna till skolan. PRIO 1 (2005-11-24); Forskningscentrum Företagsamt
Lärande (2005-11-05).

56 Syfte och målsättning för de två projektperioderna var i stort lika. I denna be-
skrivning utgår jag från den första periodens projektplan. PRIO 1 (2005-11-24).

57 PRIO 1 (2005-11-24).
58 Projektbeskrivning, Företagsamhet i skolan och Ungt entreprenörskap i Västerbotten,

2001, s. 1.
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kompetenskrav, att stimulera deras inre företagsamhet och att utveckla peda-
gogiska modeller inom skolan. Under den första projektperioden skulle
dessutom miljö- och jämställdhetsaspekter beaktas. I varje kommun har
projektsamordnare haft till uppgift att hålla samman de kommunala aktivi-
teterna och fungera som stöd för de enskilda skolprojekten. Utifrån lokala
förutsättningar och behov, men inom ramen för det övergripande paraply-
projektet, har deltagande kommuner och skolor formulerat sina delprojekt.
När det blev dags att summera PRIO 1 kunde det konstateras att länets
samtliga kommuner deltagit, samt sammanlagt 500 skolprojekt, från förskola
till grundskola och gymnasieskola. Formuleringar rörande företagsamhet
fanns 2005 inskrivna i 13 av länets 15 kommunala skolplaner.59

Initiativ på kommunal nivå
2002 genomförde jag en pilotstudie i en av de kommuner som deltog i
PRIO 1. Studien ger ett exempel på hur PRIO 1 kan uppfattats och omsättas
på skolnivå. Men först, som en bakgrund till nämnda pilotstudie, ger jag en
bild av min egen roll i sammanhanget och en bakgrund till varför jag intresserat
mig för just entreprenörskap i skolan och PRIO 1.

En titt i backspegeln visar att min egen bakgrund på flera sätt är sammanvävd
med den beskrivning som getts av PRIO 1. Jag har ett förflutet som lärare
och har bland annat arbetat som gymnasielärare, samt två år som kommunal
samordnare för gymnasieprojekt inom PRIO 1. Mellan 1997 och 1999 var
jag en av de lärare som arbetade med skolprojekt inom det tidigare beskrivna
Skellefteåprojektet. Dessa erfarenheter resulterade i en uppsats som handlade
om företagsamhetsprojekt i gymnasiesärskolan.60 Nästa steg blev att som
doktorand fördjupa mig i entreprenörskapssatsningar på gymnasieskolan.
En pilotstudie genomfördes för att vaska fram forskningsbara och relevanta
frågeställningar. Studien resulterade dessutom i en rapport.61

En pilotstudie
Pilotstudien genomfördes 2002 inom det tidigare nämnda kommunprojektet
Kreativitet och företagsamhet i Skellefteå (KFS).62

Studien omfattar kommunens samtliga sex gymnasieprojekt fördelade
på tre gymnasieskolor. Nio lärare och tjugo elever intervjuades.63 Resultatet
visar att samtliga delprojekt organiserats utifrån minst två av följande huvud-
drag:

59 Danell, 2005.
60 Svedberg, 1999.
61 Svedberg, 2002; Pilotstudie, 2002.
62 Svedberg, 2002.
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• utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen/främja skolans kon-
takter med näringsliv,

• elever prövar företagande i skolan/affärsverksamhet,
• elever är handledare/guider,
• elever utvecklar kreativa lösningar/innovationer.

Flera lärare som ingick i studien poängterade att ovanstående endast är olika
sätt att organisera undervisningen medan målet har varit att utveckla elevernas
företagsamhet och kreativitet, att de skall kunna genomföra sina idéer och
fatta aktiva beslut. Lärarna uppger att de strävat efter att åstadkomma komplexa
ämnesövergripande uppgifter som har betydelse för någon, gärna med för-
ankring utanför skolan. Det handlar om att arbeta i grupp och ta ansvar.
Studien antyder att bakom organiserandet och genomförandet av undervis-
ningen finns dels lärares olika tolkningar av vad Företagsamhet i skolan innebär
och dels deras egen kunskapssyn. Förändringssträvan ställs därefter mot de
målrelaterade, tidsmässiga och strukturella ramar som lärarna uppfattar skall
gälla.

Vad är det då som driver dessa lärare att arbeta i projekten? Lärarnas utsagor
vittnar om tre centrala drivkrafter bakom deras engagemang;

• synen på kunskap och elevers lärande,
• en strävan att utveckla samt höja gymnasieprogrammets status,
• en vilja att själva lära nytt och utvecklas som lärare.

Hos två lärare fanns antydningar om att de delvis anpassat sig till PRIO 1:s
direktiv och skolledares initiativ men vanligare var att de anpassade och
omtolkade dessa direktiv till den egna verksamheten och egna idéer. Flera
lärare beskrev att de koordinerade flera olika pågående utvecklingsarbeten
och förändringar till detta projekt, det vill säga det som sorterade under
PRIO 1.

Eleverna å sin sida hävdade att det är roligare att arbeta i projekt men att
man inte enbart kan arbeta på det sättet i skolan. De möter varierade arbetssätt
och situationer och utvecklar därigenom en handlingsberedskap, men de
uppgav samtidigt att arbetsformerna med ökat ansvar och inflytande är jobbiga.
Några elever placerar arbetsformerna i motsatsförhållande till att erhålla
ämneskunskaper och framhåller att även sådana är viktiga.64 Studien, som
huvudsakligen bygger på informanternas utsagor, gav några svar men reste
framför allt nya frågor om gymnasieskolans ramar, hur undervisningen orga-
niseras och hur elever lär i projekt som dessa.

63 Studien bygger på entimmeslånga intervjuer med nio lärare, samtliga med aktiv
roll i projekten, samt sex gruppintervjuer med sammanlagt tjugo elever.

64 Svedberg, 2002.
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Forskningsöversikt

Entreprenörskap – en orientering
Innan begreppet entreprenörskap diskuteras i en ny kontext, skolans, är det
befogat att helt kort nämna något om den ursprungliga betydelsen samt
hur entreprenörskapsforskningen utvecklats. Som redan framgått finns en
koppling till ekonomiska värden och etablerande av nya företag och det är
också i en ekonomisk kontext begreppet entreprenörskap har sin upprinnelse.
Ordet entreprenör kommer ursprungligen från franskans ”entrepreneur”
och betecknar en person som är aktiv och får något gjort.65 Under 1600-
talet kom de handlingar som denna person företog sig även att förknippas
med risktagande. En entreprenör var en person som tog sig an uppdrag åt
andra, det vill säga uppdrag på entreprenad.

En banbrytare inom forskningsfältet som vanligen omnämns i dessa
sammanhang är Joseph A. Schumpeter. Redan på 1930-talet skriver Schumpeter
att entreprenörens speciella beteende utmärks av att bryta gamla mönster
genom att introducera innovationer. Under senare delen av sitt författarskap
uppmärksammar Schumpeter att entreprenörskap inte enbart handlar om
enskilda individer utan även kan utövas som kollektiv insats.66  Denna tidiga
forskning, som inledningsvis var en nationalekonomisk angelägenhet, vidgades
och har från 1970-talet utvecklats till ett multidisciplinärt forskningsfält
med bidrag från företagsekonomisk, sociologisk och beteendevetenskaplig
forskning.67 Utvecklingen har lett till en pågående debatt om definitioner
och nya forskningsfrågor, vilket inte minst förs i ett ansenligt antal vetenskapliga
tidskrifter som är direkt kopplade till entreprenörskap.68 Litteraturen inom
området behandlar exempelvis entreprenörskapsteorier, entreprenörskapets
historia, begreppet entreprenör, nyföretagandet, management, skillnader
mellan olika regioners entreprenöriella aktivitet och entreprenörskap som
ett medel för regional utveckling.69

65 Begreppet entreprenör används redan 1437 enligt Dictionnaire de la langue
francaise, beskrivet i Landström, 1999, s. 22.

66 Landström, 1999, s. 42; Sandal, 2003. Även i den tidigare beskrivna Lissabon-
strategin hänvisas till Schumpeter angående innovationer som en motor för
ekonomisk utveckling.

67 Danell, 2000, s. 55; Røe Ødegård, 2000, s. 19.
68 Några exempel på tidskrifter är: Entrepreneurship and regional development;

Entrepreneurship Theory and Practice; International Entrepreneurship and
Management Journal; Journal of Developmental entrepreneurship; Journal of
Entrepreneurship; Journal of International Entrepreneurship; Journal of Small Business
and Enterprise Development.

69 Exempel på nämnda litteratur är: Casson, 2003; Landström, 1999; Davidsson
& Delmar, 2000; Hislop, 2005; Skoglund, 2005.
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Inom den nyare entreprenörskapsforskningen ställs även nya frågor som
exempelvis rör gender, specifikt kvinnligt entreprenörskap70, ungt entrepre-
nörskap71, entreprenörskap kopplat till etnicitet72, socialt entreprenörskap,
entreprenörskap i icke vinstdrivande verksamhet och exempelvis i ideella
organisatiner,  inom statlig och offentlig sektor73 samt entreprenörskap som
organisatorisk kreativitet74. Jag återkommer till det sistnämnda senare i detta
avsnitt.

Ur den omfattande debatten har forskare identifierat tre huvudsakliga
tankeskolor.75 För det första handlar det om antaganden som sammankopplar
entreprenörskap med ekonomiska funktioner, det vill säga ett funktionellt
perspektiv. För det andra, processer och entreprenöriellt skapande av ny
verksamhet räknas till ett beteendemässigt perspektiv och för det tredje,
antaganden och frågor som hänger samman med entreprenören som individ
innefattas i ett personlighetsperspektiv. Cope menar att beskrivningen bör
kompletteras med ytterligare ett perspektiv, ett lärandeperspektiv på entre-
prenörskap.76

Inom personlighetsperspektivet har försök gjorts att identifiera entre-
prenörens egenart, där egenskaper som prestationsbehov, uthållighet och
kreativitet förmodas gynna företagandet. En omdebatterad fråga i samman-
hanget har varit om man föds till entreprenör eller utvecklas till detsamma.77

Den förstnämnda, mera statiska hållningen har kritiserats vilket lett till ett
ökat intresse för ett mera dynamiskt lärandeperspektiv. Hur individer
socialiseras till att bli entreprenörer blir en viktig fråga, liksom vikten av
förebilder och den kulturella och sociala kontextens betydelse diskuteras.78

Forskning har hävdat att entreprenörskap ofta överförs vid köksbordet, det
vill säga familjeföretaget går från generation till generation.79 Påståendet
reser frågan om den allt längre skolgången i så fall minskar förutsättningarna
för en tidigare familjerekrytering.80 Eller är det så att entreprenörskap kan
läras och utvecklas i skolan? Inom forskningen råder en viss samstämmighet
om att så är fallet och även i praktiken har ett stort antal utbildningsprogram

70 Holmquist, 2002; Lindgren, 2000; Bruni, Gherardi & Poggio, 2005.
71 Klosterberg & Andersson, 2003.
72 Najib, 1999.
73 Gawell, 2006; Johannisson, 2005; Mühlenbock, 2004.
74 Hjorth, 2003.
75 Cope, 2005, med hänvisning till Burns & Dewhurst, 2005.
76 Cope, 2005.
77 Henry, Hill & Leitch, 2005, s. 98.
78 Landström, 1999, s. 72-115.
79 Landström, 1999, s. 127.
80 Danell & Graunitz, 2002.
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med inriktning mot entreprenörskap vuxit fram, framför allt på universitets-
nivå, men även på grund- och gymnasienivå.81

Hur entreprenörer lär, utanför utbildningssystemet och i sin verksamhet,
både i uppstartsfasen och när verksamheten/företaget etablerats, har varit
föremål för flera studier.82 Rae beskriver entreprenöriellt lärande på följande
vis:

When learning is applied to the concept of entrepreneurship, it
is concerned with learning how to recognise and act on oppor-
tunities, how to organise and manage ventures, and so on.
Entreprenurial learning is taken to mean learning to work in
entrepreneurial ways. But it is not only acquiring the functional
”knowing”, it involves actively ”doing” as well as understanding
”what it is that works” and realising that one ”can do it”. In
entrepreneurial learning, knowing, acting and making sense
are interconnected.83

Enligt Rae är således kunskap och handling nära sammanvävt när det gäller
entreprenöriellt lärande. Det är antaganden som han ingalunda är ensam
om. Enligt en forskningsöversikt av Cope beskrivs entreprenörens lärprocesser
ofta i termer av ”learning by doing”, ”trial and error”, problemlösning och
erfarenhetslärande.84 Entreprenörens lärande ses således som handlings-
orienterat.

Hjorth, en av nytänkarna inom området, betraktar entreprenörskap som
organisatorisk kreativitet vari passion och lek utgör viktiga beståndsdelar.85

Han menar att entreprenörskap först och främst tillhör samhället, och endast
i andra hand ekonomin och det handlar mer om skapande än om ekonomi.86

För att förstå entreprenörskap ur det perspektiv som Hjorth förespråkar
måste vi först synliggöra den rådande managementkulturen. En ekonomisk
rationalitet har gjort att management utvecklats till det sätt att förhållas sig

81 Erkkilä, 2000; Landström, 1999; Johannisson & Madsén, 1997, är alla exempel
på forskare som menar att entreprenörskap kan läras i skolan. Entreprenörskap
på universitetsnivå, se Gibb, 1993.

82 Cope, 2000; Rae, 2000.
83 Rae, 2000, s. 151.
84 Cope, 2005, s. 381.
85 Hjorth, 2003; Hjorth & Johannisson, 1998, s. 86-104. Med ”nytänkande” syftar

jag bland annat på intresset för att dels koppla samman entreprenörskaps-
forskning och filosofi, dels tillämpa narrativa och diskursiva ansatser i forskning
om entreprenörskap. Se Hjorth & Steyaert, 2004.

86 Gustafsson, 2005 [intervju med Daniel Hjort].
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till tillvaron som är mest lönande. Denna rationalitet har även påverkat skolans
pedagogik, som Hjorth beskriver som ”managementiserad”. Det innebär att
skolsystemet varit instrumentellt i konstruktionen av den styrbara med-
borgaren. Kontroll och ekonomisk aktivitet har varit centrala parametrar
för konstruktionen av sådana identiteter som prioriterats i uppbyggandet
av den industriella ekonomin. Enligt Hjorth belastas skolsystemet fortfarande
av detta förhållningssätt.

 Management förstås i sammanhanget som effektiv förvaltning av existe-
rande resurser vilket gör att Hjorths uttalande kan tolkas som att skolan
huvudsakligen lär ut förvaltandet av kunskap och andra värden. Till skillnad
från detta handlar entreprenörskap om kreativa aktioner för att skapa nya
eller förändra hur existerande resurser brukas. En sådan utgångspunkt öppnar
för en diskussion om vilka förutsättningar det finns för lärande som trans-
formerande och skapande processer. 87 Kravet på skolan har förändrats i takt
med att vi passerat den post-industriella ekonomin, menar Hjorth.

Hjorth synliggör således en kamp mellan den rådande och väletablerade
managementdiskursen och den entreprenöriella diskursen. Eftersom vi har
svårt att se bortom den ekonomiska rationaliteten, verkar krafter för en
”managementisering” även av entreprenörskapet. ”Entrepreneurship is then
transformed from the tactical discourse on passion, playfullness and ’madness’
into a strategic discourse on control and efficiency.”88 Denna diskussion
handlar egentligen inte om bra och dåligt, gott och ont, utan mera om att
det finns en tid för ”management” och en för entreprenörskap. Management
har gjort stor nytta för den industriella ekonomin och ett samhälle med en
förvaltarorienterad skola. Nu skapar vi ett annat samhälle, en annan ekonomi
och en skola där entreprenörskap, enligt Hjorth, är centralt.89

Entreprenörskap och skolforskning
Den forskning som direkt rör entreprenörskap i utbildningssammanhang
ur den bemärkelse som studeras i denna avhandling, är begränsad och i
pedagogiska tidskrifter är det långt mellan artiklarna.90 Två nya svenska
avhandlingar inom fältet, Eva Lefflers studie av den företagsamma eleven
och Ron Mahieus studie av drivkrafter och aktörer bakom entreprenörskap
i utbildning, har direkt koppling till min studie och ägnas därför särskild

87 Hjorth, muntligt föredrag, Umeå (2006-09-06).
88 Hjort, 2003.
89 Hjorth, personlig kommunikation (2006-09-07).
90 Exempel på artiklar i pedagogiska tidskrifter är Holmgren & From, 2005; Leffler

& Svedberg, 2005; Leffler & Svedberg, 2003; Shacklock, Hattam & Smyth,
2000; Harris, 1995.
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uppmärksamhet.91 Ett likartat skolsystem och en liknande förståelse av entre-
prenörskap i skolsammanhang gör att uppmärksamheten även riktas mot
våra grannländer.

I boken Creating Opportunities for Young Entrepreneurship sammanställs
och jämförs nordiska initiativ och aktiviteter för att stimulera entreprenörskap
bland unga, där även utbildningssatsningar innefattas.92 Studien visar att
samtliga nordiska länder har eller är på väg att anta nationella strategier för
entreprenörskap. Finland har här den längsta traditionen men liknande steg
har på senare tid även tagits i de övriga nordiska länderna. Gemensamt är
även att många projekt och program har genomförts, de flesta utifrån initiativ
på lokal eller regional nivå. En tendens är att dessa initiativ även innefattar
de lägre åldrarna.93

Røe Ødegård, norsk pedagog, är en av dem som starkt argumenterar för
införandet av pedagogiskt entreprenörskap i utbildningssystemet. Hon betonar
två centrala dimensioner som bör beaktas i diskussionen om entreprenöriella
lärprocesser: ”De indre kommunikasjonsprosessene i skolens pedagogiske
praksis” samt ”[o]rganiseringen av arbeidet i skolen.”94  Däremot görs ingen
djupare definition av hur lärprocesser skall förstås i sammanhanget. När det
gäller undervisningen beskriver Røe Ødegård en förskjutning av fokus från
passivitet till aktivitet, från lydighet till självständighet, från reproduktion till
nyskapande samt från att lära avskilda faktakunskaper till att förstå samman-
hang och problemlösning. Dessutom efterlyser Røe Ødegård en förändring
av inställningen att bli färdigutbildad till en förändringsvilja och motivation
för det livslånga lärandet.95

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har Gunnarsdóttir i en isländsk fall-
studie kartlagt hur elever och lärare uppfattar ämnet ”Innovation Education”.96

Ämnet, som är inskrivet i läroplanen och har införts i den isländska undervis-
ningen för nio-tolvåringar, har sina rötter i en svensk tävling kallad ”Finn
upp” och kan sägas vara Islands svar på entreprenörskap i skolan. För att
förstå fenomenet Innovation Education genomförde Gunnarsdóttir observa-
tioner och intervjuer med elever, lärare och föräldrar. Studien visar att det
färdiga utbildningsmaterial som är kopplat till ämnet på ett avgörande sätt
formar lärarnas uppfattning om vad Innovation Education innebär. Enligt
resultaten överbryggar Innovation Education gapet mellan skolan och ”real

91 Leffler, 2006; Mahieu, 2006.
92 Lundström, 2005.
93 Lundström, 2005, s. 383.
94 Røe Ødegård, 2000, s. 39.
95 Røe Ødegård, 2000.
96 Gunnarsdóttir, 2001.
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life” och påverkar de studerandes identitetsutveckling. Avslutningsvis kon-
staterar Gunnarsdóttir att det etablerats en praxisgemenskap kring Innovation
Education i de isländska skolorna.97

Leffler har, med hjälp av diskursbegreppet, problematiserat entreprenörskap
och företagsamhet som företeelse i skolans lägre åldrar.98 Detta genom att
analysera texter som behandlar entreprenörskap och företagsamhet i skolan
samt grundskolans styrdokument. Dessutom har praktisk verksamhet stu-
derats. Denna studie har liksom min inriktats på skolprojekt inom PRIO
1. Ett mål i PRIO 1 har varit att verka för ökat samarbete mellan skola och
närsamhälle/företag. Lefflers analys av de fyra senaste läroplanerna visar att
skrivningar angående samverkan mellan skola och samhälle inte är något
nytt påfund utan har lyfts fram i samtliga.99

Leffler beskriver tre diskurser kring entreprenören. Inom ekonomin be-
traktas denne ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där ökad ekonomisk
tillväxt och sysselsättning är något centralt. Ur ett pedagogiskt perspektiv
finns intresset för hur entreprenörskapet kan läras genom undervisning.
Slutligen lyfter ett psykologiskt perspektiv inom entreprenörskapsforskningen
fram de inre sidorna hos entreprenören, bland annat kreativitet, initiativför-
måga och gott självförtroende. När dessa diskurser möts uppstår enligt för-
fattaren ett spänningsfält i vars skärningspunkt undervisningen och eleven
befinner sig. Här framställs ett nytt sätt att se på eleven eftersom entreprenörens
betydelse och roll i samhället kopplas till elevens betydelse och roll.

På de fyra skolor som Leffler studerat har begreppet entreprenörskap inte
använts entydigt, vilket överensstämmer med den begreppsproblematik som
lyfts fram i annan forskning. Den därtill vida definitionen av företagsamhet
i skolan i PRIO 1 har lämnat en stor frihet för de verksamma lärarna att
anpassa skolutvecklingsprojekten efter lokala förhållanden och inrikta sig
på vad de ansett vara de bärande idéerna. Möjligen har baksidan av denna
frihet blivit att det uppstått svårigheter att finna en specifik riktning i arbetet.
Leffler beskriver att den yttre företagsamheten, till exempel i form av café-
verksamhet i skolan, blir den synliga del som får uppmärksamhet, medan
den inre företagsamheten, som både lärare och rektorer förespråkar, är mindre
konkret och därmed svårare att utvärdera. Härigenom menar Leffler att
huvudsyftet riskerar att hamna i skymundan.100

97 Gunnarsdóttir, 2001, s. 235.
98 Leffler, 2006.
99 Leffler, 2006, s. 59-79. De läroplaner som analyserats är: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80

och Lpo 94.
100 Leffler, 2006.
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Mahieu beskriver i sin avhandling drivkrafter och aktörer bakom intro-
ducerandet av entreprenörskap och företagsamhet i skolan.101 Detta görs på
supranationell, nationell och subnationell nivå. De supranationella initiativen
ger en viss likriktning när det gäller utbildningspolicy i olika länder. Mahieu
har genom en omfattande analys av OECD- och EU-dokument dels kunnat
visa på en samstämmighet i dessa skrivningar, dels visat på det direkta gensvaret
som återspeglats i dokument på nationell och subnationell nivå. Han har
även genomfört intervjuer med nyckelpersoner som varit involverade i in-
förandet, finansierandet och realiserandet av entreprenörskap i skolan i PRIO
1:s regi. I sina resultat visar Mahieu framför allt på det direkta samspelet
och växelverkan mellan den supranationella och den subnationella nivån. I
decentraliseringens spår har policyskrivningarna ofta gått förbi den nationella
nivån. Genom sin studie visar Mahieu bland annat på vikten av att inkludera
nivån över och under de nationella vid undervisningspolitiska studier. Även
Mahieu tar upp begreppsproblematiken, men konstaterar: ”Mostly, entre-
preneurship is linked to small business start-ups, while enterprising persons
do not have to be entrepreneurs. Instead, an enterprising person may be some-
one who starts and runs projects.”102

Även Mühlenbock konstaterar att entreprenörskap och därmed samman-
hängande begrepp sedan en tid tillbaka används inom offentlig verksamhet,
och noterar att detta skett parallellt med att offentlig verksamhet privatiserats
eller konkurrensutsatts.103 Ett av huvudresultaten är att entreprenörskap
hellre framställs som kollektivt genomförda processer i verksamheten än
individbundna. Mühlenbock underbygger resultatet genom att konstatera
att förutsättningarna för entreprenörskap skiljer sig mellan offentlig och
privat verksamhet, vilket ger avtryck i hur det utövas. Kommunal verksamhet
bygger på kontinuitet över tid och till en viss del på  reglerade uppgifter.
Det handlar om myndighetsutövning och politiskt fattade beslut, vilket
resulterar i särskilda förväntningar på verksamheten och ett begränsat hand-
lingsutrymme för offentligt anställda.

Resonemanget om entreprenörskap i skolan har rest befogade frågor om
vad införandet av dessa begrepp symboliserar. Dahlberg har reflekterat över
det ändrade språkbruket inom förskolans praktik, och ser det som ett tecken
på en förändrad politisk rationalitet som kan synliggöras genom bruket av
två metaforer.104 På sextiotalet kulminerade en diskurs som kan representeras
av metaforen ”Folkhemmet”, och som symboliserar relationen mellan indi-

101 Mahieu, 2006.
102 Mahieu, 2006, s. 8.
103 Mühlenbock, 2004, s. 48 f.
104 Dahlberg, 2000, s. 211 ff.
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viden och samhället. Dahlberg menar att den förskjutning som skett gör att
metaforen ”The market and the enterprise” bättre kan representera dagens
diskurs. Medborgarskapet konstrueras inte längre i talet om solidaritet,
välfärd och trygghet utan i talet om exempelvis personens fria val och själv-
förverkligande. Författaren menar att de nya ordvalen, där fältet förskole-
pedagogik beskrivs som en marknad och förskolan liknas vid ett företag,
har lett till att föräldrarna betraktas som kunder, förskolläraren som en
entreprenör och barnet som självstyrande.105

En sammanfogad bild
Entreprenörskap i skolan är inte någon avgränsat svensk företeelse. Överstatliga
initiativ och överenskommelser gör att utbildningspolicy i olika länder blir
alltmer likformig, samtidigt som förutsättningar och realiserande skiljer sig
åt.106

En jämförelse mellan de politiska skrivningarna på överstatlig och svensk
nationell nivå visar på flera överensstämmelser. Argumentationen för ökat
entreprenörskap, kopplat till ökad tillväxt och minskad arbetslöshet, känns
igen. Även på regional nivå handlar det om fler arbetstillfällen och förändrade
attityder, här med en stundom uttalad och stundom underförstådd ambition
att vända en negativ regionalpolitisk utveckling. När det gäller utbildning,
finns det en ambition att skriva fram entreprenörskap i skolan som en peda-
gogisk modell, dels med målsättningar för individen och de förmågor denne
förväntas utveckla, dels med fokus på kollektivet, där målen skall uppnås
genom samarbete, nätverk och projektinriktade processer.

I överensstämmelse med Mahieus studie visar framställningen på den
direkta växelverkan som finns mellan överstatlig och regional nivå.107 Den
politiska agendan tyder på att det är en ekonomisk rationalitet som fört
entreprenörskapet in i klassrummet och att de intervenerande intressenterna
varit uthålliga i denna strävan.108 Det kan inte heller bortses från att dessa
initiativ kan ses som kritik, både generellt och mera specifikt, mot det befintliga
skolsystemet som inte främjar de förmågor som individer i dag och i framtiden
behöver i sina liv och som samhällsmedborgare.

Genom att summera det tidigare beskrivna kan vi se att flera av Lissabon-
programmets rekommendationer helt eller delvis har följts i Sverige.109 Exem-
pelvis har regeringen antagit ett nationellt program, en satsning på entre-

105 Dahlberg, 2000, s. 211 ff.
106 Mahieu, 2006; Lundström, 2005; Dovemark, 2004; Levin, 1998.
107 Mahieu, 2006.
108 Hjorth, 2003; Mühlenbock, 2004.
109 Jfr Europeiska gemenskapernas kommission, 2006.
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prenörskap för ungdomar, vilken Nutek ansvarar för. Skrivningar om entre-
prenörskap har funnits med i förslagen till en reviderad läroplan för de
frivilliga skolformerna.110 När det gäller Lissabonprogrammets rekommenda-
tion om utbildning av lärare kan det inte ges något entydigt svar på hur
detta tillämpas i riket som helhet. Fortbildning och utbildning om entrepre-
nörskap i skolan riktad till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande erbjuds
på vissa universitet och högskolor och det förekommer även kompetens-
utveckling inom området för skolledare, men de regionala skillnaderna är
stora.111 Likaså finns det skillnader när det gäller riktade insatser för att
uppmuntra skolornas anammande av aktiviteter och program för ökat
entreprenörskap. PRIO 1 är ett exempel från Västerbotten.

I min pilotstudie uppmärksammas flera olika drivkrafter bakom lärares
realiserande av gymnasieprojekt inom PRIO 1, men det tycks inte vara
undervisningens innehåll utan arbetsformer och lärprocesser som främst
sammankopplas med entreprenörskap i skolan. Det handlar om ämnes-
övergripande, komplexa, handlingsorienterade och processinriktade uppgifter
som elever skall lösa genom samarbete.112

Både lärare och elever pendlar mellan nya och tidigare inarbetade roller.
För att använda Hjorths språkbruk är ett rimligt antagande att en manage-
mentdiskurs, som handlar om effektiv förvaltning av kunskaper, finns jämsides
med ambitionen att föra fram idéer om en mera entreprenöriell diskurs, som
innefattar kunskapande.

Det samlade intrycket av ovanstående ger en bild av att entreprenörskap
i skolan kan handla om:

• att öka samarbetet mellan skola och närsamhälle,
• att förändra undervisningsformer och lärprocesser,
• att förändra attityder,
• att uppmuntra elevers kreativitet och initiativ,
• att undervisningen omfattar övningsföretagande i de högre åldrarna och/

eller inom vissa program.

Den sammanvägda bild som här presenterats bygger således på politiska
dokument, en pilotstudie samt tidigare forskning. Den ger en bakgrund,
pekar ut en riktning och besvarar vissa frågor men ger inte någon djupare
insikt i försöken till realiserande av entreprenörskap i skolans pedagogiska
praktik. Mot bakgrund av detta kan föreliggande studie placeras in och
preciseras.

110 Regeringskansliet, 2004.
111 Exempel är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och högskolan Gävle.
112 Svedberg, 2002.
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Syfte
Entreprenörskap har förts upp på en överstatlig politisk agenda, definierats
som en grundläggande färdighet och skrivits fram som en angelägenhet för
skola och utbildning. Agendan återspeglas i varierande grad på nationell
och regional politisk nivå. Denna avhandling vill visa hur entreprenörskap
i utbildningssammanhang kan uppfattas och omsättas på lokal nivå.

Mitt syfte är att beskriva, analysera och vinna kunskap om vad entrepre-
nörskap i den svenska gymnasieskolan kan innebära i praktiken, mot bakgrund
av en lokal kontext. Särskilt studeras villkor för lärande.

Geografiskt är studien avgränsad till ett norrländskt län och två kommuner
som deltar i det länsövergripande projektet PRIO 1. Omfångsmässigt har
studien begränsats till två gymnasieprogram som arbetar för att implementera
entreprenörskap i undervisningen.113 Utifrån syftet och ett sociokulturellt
perspektiv har de frågeställningar som vägleder studien formulerats enligt
följande:

• Hur framförhandlas, organiseras och realiseras undervisningen inom de
båda gymnasieprogrammen?

• Vilka är de sociala gemenskaper som elever och lärare bidrar till respektive
deltar i?

• Vilka lärandeformer är framträdande?

Med detta sagt är det dags att ta steget in i det sociokulturella ramverket, som
presenteras i nästa kapitel.

113 PRIO 1 beskrivs närmare på s. 22-24 i detta kapitel.
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Kapitel II – Ett sociokulturellt ramverk

I detta kapitel beskrivs de val och ställningstaganden som jag gjort när det
gäller teoretiska perspektiv och teorier. Det är inte alltid så att ett teoretiskt
perspektiv täcker in alla de aspekter som behöver beaktas i ett komplext
forskningsprojekt. Samtidigt kan teorier utifrån olika grundläggande utgångs-
punkter vara problematiska att kombinera. Genom att ställa frågor till mate-
rialet utifrån tre olika fokus, koppla olika teoretiska begrepp till respektive
fokus samt huvudsakligen välja dessa inom de sociokulturella perspektiven
försöker jag begränsa det ”eklektiska dilemma” som kan uppstå när alltför
disparata teorier kombineras.114 Växlingen mellan dessa analysfokus gör även
att aspekter som inledningsvis utgör förgrund, därefter får utgöra bakgrund
och tvärt om, helt enkelt för att allt inte kan studeras på en gång.

Min teoretiska framställning bygger främst på Vygotskys kulturhistoriska
teori samt på hans efterföljares arbeten, vilka tolkat, vidgat och utvecklat
Vygotskys initiala idéer.115 I avsnittet Teorier om lärande och utveckling
introduceras dessa. I avsnittet Teoretiska begrepp riktade mot olika fokus lyfter
jag fram några perspektiv och begrepp som är särskilt användbara i förhållande
till ett kulturellt-institutionellt, ett situerat och ett interpersonellt fokus.116

Teorier om lärande och utveckling

Lärandets metaforer
I denna studie söks svar på frågor som har med undervisning och lärprocesser
att göra. När man då, som jag gör i detta kapitel, föreslår en teoretisk för-
klaringsram för mänskliga lärprocesser, måste detta dels betraktas mot
bakgrund av studiens syfte och undersökningsobjekt, dels mot bakgrund
av mina egna grundläggande ställningstaganden.117 När det gäller synen på
kunskap och lärande återfinns min teoretiska hemvist framför allt inom de

114 Detta förhållningssätt har inspirerats av Rostvall & West, 2001.
115 Trots att Vygotsky ses som grundaren av de sociokulturella perspektiven, var det

inte den benämningen han själv använde sig av. Istället talade han i termer som
kan översättas till kulturhistorisk eller sociohistorisk teori. Veresov, 1998, s. 8. I
direkt samband med Vygotskys antaganden använder jag kulturhistorisk teori, i
övrigt refererar jag till ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskys namn kan stavas
på något olika sätt. Jag använder den stavning som vanligtvis förekommer i
engelskspråkig litteratur. I svensk litteratur förekommer även stavningen Vygotskij.

116 Dessa tre fokus preciseras på sidorna 47, 50 och 54 i detta kapitel.
117 Teorier är varken värderingsfria eller kulturellt neutrala och oavsett vilket

teoretiskt paradigm en forskare förespråkar ligger tre utgångspunkter till grund;
ontologiska, epistemologiska och metodologiska. E. G. Guba preciserar dessa
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sociokulturella perspektiven. Flera forskare har beskrivit hur våra uppfattningar
om lärandets natur påverkas av, och även blottas, genom de språkliga bilder
i form av metaforer och analogier, som vi använder för att beskriva när en
individ når ny kunskap. Ofta beskrivs lärandets förlopp i termer av inlärning
eller att kunskap inhämtas. Kunskaper ses som ett fast ting som kan förmedlas
eller läras ut till en mottagare som lär in detta ting.118 Som redan framgått
föredrar jag att använda begreppet lärande framför inlärning som en markering
framför allt i förhållande till behavioristiska och kognitivistiska synsätt.

Sfard har uppmärksammat metaforernas styrande roll över vårt tänkande,
och framhåller att införandet av nya metaforer signalerar förskjutningar i
vårt sätt att förstå företeelser och utforma vetenskapliga teorier.119 Som en
urgammal metafor för mänskligt lärande framhåller hon förvärvandemetaforen
(the acquisition metaphor): här suggereras tanken på det mänskliga med-
vetandet som en behållare eller ett kärl, som ska fyllas med innehåll.120

En förändrad syn på lärande och kunskap, där den lärandes aktiva del-
tagande betonas alltmer, har enligt Sfard lett till att man numera hellre talar
om handla och att kunna än om att inneha eller äga kunskap. Inom den
pedagogiska diskursen har detta lett till genomslag för en annan metafor,
deltagarmetaforen (the participation metaphor). Sfard avslöjar det metaforiska
tänkandet bakom ordet ”partcipation”, som suggererar tanken till att ta del i,
delta med en underliggande förståelse att den lärande tar del i aktiviteter
tillsammans med andra.121

Deltagarmetaforen är framför allt synlig i nyare forskning när lärandet
beskrivs som situationsbundet, kontextuellt och kulturellt inbäddat och
socialt medierat. Den forskning Sfard studerat rör människors lärande i
såväl formella lärmiljöer som informella miljöer, och nyckelord som hon
funnit är exempelvis gemenskap, diskurs och kommunikation.122 Lärandet
ses således inte i första hand som ett resultat av undervisning utan som en
del i interaktionen och deltagandet i gemenskaper.

För att återgå till förvärvandemetaforen menar Sfard att uttryck för denna
framför allt återfinns i tidigare forskning. Här handlar lärande om att bli

118 Säjlö, 2000, s. 23 ff.
119 Sfard, 1998, s. 4 ff.
120 Sfard, 1998, s. 5.
121 Sfard, 1998, s. 6.
122 Sfard, 1998, s. 4-13.

genom följande frågor: ”Ontological: What is the nature of the ’knowable’? Or,
what is the nature of ’reality’? Epistemological: What is the nature of the
relationship between the knower (the inquirer) and the known (or knowable)?
Methodological: How should the inquirer go about finding out knowledge?”
Guba, 1990, s. 18. Se även Denzin & Lincoln, 1998, s. 201.
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ägare av avgränsade entiteter. Det som skall förvärvas betecknas som begrepp,
kunskap, föreställningar, scheman eller representationer. Företeelsen som
gör enheterna till den enskilde individens ”ägodel” beskrivs i termer av
tillägnande, förvärvande, konstruerande eller internaliserande. När kunskapen
väl är förvärvad kan den tillämpas, tämligen oproblematiskt överföras till
olika kontexter och delas med andra. Denna idé om lärandet som något att
förvärva och ackumulera återfinns i ett vitt spektrum av ansatser.123

De båda metaforerna kan inte skiljas åt som om de renodlat representerade
antingen kognitivistiska eller sociokulturella perspektiv, utan har sin egen
indelning menar Sfard. Hon vill inte ställa de två metaforerna antagonistiskt
mot varandra, tvärtom förespråkar hon varsamhet då det handlar om att
renodla teorier. Det kan dock inte bortses från att deltagarmetaforen främst
återfinns inom sociokulturell teoribildning.124 Det är också här, inom del-
tagarmetaforen och inom ett sociokulturellt perspektiv som mina grund-
läggande ställningstaganden finns.

Vygotsky och den kulturhistoriska skolan
Den ryske forskaren och psykologen Lev Semyonovich Vygotsky (1896-
1934) var under sin korta verksamma tid intresserad av att studera det mänsk-
liga medvetandet och dess utveckling.125 Hans perspektiv på forskningsområdet
förändrades tämligen radikalt under denna period och först efter 1928 utgick

123 Sfard, 1998, s. 4-13.
124 Lave har gjort en liknande indelning, vilken mera renodlat bygger på skillnaderna

mellan kognitivistiska och sociokulturella perspektiv. Något förenklat menar Lave
att de två teoretiska positionerna kan beskrivas i termer av förvärvandekultur (the
culture of acquisition) och förståelse i praktiken (understanding in practice). Enligt
Lave innefattar det förstnämnda att kulturell kunskap är en ”enhet” som kan
överföras till individen och att undervisning handlar om att ett innehåll ska läras
explicit och specifikt. Det sociokulturella perspektivet, representerat av förståelse
i praktiken, betonar däremot lärandets situerade, sociala och kulturella natur. De
två perspektiven får naturligtvis olika konsekvenser för hur man kan studera under-
visning, kunskap och lärande. En följd av det senare perspektivet är att analys-
enheten förskjuts från individen till den sociala interaktionen. Lave, 1990, s. 310.

125 Trots att Vygotskys texter översattes från ryska till engelska relativt sent, har hans
verk blivit mycket inflytelserika i västvärlden. Vilka hänsynstaganden krävs då
när man hanterar en sekundärkälla, översatt och tolkad, vilket Vygotskys texter
är? Problematiken kan illustreras med den nyss använda termen ”medvetande”.
Vygotsky använde termen ”soznanie” i betydelsen psykologiska funktioner som
individen kan kontrollera, i motsats till termen ”pshika”, som betyder alla psyko-
logiska funktioner inklusive icke viljemässiga. Båda har översatts till engelskans
”mind” eller ”consciousness” utan någon större hänsyn till kontexten, varvid
skillnaden dem emellan försvunnit. Till detta skall läggas att Vygotskys egen
tolkning av begreppen förändrades allt eftersom hans forskning framskred. Veresov,
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Vygotskys texter från vad som kom att kallas en kulturhistorisk teori. Utarbe-
tandet av denna teori var ett resultat av hans egen forskning, men utvecklades
även i förhållande till den tidens politiska och kulturella tillstånd och i dialog
och argumentation med företrädare för samtida filosofiska och psykologiska
teorier.126

Genom sina texter anses Vygotsky ha lagt grunden till flera sentida perspektiv
som integrerar lärande och utveckling i en social, kulturell och historisk
kontext.127 Många forskare har funnit hans tankegångar användbara inom
olika discipliner och framför allt har han fått ett genomgripande inflytande
över pedagogiken. Vad är det då som gör Vygotskys teorier så användbara
sju decennier efter att de formulerats? Kroksmark föreslår att en förklaring
kan ligger i det sociokulturella teoribyggets närhet till fenomenologin.128

Kozulin ger ett annat förslag. Måhända är det så att Vygotskys teorier besvarar
frågor som vi ställer först i dag.129

Som framgår av den fortsatta framställningen rör många av Vygotskys
teoretiska antaganden det mindre barnet. Jag läser dock Vygotsky utifrån
att hans perspektiv även är användbara för min studie, trots att den rör
ungdomar i gymnasieåldern.130 Utifrån en teoretisk tradition som tar sin
utgångspunkt i Vygotskys tankar presenteras nedan två centrala teman,
förhållandet mellan lärprocesser och utvecklingsprocesser samt verktygens
betydelse.

1998. Om man därefter försöker översätta termen ”mind” till svenska, finner man
fler svårigheter. Vanliga svenska översättningar är sinne, förstånd, fantasi, tankar,
medvetande, mentalitet och inställning. ”Consciousness” översätts vanligen med
medvetande. Dels har vi således att hantera en översättningsproblematik – det ryska
originalet via engelskan till svenska – dels måste hänsyn tas till när originaltexten
författades.

126 Här åsyftas exempelvis Marxismen, psykoanalysen, J. Piagets, J. Gibsons, G.
H. Meads och E. Eriksons teoretiska perspektiv. Vygotsky och Piaget presenteras
vanligen som vetenskapliga antagonister. Deras perspektiv har dock flera an-
taganden gemensamt, vilket av Kozulin beskrivs som den kognitiva revolutionen.
Kozulin, 1998.

127 När det gäller förmedling och vidareutveckling av de ursprungliga teorierna kan
först och främst Vygotskys medarbetare Leontév och Luria nämnas. Därefter tre
amerikanska psykologer; Cole, 1996; Wertsch, 1991; 1998 och Bruner, 1986;
2002. Utifrån ett mera sociologiskt tänkande finns Lave, 1990; 1988 och Wenger,
1998, medan Engeström, 1987, utvecklar verksamhetsteorin. Den främste före-
språkaren för sociokulturell teori i Sverige är Säljö, 2000; 2005.

128 Kroksmark, 2003, s. 446.
129 Kozulin, 1998. Jfr Bruner, 1986, s. 19.
130 För ett liknande resonemang se Rogoff, 1990, s. 11.

40

•



Lärprocesser föregår utvecklingsprocesser
Förhållandet mellan lärande och utveckling har diskuterats under hela 1900-
talet. Vygotskys ståndpunkt i denna fråga är att lärande och utveckling ömse-
sidigt påverkar varandra, vilket skiljer sig från Piagets antaganden om att
barnets utveckling sker oberoende av lärandet.131

Lärandet sätter en rad utvecklingsprocesser i rörelse, men utgör för den
skull inte helt förutsägbara processer, eller som Vygotsky uttrycker det:
”Development in children never follows school learning the way a shadow
follows the object that casts it.”132 Vygotsky hävdar att det som barnen är
kapabla att uppnå själva definierar funktioner som de redan utvecklat, det
vill säga deras aktuella utvecklingsnivå, medan det som i dag kan uppnås
genom samarbete med andra utgör morgondagens aktuella utvecklingsnivå.133

Utifrån detta ligger således gynnsamt lärande på en högre nivå än barnets
aktuella utvecklingsnivå, medan lärande som ligger inom den aktuella nivån
kan ses som ineffektivt.134 Detta brukar vardagligt uttryckas som att lärprocesser
föregår utvecklingsprocesser. Ett barns lärande sker genom imitation och
genom samarbete med andra, barn eller vuxna, som introducerar nya verk-
tyg.135 På detta sätt förklarar Vygotsky den ömsesidiga relationen mellan
lärande och utveckling och introducerar sina idéer om den närmaste utveck-
lingszonen.136 Den närmaste utvecklingszonen är antagligen det tema i
Vygotskys texter som tilldragit sig störst uppmärksamhet i utbildnings-
sammanhang.137 Samtidigt är det också den aspekt i hans teori som blivit
mest kritiserad och prövad. Vygotskys texter lämnar utrymme för olika
tolkningar, vilket förvisso kan leda till nya insikter, eller misstolkningar. ”If
Vygotsky’s intention was to use the concept for all kinds of learning, then
why not name it the zone of proximal learning?” skriver Chaiklin.138 Chaiklin
argumenterar för att begreppet bör användas när man refererar till det fenomen
som Vygotsky avser, och i andra fall finna andra termer.139 I praktiken har
den närmaste utvecklingszonen, antagligen utöver vad som var Vygotskys

131 Vygotskij, 1978, s. 84, 90.
132 Vygotskij, 1978, s. 91.
133 Vygotsky, 1978, s. 86.
134 Wertsch, 1985, s. 71; Vygotskij, 1978, s. 89.
135 Vygotskij, 1978, s. 84.
136 Den närmaste (eller proximala) utvecklingszonen (zone of proximal development,

ZPD) definieras som ”the distance between the actual developmental level as
determined by interdependent problem solving and the level of potential
development as determined through problem solving under adult guidance or in
collaboration with more capable peers”. Vygotskij, 1978, s. 86 f.

137 Wells, 1999, s. 313.
138 Chaiklin, 2003, s. 42 f.
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intentioner, bidragit till en förändrad syn på samarbete i klassrummet, vilket
jag återkommer till senare i detta kapitel.

Verktyg – resurser för att förstå och agera i omvärlden
Ett utmärkande drag inom den kulturhistoriska teoribildningen, och senare
även inom de sociokulturella perspektiven, är intresset för människans förmåga
att bygga in kunskaper och kompetenser i olika kulturella verktyg.140 Av
Vygotskys skrivningar framgår att barns utveckling av högre mentala processer
är beroende av medierande agenter, som medierar, det vill säga förtolkar
barnets interaktion med omgivningen. Dessa agenter kan delas in i tre grupper:
materiella verktyg, intellektuella verktyg och mänskligt medierande. Det
förstnämnda, materiella verktyg, medierar mellan människans hand och
objektet för handlingen, exempelvis i form av en hävstång, en grävskopa
eller en pensel, och har endast en indirekt inverkan på psykologiska funktioner.
De intellektuella verktygen, exempelvis tecken, symboler och formler som
hjälper individen hantera funktioner som perception, minne och uppmärk-
samhet, transformerar interaktionen mellan människan och världen till en
medierad interaktion.141 Den tredje agenten, det mänskliga medierandet,
kan exemplifieras med den vuxnes hjälp och stöd till ett barn. Verktygen
och det mänskliga medierandet kan liknas vid överbryggande broar som
hjälper oss hantera och lösa problem och överskrida våra egna fysiska och
intellektuella begränsningar. Lärande handlar till stor del om att lära sig
hantera verktyg, som ärvts och transformerats under generationer, och som
i sin tur hjälper oss att hantera vår omvärld. Men en konsekvens, inte minst
av den senare tidens tekniska framsteg, är även att hanterandet av vissa
verktyg kan vara mycket komplicerat.142

Det viktigaste verktyget är enligt Vygotsky språket.143 Människans kunskaper
är till stor del diskursiva och genom att tolka en händelse i begreppsliga
termer, jämföra och dela erfarenheter med varandra, byggs den kollektiva
kunskapen. I detta sammanhang lyfter Säljö fram kommunikationen och
de olika sätt på vilka människor utvecklar former för samarbete.144 I före-

139 Scaffolding och lärlingskap är exempel på termer som brukar nämnas i samman-
hanget. Scaffolding är en metafor där lärarens stöd till en elev liknas vid en
byggnadsställning. Wood, Bruner & Ross, 1976, s. 89-100. Se även Rogoff &
Gardner, 1984, s. 118. Lärlingskap, se Rogoff, 2003.

140 Se exempelvis Wertsch, 1991; 1995; Kozulin, 1998, 2003; Rogoff, 1990; Säljö,
2000.

141 Vygotsky, 1978; Wertsch, 1981; 1998.
142 Engeström, 1987, s. 144.
143 Vygotsky, 1978; 2001.
144 Säljö, 2000, s. 133.
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liggande studie kommer hänsyn att tas till olika former av verktyg som används
i praktikerna, framför allt språkliga sådana.

Några neo-Vygotskyanska perspektiv
Den teoretiska tradition som tar sin utgångspunkt i Vygotskys tankar har,
som tidigare beskrivits, lagt grunden till flera sentida perspektiv som lyfter
fram de sociala dimensionerna och integrerar lärande och utveckling i en
kulturell och historisk kontext. Nedan, i avsnitten, Lärandet är situerat,
Praxisgemenskaper och Lärlingskap presenteras perspektiv och teorier som
tagit sin utgångspunkt i Vygotskys kulturhistoriska teori och som är särskilt
intressanta i förhållande till min studie.

Lärlingskap
Lärlingskap har studerats i olika kulturer och inom både moderna och mera
traditionella samhällen. Ibland har studierna motiverats av uppfattade
tillkortakommanden inom formell utbildning. Men även det lärande som
sker och de kunskaper som erhålls genom lärlingskap har diskuterats och
beskrivits som, visserligen autentiskt men med begränsade möjligheter till
överföring och tillämpning och snarare reproduktivt än transformativt.145

Etymologiskt härleds engelskans ”apprenticeship” ur det franska ordet
”apprendre”, som betyder lära eller förstå. Ordet kan dels översättas till lärling-
skap, som understryker lärlingens lärande, dels till mästarlära, där läromästaren
ges en framträdande roll för lärandet.  Inom forskning, som traditionellt
begränsats till att handla om yrkes- och hantverkslärande, har på senare tid
användandet av begreppet lärlingskap omprövats och vidgats genom vad
som benämnts kognitivt lärlingskap.146 Idag används begreppet lärlingskap
ofta som en metafor icke förbehållen ett specifikt yrkeslärande. Rogoff, känd
för sina teorier om lärlingskap, använder begreppet i sina studier av barns
lärande och utveckling genom ett väglett deltagande i sociala aktiviteter. I
boken Apprenticeship in thinking. Cognitive Development in Social Context,
beskriver Rogoff lärlingskap på följande vis:

145 Höjlund, 2006, s. 51.
146 Exempel på forskare som under senare tid intresserat sig för lärlingskap är Brown

Collins & Duguid, 1989; Rogoff, 1990; Lave & Wenger, 1991; Nielsen & Kvale,
2000. Tilläggas kan att även inom den ursprungliga tolkningen av lärlingskap
finns nyare studier och teorier. Jernström, 2000, har utvecklat en egen lärandeteori
genom att studera mästare, gesäller och lärlingar.
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The metaphor of apprenticeship stresses children’s active role
in learning the lessons of their culture, through guided partici-
pation with more skilled companions. This view emphasizes
the importance of partners’ expertise and of skill learning in
development, consistent with the perspective offered by
Vygotsky.147

Rogoff betonar barnets aktiva roll när det, tillsammans med en vuxen eller
en kamrat, deltar i gemensam problemlösning. På så vis kan barnet klara
uppgifter som det inte skulle ha avklarat på egen hand.148 Rogoff anser att
den mera erfarne ”handledaren” bör vara lyhörd och stödjande, men samtidigt
utmana barnets färdigheter i och förståelse av att använda kulturella verktyg.149

Även om Rogoffs resonemang utgår från utvecklingen hos mindre barn,
poängterar hon att utvecklingen fortgår även under människans vuxna liv.150

I ett längre tidsperspektiv sker detta genom individens successiva framsteg
när det gäller att bidra till ökad förståelse och ökade färdigheter i de gemen-
skaper individen tillhör. I ett kortare tidsperspektiv kan det transformerade
tänkandet uppmärksammas genom individens försök och framsteg när det
gäller problemlösning.151 Två andra forskare som funnit lärlingskap intressant
för att förstå lärprocesser mera generellt är Lave och Wenger, vilket utvecklas
i följande avsnitt.

Lärandet är situerat
I ett situerat perspektiv fokuseras relationen mellan dem som lär och den
sociala situation vari lärandet sker. Mer precist anses lärandet inte enbart
påverkas av situationen, utan situationen och aktiviteten är en integrerad
del av det som lärs.152 Lave och Wenger utkom 1991 med den numera välkända
boken Situated learning. Legitimate peripheral participation. I denna redogör
författarna för hur de i olika kulturer studerat lärlingskap som ett led i att
utveckla och exemplifiera en mera generell teori om lärande. Försöken att
precisera teorin om situerat lärande resulterade i att Lave och Wenger utveck-
lade ytterligare begrepp. Lärandet, och därigenom utvecklingen och föränd-
ringen av identiteter fördes till ett deltagande i praxisgemenskaper (commu-
nities of practice), där nykomlingar interagerar med andra medlemmar i

147 Rogoff, 1990, s. 192.
148 Rogoff, 1990, s. 141, 192.
149 Rogoff, 1990, s. 5.
150 Rogoff, 1990, s. 11.
151 Rogoff, 1990, s. 11.
152 Lave & Wenger, 1991, s. 31.
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gemenskapen och förflyttar sig från ett perifert mot ett fullt deltagande.
Legitimt perifert deltagande (legitimate peripheral participation) är den be-
nämning som forskarna använder för att beteckna ett överbryggande mellan
kognitiva och sociala processer.153 Praxisgemenskaper är således centrala för
att förstå lärande, enligt Lave och Wenger.

Även andra forskare har kommit att intressera sig för situerade perspektiv
och försökt besvara den återkommande frågan om vad som egentligen bör
studeras när man forskar om mänskligt lärande. Cole menar att den kulturella
praktiken (cultural practice) är en funktionell analysenhet, Wertsch förespråkar
medierad handling (mediated action) och Engeström utgår från aktivitets-
system.154

Wenger kom senare att alltmer lämna begreppet situerat lärande men
har däremot byggt vidare på Laves och hans gemensamma arbete genom att
vidareutveckla teorin om praxisgemenskaper.155

Praxisgemenskaper
Teorin om praxisgemenskaper (communities of practice) presenterar en social
teori om lärande, det vill säga den ger oss begrepp för att tala om och förstå
lärande som en process av socialt deltagande.156 Wenger utkom 1998 med
ett centralt verk, Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity,
men han har även efter detta fortsatt att utveckla denna (ibland snåriga)
teori med dess systematiska vokabulär. Wengers utgångspunkt är att praxis-
gemenskaper formas av människor som är delaktiga i gemensamma lär-
processer, och han skriver:”Communities of practice are groups of people
who share a concern or passion for something they do and learn how to do
it better as they interact regularly.”157 Den primära analysenheten i detta
perspektiv blir varken den enskilda individen eller någon social institution
utan de gemenskaper som människorna bildar.

Trots att det handlar om en sentida teori beskriver denna något som vi
alla har erfarenhet av, eftersom vi alltid tillhört och tillhör flera olika praxis-
gemenskaper; i hemmet, på fritiden, i skolan eller på arbetet. Gemenskaperna
kan vara formella eller informella, stora eller små och uppenbara eller dolda.158

Dessa praxisgemenskaper utvecklas inte i ett vakuum utan är en del av
ett större historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Härigenom kan

153 Lave & Wenger, 1991, s. 34.
154 Cole, 1996; Engeström, 1987; Wertsch, 1991. Jfr Höjlund, 2006, s. 52.
155 Wenger, seminarium vid högskolan i Jönköping (2004-10-29).
156 Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998.
157 Wenger (2006-01-03).
158 Wenger, 1998, s. 6.
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praxisgemenskaper, mer eller mindre målinriktat, styras och påverkas av
yttre aktörer eller drivkrafter. Men även när så är fallet är den dagliga verklig-
heten enligt Wenger producerad av medlemmarna. Det pågår en ständig
kollektiv förhandling i gemenskapen och det är denna förhandling av villkor,
mening och krav som skapar gemenskapens praxis. Det gemensamma upp-
draget bestäms således aldrig till fullo av mandat utanför gemenskapen,
vilket dock inte utesluter att praxisgemenskapen kan influeras eller manipuleras
eller kanske inspireras och stödjas av utomstående drivkrafter.159

Teorin om praxisgemenskaper är inte på något sätt förbehållen formellt
lärande, tvärt om, men likväl betydelsefull om man vill studera det lärande
som sker i skolan, eftersom det även där bildas praxisgemenskaper. Wenger
skriver:

And in spite of curriculum, discipline, and exhortation, the
learning that is most personally transformative turns out to
be the learning that involves membership in these communities
of practice.160

Jag har, som redan framgått, valt att översätta ”communities of practice” till
praxisgemenskaper. Engelskan ”practice” kan både översättas till svenskans
praktik och praxis. Därför förekommer såväl den svenska benämningen
praktikgemenskaper som praxisgemenskaper. Praktik leder tanken till
”övning”, ”yrkesutövande” och ”tillämpning” medan praxis väcker konnota-
tioner som har att göra med ”sedvänjor” och vad som är ”vedertaget” och
”brukligt”. Båda alternativen är tänkbara, men i min tolkning av Wengers
”practice” ligger praxis närmare. Jag menar även att det svenska ordet praxis-
gemenskaper i texten tydligare markerar en särskild förståelse av begreppet.161

Teoretiska begrepp riktade mot olika fokus

Att visualisera teoretiska idéer
Ibland används visuella verktyg i form av pilar och rutor för att på ett över-
skådligt sätt kommunicera teorier och samband, så görs också i denna av-
handling. Men antagligen är det som Rogoff säger, att visualiseringar även
kan förleda eller begränsa vårt tänkande genom att avgränsa olika företeelser
som ömsesidigt konstituerar varandra, till separata rutor och förenklande

159 Wenger, 1998, s. 79 ff.
160 Wenger, 1998, s. 6.
161 Jfr Alexandersson, 2007. En sökning på Google (2007-01-23) tyder dock på att

praktikgemenskaper är en vanligare benämning än praxisgemenskaper.

46

•



diagram. Man riskerar helt enkelt att tappa bort samband och kontext.162

Samtidigt är ett systematiskt tillvägagångssätt och en tydlig struktur
eftersträvansvärd och kan erbjuda en viss hanterbarhet. En viktig teoretisk
utgångspunkt i denna studie är att människors lärande och utveckling måste
förstås i relation till, och omöjligen kan separeras från, sin sociala, kulturella
och historiska kontext.163 Detta får konsekvenser för min studie. För att
närma mig studieobjektet på ett hanterbart sätt, samt åskådliggöra detta,
har jag valt att metaforiskt likna analysens skiftande uppmärksamhet vid en
kameras skiftande skärpedjup och fokus. Olika teoretiska begrepp används
beroende på vilket fokus som ställs in.164 Uppdelningen i ett kulturellt-
institutionellt, ett situerat och ett interpersonellt fokus görs trots att delarna
förutsätter varandra och i realiteten inte går att skilja åt. I avsikt att illustrera
detta har jag, inspirerad av Rogoff, valt att använda fotografiska bilder.165

Bilderna visar just det sammanflätade, det vill säga att det handlar om samma
studieobjekt trots att skärpedjupet omväxlande lyfter fram viss information
som mer viktig medan annan information får utgöra en något suddigare,
men trots allt informerande bakgrund.166 I de tre nästföljande avsnitten, Ett
kulturellt-institutionellt fokus, Ett situerat fokus och Ett interpersonellt fokus,
preciseras detta.

Ett kulturellt-institutionellt fokus
Genom ett kulturellt-institutionellt fokus aktualiseras skolor och program
som kulturella institutioner. Liksom Säljö förstår jag kulturella institutioner
som tämligen varaktiga och bestående av ”mänskliga relationer, kommunika-
tiva mönster och fysiska artefakter och arrangemang som vi är inbäddade i”
och som vi lär oss förhålla oss till och agerar i relation till.167 När institutionerna
beskrivs som relativt varaktiga skall detta inte förväxlas med statiska.168 En

162 Rogoff, 2003, s. 59 f.
163 Jfr Rogoff, 2003, s. 50.
164 Delvis har dessa teoretiska antaganden och begrepp formulerats i förväg och delvis

har de förändrats och kompletterats under arbetets gång. Se avsnittet om abduk-
tion, s. 74 i denna avhandling.

165 Rogoff, 2003, s. 59 f.
166 Jfr Rogoff, 2003, s. 58 ff.
167 Säljö, 2005, s. 46. I avsnittet utgår jag från Säljös och Rogoffs perspektiv på in-

stitutioner, således ej institutionell teori. Institutionell teori innefattar flera
perspektiv på hur institutioner uppkommer och på de enskilda aktörernas roll.
Utmärkande är synen på hur regler styr aktörers handlande och att aktörernas
regeltolkning reproducerar institutionen. Berger & Luckmann, 1976, s. 72 ff;
Tengblad, 2006, s. 6-19.

168 Säljö, 2005, s. 48.
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viktig utgångspunkt i denna studie är att kulturella institutioner kan omformas
i en ömsesidig växelverkan mellan institutionen och människans handlande.
Skolan är exempel på en institution av offentlig karaktär, arbetsplatser, butiker
och sjukhus andra.

I sammanhanget skall kultur inte ses som något statiskt och inte heller
som något som utifrån påverkar människor. Rogoff förklarar: ”Instead, people
contribute to the creation of cultural processes and cultural processes contribute
to the creation of people.”169 Rogoff menar att individuella och kulturella
processer hellre skall förstås som ömsesidigt konstituerande än separata.
Genom nedanstående bild visualiseras ett kulturellt-institutionellt fokus.170

Figur 2:1. Ett kulturellt-institutionellt fokus.

Av bilden kan vi utläsa att det handlar om en skolmiljö med dess kulturella
verktyg. Vi kan även skönja en grupp elever, även om dessa inte är i fokus.

Rogoff menar att vid studier av skolutveckling kan ett kulturellt-institutionellt
analysfokus exempelvis uppmärksamma ”how the practices in this school
connect with the culture and history of schooling in other innovative schools
as well as in traditional schools and with national and educational policies”.171

169 Rogoff, 2003, s. 51.
170 Rogoff använder på ett liknande sätt fotografiska bilder för att illustrera forsk-

ningens olika fokus. Roggof, 2003, s. 59 ff. Bilden är fingerad.
171 Rogoff, 2003, s. 60.

48

•



De frågor som i min studie aktualiseras handlar om vad som händer i mötet
mellan institutionen och de politiska initiativ som för fram entreprenörskap
i skolan. Hur omförhandlas, organiseras och realiseras undervisningen i
gymnasieprogrammen? För att kunna gå vidare med denna fråga lyfter jag
fram och tar med mig några centrala perspektiv och begrepp.

Stabilitet och föränderlighet
Mycket i skolan brukar skildras som stabilt, statiskt eller slutet och har för
detta kritiserats av samhällsaktörer utanför skolan. I en artikel hävdar Wallin
att institutionen skolan har en förändringströghet som snarast innebär en
strävan efter att anpassa de yttre samhälleliga förändringarna till de institu-
tionella värdena, de traditionella rutinerna och normerna istället för tvärt
om. ”När de nya samhälleliga villkoren och kraven på skolan växt sig starka
och skolan som institution uppenbart släpar efter uppstår behoven av
reformer.” hävdar Wallin.172

En tillbakablick visar att 1990-talet blev ett reformintensivt decennium
för gymnasieskolans del, vilket innebar ett förändrat huvudmannaskap från
statlig till huvudsakligen kommunal styrning. När detta avhandlingsprojekt
genomförs är läroplan och kursplaner mål- och resultatstyrda. De relativa
betygen har avskaffats till förmån för ett absolut betygssystem, där fasta
betygskriterier föreligger. Gymnasieskolan har blivit treårig och alla program
innefattar de kärnämneskurser som krävs för allmän behörighet till hög-
skolan.173

En tanke bakom det mål- och resultatstyrda systemet är att ge ett lokalt
ökat friutrymme, inte minst för lärares egna beslut och i arbetslaget gemensamt
fattade. Lärare förväntas uppnå målen för läroplanen och kursplanerna i
sin undervisning, men hur detta åstadkoms är i princip lärarnas ansvar (i
dialog med eleverna).

I decentraliseringens spår har införandet av skolutveckling enligt Folkesson
med flera alltmer övergått från så kallade ”top-down-strategier” till en fråga
om så kallade ”bottom-up-strategier”, där ansvaret för utvecklingsarbetet
och dess resultat främst vilar på enskilda kommuner och skolor.174

Till detta kan vi foga ytterligare en bild av skolan, nämligen som en arena
för en rad intervenerande intressenter och samhällsaktörer. Mühlenbock
ger flera exempel på utomstående aktörer som, utifrån sin huvuduppgift
och sina intressen, ställer olika former av materiella resurser till skolans

172 Wallin, 2002, s. 117.
173 Se vidare i Lundgren, 2002, s. 233-243.
174 Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004, s. 25.
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förfogande.175 Utbytet regleras därefter ofta med ett avtal vilket styr skolans
verksamhet. De utomstående aktörerna ser skolan som en marknad eller ett
potentiellt ombud för sina idéer och är inriktade på att ingripa och förändra
skolans innehåll.176 Enligt Mühlenbock kan aktörernas försök att förändra
skolan ses som kritik mot densamma, det vill säga att ”skolan behöver förändras
men klarar inte av det på egen hand”.177 Ovanstående resonemang kan ur
ett kulturellt-institutionellt fokus sättas i relation till entreprenörskapets
inträde på skolans område.

Ett situerat fokus
Ett situerat fokus uppmärksammar främst, som tidigare nämnts, relationen
mellan dem som lär och den sociala situationen där lärandet sker. Lärandet
anses knutet till en social och kulturell kontext. Ur detta fokus uppmärksammas
de sociala gemenskaper som programmen utgör samt de sociala situationer
vari lärande sker, vilket nedanstående figur är ämnad att illustrera.178

Figur 2:2. Ett situerat fokus.

175 Mühlenbock, 2004, s. 162. Mühlenbock räknar exemplevis upp KK-stiftelsen,
Skogsägarna, Ecoschools, Stiftelsen Företagsam och Vägverket. När det gäller
intresset för entreprenörskap i skolan kan till exempel Svenskt Näringsliv, Nutek
och Ung Företagsamhet tilläggas. Svenskt Näringsliv har gått ut med att de nu
intensifierar sin satsning på skolan, framför allt riktad mot lärare, se artikeln
”Ny attityd ska spridas via lärare”, Lannvik Duregård, 2007, s. 23. Intervenerande

50

•



På bilden framträder såväl personer som bakgrund tydligt. Vi kan se att eleverna
befinner sig i en skolmiljö och ana att de deltar i en gemensam aktivitet.

Genom detta fokus är jag intresserad av att analysera de gemenskaper
och aktiviteter som elever och lärare både deltar i och bidrar till. För att besvara
forskningsfråga nummer två tar jag hjälp av begrepp ur teorin om praxis-
gemenskaper.179

Användbara begrepp i teorin om praxisgemenskaper
Teorin om praxisgemenskaper är, som redan beskrivits, en social teori om
lärande. Wenger har utvecklat en rad begrepp som han anser nödvändiga
för att beskriva och tala om lärprocesser som ett socialt deltagande. I förhållande
till praxis har jag valt att titta närmare på begreppet gemenskap (community).
Dessutom preciseras det i teorin centrala begreppet mening (meaning) och
slutligen begreppet gränser (boundary).180

Gemenskap och praxis används i denna teori som ett sammansatt begrepp
– praxisgemenskap (community of practice). Wenger har preciserat tre aspekter
genom vilka praxis kan ge mening till och hålla samman en gemenskap:

• en gemensam uppgift (a joint enterprise).181 Det finns ett gemensamt
intresseområde och ett gemensamt uppdrag som medlemmarna värnar
om. Därigenom finns också ett visst kunnande inom det specifika området;

• ett ömsesidigt engagemang (mutual engagement). Medlemmarna utvecklar
en relation till varandra när de deltar i gemensamma aktiviteter och dis-
kussioner, har gemensamma åtaganden, hjälper varandra och lär av var-
andra;

• en delad repertoar (a shared repertoire). Medlemmarna utvecklar bland
annat en gemensam repertoar av erfarenheter, verktyg, sätt att ta sig an
problem och en gemensam historia.182

intressenter är dock ingen ny företeelse. Lundahl har visat på SAF:s och LO:s
inflytande över utbildningsarenan 1944-1990. Lundahl, 1997. Se även SAF, 1998,
och utgåvan Så skolas en entreprenör. Kunskap, erfarenheter och idéer för entre-
prenörskap redan i skolan.

176 Mühlenbock, 2004, s. 163.
177 Mühlenbock, 2004, s. 105.
178 Rogoff använder på ett liknande sätt fotografiska bilder för att illustrera forsk-

ningens olika fokus. Rogoff, 2003, s. 59 ff. Bilden är fingerad.
179 Teorin om praxisgemenskaper presenteras även på s. 45 f. i detta kapitel.
180 Wenger, 1998, s. 55 ff.
181 Karlsson översätter i sin avhandling ”joint enterprise” med ”gemensam uppgift”.

Jag ansluter mig till denna översättning. Karlsson, 2004, s. 87.
182 Wenger, 1998, s. 72 f.
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Jag skall precisera dessa aspekter något. Med den gemensamma uppgiften
åsyftas inte i första hand skolpolitiska målsättningar och läroplanens inten-
tioner. Uppgiften skall ses i en mera vardaglig bemärkelse som handlar om
att pröva roller, trivas eller otrivas, handla och umgås med övriga medlemmar.
Det handlar vidare om ett kollektivt förhandlat ansvar för vad medlemmarna
förstår som sitt gemensamma uppdrag, men, poängterar Wenger, det gemen-
samma förutsätter för den skull inte konsensus. Även om medlemmarnas
överenskommelser inte sätter sig över eller förändrar övergripande strukturer
på något dramatiskt vis, svarar den förhandlade uppgiften mot dessa villkor
och krav på sätt som inte är fullt ut förutbestämda.183

I en praxisgemenskap finns således även ett ömsesidigt engagemang och
åtagande för något. Medlemmarna är engagerade i handlingar vars innebörder
förhandlats. Detta leder till relationer mellan människor, vilket kan medföra
såväl harmoni och ömsesidigt stöd som konflikter och spänningar, eller som
Wenger uttrycker det: ”A community of practice is neither a haven of
togetherness nor an island of intimacy insulated from political and social
relations.”184 Det ömsesidiga engagemanget underlättas av att gemenskapen
hålls samman över tid.

Den delade repertoaren kan, i motsats till vad man först kan anta, vara
heterogen. De olika elementen i repertoaren får sin koherens från det faktum
att de tillhör samma praxisgemenskap, med dess gemensamma uppgift. Det
kan handla om en repertoar av språk, verktyg, bilder, symboler, roller, proce-
durer, regler och kontrakt som görs explicit för olika syften. Men repertoaren
inkluderar också alla implicita relationer, tysta konventioner, outtalade regler,
specifika uppfattningar och underliggande antaganden. De flesta av dessa
artikuleras aldrig och är därigenom svårare att fånga i en studie. Wenger
menar dock att de är omisskännliga tecken på en praxisgemenskap.185

Ytterst handlar lärande om erfarande av mening, det vill säga vår förmåga
att erfara världen och våra åtaganden i denna som mer eller mindre menings-
fulla. Vi omtolkar, modifierar, utvidgar och omförhandlar denna mening i
en konstant process. Meningsförhandlingar innefattar enligt Wenger två
konstituerande processer; deltagande (participation) och reifikation (reifica-
tion). Wengers precisering av deltagande stämmer överens med vad som vi
även i vardagslag förstår som ett deltagande, det vill säga att ta del i sociala
gemenskaper. Reifikation handlar om ett ”förtingligande” eller konkretiserande
i vid bemärkelse, det vill säga att behandla en abstraktion som ett konkret
materiellt objekt. Det innebär att ”aspects of human experience and practice

183 Wenger, 1998, s. 73 ff.
184 Wenger, 1998, s. 76 f.
185 Wenger, 1998, s. 82 ff.

52

•



are congealed into fixed forms and given the status of object”.186 Wenger
exemplifierar detta med att rättvisa inom bildkonsten kan gestaltas av en
kvinna med vågskål och förbundna ögon. Reifikationen kan även bestå i att
stifta lagar, ordna i tabeller, fastställa rutiner eller sammankalla till ett möte.
Kodandet av kunskap till en lärobok är en annan form av reifikation. Enligt
Wenger skapar den sistnämnda reifikationen ett förmedlande stadium mellan
praktik och lärande vilket kan utgöra både ett potentiellt hinder och ett stöd
för lärandet.187

Deltagande och reifikation är komplementära, det vill säga båda är alltid
närvarande men i olika former och grader. Om man i för hög grad förlitar sig
på det ena, på bekostnad av det andra, kan meningen gå förlorad eller uppfattas
problematisk. Exempelvis kan övervägande betoning på formalism utan
motsvarande nivå deltagande, eller motsatt, underlåtenhet att förklara och
ge formell struktur, resultera i att en aktivitet erfars mindre meningsfull.188

Wenger talar även om gränser. Den gemensamma historien och det gemen-
samma kunnandet inom en praxisgemenskap bidrar till att skapa och hålla
samman densamma, vilket medför att gränser utåt upprättas. Men inom
praxisgemenskaper finns även sätt att överbrygga gränser och upprätthålla
kontakten med omvärlden. Wenger preciserar två typer av förbindelser,
gränsöverskridande objekt (boundary objects) och gränsöverskridande
(brokering).189

Till gränsöverskridande objekt räknar Wenger artefakter, dokument, for-
mulär, begrepp och andra former av reifikationer som sammanbinder gemen-
skapen med resten av världen och koordinerar funktioner mellan olika
intressegrupper. Med gränsöverskridande i sin tur, syftar Wenger på de för-
bindelser som personer med flera medlemskap kan upprätta. Dessa personer
kan i sin tur benämnas gränsöverskridare (brokers) eftersom de överför och
introducerar inslag från en praxisgemenskap i en annan. Gränsöverskridandet
är en komplex verksamhet som innefattar att se koordinationsmöjligheter,
översätta perspektiv, göra kopplingar och på så vis öppna för nya möjligheter
till mening. Ett framgångsrikt gränsöverskridande kräver dock legitimitet
hos praxisgemenskaperna.190

Slutligen kan nämnas att Wenger preciserat 14 indikatorer på att en praxis-
gemenskap formerats. De handlar om att ömsesidiga relationer är varaktiga
över tid, att det finns gemensamma sätt att engagera sig och göra saker, att

186 Wenger, 1998, s. 59.
187 Wenger, 1998, s. 51-61.
188 Wenger, 1998, s. 67.
189 Wenger, 1998, s. 103.
190 Wenger, 1998, s. 103-121.
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introduktionsrutiner inte är nödvändiga bland medlemmarna samt att det
finns en gemensam jargong, interna skämt och benämningar, för att nämna
några indikatorer.191

Ett interpersonellt fokus
Utifrån ett interpersonellt fokus görs en inzoomning av elevernas samarbete,
kommunikation och lärande. Undervisningen organiseras i hög grad kring
olika former av samarbete i grupp, vari interaktionen, framför allt elever
emellan uppmärksammas. Med interaktion menar jag i detta sammanhang
”handlingar som kan sägas vara sociala – som betyder något för andra aktörer
som då också förhåller sig till dessa handlingar genom att själva agera”.192

Kress med flera kallar dessa handlingar för modaliteter. De menar att inter-
aktion mellan människor består i att det sker ett ömsesidigt samspel genom
ett flertal modaliteter som till exempel talspråk, kroppsspråk, teckenspråk,
klädstil, skriftspråk och bildspråk.193 Vissa av dessa modaliteter uppmärk-
sammades i föregående avsnitt, genom teorin om praxisgemenskaper. Här,
utifrån ett interpersonellt fokus, kommer jag framför allt att studera muntlig
kommunikation, även om andra handlingar också noteras.

Figur 2:3. Ett interpersonellt fokus.

191 Wenger, 1998, s. 125.
192 Lindblad & Sahlström, 2001, s. 6.
193 Kress med flera, 2001, s. 10-59.
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På bilden visualiseras ett interpersonellt fokus genom att personerna är tydliga,
medan bakgrunden förblir suddig, men fortfarande fullt urskiljbar och däri-
genom informerande.194

Den fråga som ställs handlar om vilka lärandeformer som är framträdande.
De perspektiv och begrepp som jag tar med mig för den sista analysen rör
både villkor och kommunikation.

Arbete i grupp
På bilden kan vi se elever som antagligen samarbetar i grupp. Men samarbete
uppstår inte automatiskt genom att ett antal elever placeras att arbeta bredvid
varandra, det måste till något mera. Hur kan då en grupp definieras och vad
är kännetecknande för samarbete i grupp? Det råder inte full konsensus om
att en grupp kan bestå av endast två personer. I denna studie har jag dock valt
att ansluta mig till följande definition av gruppen, vilken inkluderar dyader
och utesluter samlingar i allmänhet och andra kategoriseringar av människor.

En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt på-
verkar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra i den
bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov
tillfredsställda och nå sina mål.195

Även när det gäller att skilja samarbete från individuellt arbete är ett socialt
ömsesidigt beroende en nyckelfaktor, vilket innebär att den enskilda individens
resultat påverkas av andra. Elever kan exempelvis arbeta tillsammans för att
uppnå gemensamma mål, vilket Johnson och Johnson kallar ett positivt
ömsesidigt beroende.196 Även konkurrenssituationer kännetecknas dock av
ett ömsesidigt beroende i och med att någon vinner och når sina mål under
förutsättning att andra inte gör det. Följaktligen kallar Johnson och Johnson
detta för ett negativt ömsesidigt beroende. Härav  kan tre grundläggande
mönster för elevers arbete preciseras: de kan arbeta individuellt, där framgång
beror på den egna prestationen i relation till fastställda målkriterier; de kan
konkurrera för att se vem som är bäst; de kan samarbeta med ett intresse i
varandras lärande lika väl som i sitt eget (”sink or swim together”).197

194 Rogoff använder på ett liknande sätt fotografiska bilder för att illustrera forsk-
ningens olika fokus. Rogoff, 2003, s. 59 ff. Bilden är fingerad.

195 Stensaasen & Sletta, 1997, s. 26, refererar till Aronson, Wilson & Akert, 1994,
s. 327.

196 Johnson & Johnson, 1992, s. 174 f. Johnson och Johnson tar sin teoretiska ut-
gångspunkt i Morton Deutschs arbete. Morton var den som först benämnde två
typer av socialt ömsesidigt beroende för ”cooperative” och ”competitive” och
kategoriserade avsaknaden av ömsesidigt beroende som ” individualistic”, i Johnson
& Johnson, 1989, s. 1.

55



I enlighet med ovanstående sker ett grupparbete när en grupp, bestående
av ett begränsat antal personer som är ömsesidigt beroende av varandra, i
ett aktivt samspel löser en uppgift eller utför ett arbete.198

Den omfattande forskning som bedrivits inom området, inte minst under
1980-talet, har visat på samarbetets positiva effekter, exempelvis att elever
som arbetar i grupp kan lösa olika problem bättre än under individuella
eller tävlingsmässiga former, att samarbete leder till bättre resultat än vad
enskilda prestationer gör och att det är socialt utvecklande.199 I dessa samman-
hang har olika former av problemlösning, exempelvis problembaserat lärande
och casemetodik framhållits.200 Under senare år har emellertid även andra
resultat framkommit vilka hävdar att grupparbete kan vara en ineffektiv form
av ”inlärning”. Eleverna anses aktiva endast under 50 procent av arbetstiden
och när de arbetar med det avsedda, görs detta inte på ett målinriktat sätt.201

Även Sfard och Kieran argumenterar för att fördelarna med samarbetets
”learning-by-talking” inte kan tas för givna.202 De visar i sin studie att interaktiv
problemlösning innebär en intrikat kompromiss för de deltagande, mellan
att hantera interpersonell kommunikation och behovet av individuellt
tänkande. Enligt Sfard och Kierans bör samarbetet mera explicit tränas.

197 Johnson & Johnson (2006-10-01).
198 Jfr Stensaasen & Sletta, 1997, s. 32.
199 En omfattande forskningsöversikt över kooperativt lärande återfinns i Johnson

& Johnson, 1989; 1992. Exempel på andra aspekter som studerats och där
samarbetet anses ha gynnsam effekt är kulturell integrering, elevernas intresse
för skolarbete, självkänsla, förmågan att ta andras perspektiv och det ömsesidiga
engagemanget.

200 Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk modell som kännetecknas av
att utgångspunkten tas i ett antal utvalda problem, ofta kopplade till en verklighets-
anknuten situation (vinjetter). De studerande är indelade i mindre grupper, så
kallade basgrupper, och läraren fungerar som handledare. Genom en strukturerad
process formulerar gruppen preliminära förklaringar till problemet, vilka
delaspekter av problemet som de vill studera och vilka deras inlärningsmål är.
Därefter bedriver de studerande självstudier och slutligen återsamlas basgruppen
för att bearbeta och gemensamt lösa problemet utifrån de nyvunna kunskaperna.
För utförligare beskrivning, se Silén, 2000; Hammar Chirac, 2003, s. 13. Case-
metodik tar sin utgångspunkt i en verklighetsbaserad situation, innefattande
ett problem som skall lösas och ofta krävs att någon form av beslut fattas. Till
skillnad från PBL har casemetoden inte smågruppsarbetet med särskilda grupp-
handledare som ett obligatoriskt inslag. Även om grupparbete kan ingå betonas
den individuella prestationen vid redovisningen. Se Kjellén, Lundberg & Myrman,
1994.

201 Arfwedson, 1998, s. 141. Även Hertz-Lazarowitz  tar upp elevbeteenden som
påverkar gruppens arbete och det individuella lärandet negativt. Några elever
beskrivs som ”social loafers” och ”free riders” vilka drar nytta av kollektivet utan
att själva bidra. Hertz-Lazarowitz, 1992, s. 71-101.

202 Sfard & Kieran, 2001.
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Samarbetslärande
Som tidigare nämnts har många utvecklingspsykologer och pedagoger in-
spirerats av Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen och på olika
sätt utgått från denna i sina studier av och sitt teoretiserande kring inter-
aktionens betydelse för lärandet. I praktiken har studerande aktivt uppmuntrats
att arbeta i grupp och lära av varandra, medan lärarens roll har förändrats
mot handledarens.203 Men även om intresset för interaktionens, och inte
minst kommunikationens, betydelse för lärandet fått fart under senare år,
är detta således inget nytt och inte heller förbehållet Vygotskyreceptionen.
Tänkare som exempelvis G. H. Mead och John Dewey har båda poängterat
att lärandet måste förstås som en del av den sociala handlingen.204 Trots
detta har den kulturhistoriska och sociokulturella teorin setts som en primär
källa för olika former av samarbetslärande. Den starka kopplingen exemplifieras
i uttalanden som: ”Collaborative learning is in many ways the practical
embodiment of sociocultural theory.”205 Andra menar att sammankopplingen
hellre kan ses som resultatet av nyare teorier, vilka vidareutvecklat den kultur-
historiska teorin.206

Hur kan vi då förstå begrepp som samarbetslärande och andra närbesläktade
benämningar? Dysthe sätter likhetstecken mellan ”collaborative learning”
och norskans ”samarbeidslærning”, som i den svenska översättningen benämns
samarbetslärande.207 Dysthe utvecklar sina tankar kring samarbetslärande
på följande sätt:

För det första betonar det helt enkelt att lärandets mål är in-
kludering i kunskapssamhället, en tolkning som passar bra
ihop med tanken om praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1991).
För det andra definieras samarbetslärande som ett ömsesidigt
engagemang i ett koordinerat försök till gemensam problem-
lösning. Denna tolkning framhåller både lärande genom att
göra, lärande genom samarbete i motsats till konkurrens samt
byte av lärarrollen från förmedlare till vägledare. Både problem-
baserat lärande, projektbaserat lärande och andra typer av grupp-
baserat lärande ingår under samlingsbeteckningen ”collaborative
learning” som därmed omfattar många typer av verbal dialog.208

203 Wells, 1999.
204 Sveinung,  2003, s. 119-141; Cooney, 1998, s. 264.
205 King, 1998, s. 272.
206 Denna tolkning framförs av McPhali, 1993, s. 214; Kozulin, 1990, s. 41.
207 Samarbeidslærning, se den norska originalutgåvan, Dysthe, 2001, s. 312. Översatt

till svenska i Dysthe, 2003, s. 298.
208 Dysthe, 2003, s. 298. Jfr även Carlgren, 1999, s. 24.
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Samarbetslärande blir i min tolkning ett paraplybegrepp för olika former av
samarbetsprocesser som bygger på ett organiserat ömsesidigt beroende i grupper
och ett aktivt samspel.209 Hit räknar jag förutom ”collaborative learning” även
exempelvis ”cooperative learning” och ”peer tutoring”.210 Jag menar vidare
att samarbetslärande är ett begrepp som integrerar specifika handlingsvillkor,
kommunikativa aspekter och relationella aspekter.211

Det svenska ordet samarbete används ofta om både engelskans ”collabora-
tion” och ”cooperation”, medan det i engelskan finns en nyansskillnad dem
mellan. Collaboration definieras vanligen som en aktivitet där deltagarna
samfällt är engagerade i koordinerade försök att lösa problem, medan coop-
eration används om en lärsituation där de lärande delar upp arbetet mellan
sig.212 Här bör det poängteras att språkbruket inte är konsekvent i forsknings-
litteraturen. Jag ansluter mig dock till denna distinktion, vilken Hammar
Chirac illustrerar med följande talande exempel:

En grupp elever eller studenter som fått i uppgift att lösa tio
matematikuppgifter, skulle enligt det här synsättet kunna be-
skrivas utifrån båda skolbildningarna. Om gruppmedlemmarna
väljer att dela på mattetalen och lösa två var är det ett utslag av
co-operative learning. Om deltagarna i stället väljer att samarbeta
genom att diskutera och lösa alla talen tillsammans är det i stället
en produkt av collaborative learning.213

Som framgår av citatet har Hammar Chirac valt att behålla de engelska
termerna istället för att översätta dem till svenska. En direkt översättning
till kollaborativt lärande, och de konnotationer som ”kollaboratör” väcker
är inte helt oproblematisk. På samma missledande sätt kan kooperativt föra
tankarna till en ekonomisk förening. En alternativ översättning kunde vara
att använda termen samarbetslärande för ”collaborative learning” och
samverkanslärande för ”cooperative learning”.214 Jag kommer dock att hålla

209 Definitionen bygger dels på Dysthes definition, dels på Stensaasen och Sletta och
vad de kallar samarbetsinlärning. Stensaasen & Sletta, 1997, s. 35.

210 Peer tutoring innebär att en elev fungerar som lärare för en eller ett par klass-
kamrater. Se Arfwedson, 1998, s. 142.

211 Jfr Dysthe, 2003, s. 10. Gruppdynamik och relationsskapande är viktigt när det
gäller den relationella aspekten men kommer inte att specifikt behandlas i denna
avhandling.

212 Damon & Phelps, 1989, s. 317; McPhali, 1993, s. 227; Dysthe, 2003, s. 298,
317; Hammar Chirac, 2005, s. 13.

213 Hammar Chirac, 2005, s. 13.
214 Samverkanslärande används av Malmberg, 2003, s. 114.
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fast vid de ”försvenskade” benämningarna kollaborativ och kooperativ,
exempelvis när jag talar om kollaborativt och kooperativt lärande.

Tre former av lärande vid samarbete är således peer tutoring, kooperativt
lärande och kollaborativt lärande. Villkoren, som vid en första anblick kan te
sig likartade, visar sig vid en närmare granskning av dessa lärprocesser skilja
sig åt på flera väsentliga punkter. Utifrån McCarthey och McMahons arbete
skall i det följande tre faktorer preciseras: de samarbetandes roller, den inter-
aktiva strukturen och den uppgift som det samarbetas kring.215

Roller refererar till relationen mellan deltagarna, exempelvis baserat på
vem som har kunskap eller makt. Det kan handla om kontroll över en text
som en grupp skall producera. En annan faktor handlar om interaktiv struktur.
När uppgift och medlemmars roller förändras, ändras också interaktions-
mönstret. Om en grupp beskrivs ha hög grad av ömsesidighet bidrar alla
medlemmar till interaktionen under större delen av tiden. I en grupp med
låg grad av ömsesidighet kan en person tendera att dominera interaktionen.
Den tredje dimensionen, uppgiften, är enligt McCarthey och McMahon
betydelsefull eftersom uppgiftens natur ställer olika villkor för grupp-
medlemmarnas interaktion och roller. Om uppgiften exempelvis består i
att lämna respons på någon annans text är detta en radikalt annan uppgift
än att tillsammans författa texten.

Tabell 2:1. Tre faktorer vid lärprocesser216

Av tabell 2:1 framgår att peer tutoring, det vill säga en elev som är mera
kunnig inom ett område fungerar som handledare eller lärare för en annan
elev, kännetecknas av ojämlika roller. Den mera kunniga tenderar att dominera
interaktionen och det blir i större grad fråga om ett överförande av kunskap
än ett gemensamt kunskapande. Deltagarna kan arbeta med samma eller
olika uppgifter.

 
 Peer tutoring Kooperativt 

lärande 
Kollaborativt 
lärande 

Roller Låg jämlikhet Hög jämlikhet Hög jämlikhet 

Interaktion 
 

Låg ömsesidighet Medium till  
hög ömsesidighet 

Hög ömsesidighet 

Uppgift 
 

Oberoende  Olika bidrag till  
en uppgift 

Gemensam 
uppgift 

215 McCarthey & McMahon, 1992, s. 21 f.
216 Tabell 2:1 (min översättning) är sammanställd av McCarthey & McMahon, 1992,

s. 21 f. Författarna hänvisar även till Damon & Phelps, 1989, s. 101-112.
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Även om deltagarna vid kooperativt lärande tar på sig olika roller är de
likvärdiga parter som kan bidra till det gemensamma arbetet. De förvaltar
olika delmål som de sedan investerar i det gemensamma målet. Interaktionen
varierar, men är enligt McCarthey och McMahons ofta hög, i och med att
deltagarna endast är kunniga inom sin del medan helheten kan nås genom
samverkan. Till skillnad från peer tutoring är ingen på förhand utsedd som
mera kunnig eller handledare för övriga, utan alla är potentiella resurser för
att lösa uppgiften. Beslut kan fattas både som grupp och individuellt. Eleverna
kan exempelvis konsultera varandra i en fråga, utifrån detta fatta egna beslut,
för att därefter rapportera till varandra vad de kommit fram till. I dessa
sammanhang är det vanligt att läraren satt samman uppgiften.

Vid kollaborativt lärande tenderar såväl jämlikheten som ömsesidigheten
att vara hög. Deltagarna äger tillsammans uppgiften och ingen är på förhand
utsedd som mera kunnig. Samarbetet ger en hög grad av interaktion i och
med att deltagarna bidrar med idéer, begrepp och förmågor. Kunskap söks,
förhandlas och skapas tillsammans. Gruppens resultat skiljer sig i och med
detta från vad dess medlemmar skulle ha kunnat åstadkomma enskilt. Vid
kollaborativt lärande har temat för arbetet ofta valts inom gruppen.217

Gränserna mellan dessa former av lärande, eller de tillfällen när de olika
processerna framträder, är inte alltid så skarpa som ovanstående beskrivning
kan ge sken av, och även om varje process har sin distinkta karaktäristik,
finns det stora överlappningar. De kan dessutom förekomma både dolda
och mer explicit.

Kommunikativ klassrumspraktik
Enligt ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation grund-
läggande för människans lärande och utveckling. Dysthe använder begreppen
monologiska och dialogiska klassrum.218 Ett klassrum där läraren talar och
eleven lyssnar, där läraren ställer frågor som denna själv vet svaret på och
eleven svarar utgör enligt Dysthe ett monologiskt klassrum. Den bakom-
liggande kunskapssynen utgår från att kunskap i huvudsak är något som
skall överföras från den som äger kunskap till den som inte äger den. I ett
dialogiskt klassrum kan däremot både lärarens och elevens funderingar och
mening initiera samtalet. Det dialogiska utgår från en tanke om att kunskap
konstrueras tillsammans med andra vilket leder till att villkoren för klass-
rummets kommunikation blir avgörande för vad som lärs. Dysthe tar därefter
sin utgångspunkt i Bakhtins verk när hon utvecklar begreppet flerstämmighet

217 McCarthey & McMahon, 1992, s. 25 ff.
218 Dysthe, 1993.
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för att beteckna många potentiella röster i ett klassrum.219 I klassrummets
flerstämmighet inkluderas inte enbart elevernas röster utan även lärarens och
de skrivna texternas röst. Dysthe poängterar att samtidighet när det gäller
röster inte automatiskt innebär dialog eller räcker till för att främja lärande.
Hon hävdar att det är först när rösterna ställs mot varandra, motsäger eller
ömsesidigt kompletterar varandra som en dialogisk interaktion uppstår mellan
dem som kommunicerar.  Mening konstrueras mellan den som talar eller
skriver och den som lyssnar eller läser och det är just i ömsesidigheten och det
aktiva engagemanget i den andres idéer och tankar som Dysthe menar att
lärpotentialen finns.220

Många forskare inom olika discipliner har således intresserat sig för lärande
och kommunikation och även om deras utgångspunkter och forskningsobjekt
inte varit identiska med mina, har de gett viktiga impulser och användbara
begrepp för min studie.

219 Dysthe, 1997, s. 68.
220 Dysthe, 1997, s. 303.
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Kapitel III – Kunskapsansats och metod

I föreliggande studie riktas intresset mot undervisning kopplad till entrepre-
nörskap i skolan. Hur kan man då vinna kunskap om detta? De antaganden
som redovisats i föregående kapitel har oundvikligen fått konsekvenser för
mina överväganden, metodval och avgränsningar. Kapitlets första avsnitt,
Studiens kunskapsmöjligheter, handlar i första hand om vilken slags kunskap
som efterfrågas i studien och tar avstamp i en etnografisk ansats.221 Antalet
skolor och program som kan studeras inom detta forskningsprojekt är begränsat
vilket aktualiserar den urvalsprocess som beskrivs i avsnittet Urval och av-
gränsningar. I avsnittet Datainsamlande tillvägagångssätt redovisas de metoder
som leder fram till studiens empiriska material. Materialet har systematiserats,
transkriberats, analyserats och tolkats. Denna del i forskningsprocessen beskrivs
i avsnittet Bearbetning och analys. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet
och etiska överväganden under rubriken Forskningens legitimitetskrav.

Studiens kunskapsmöjligheter

En etnografiskt inspirerad ansats
Frågan om vilka kunskapsanspråk forskningsfrågan ställer har varit vägledande
för studiens utformning och gjort att jag intresserat mig för en etnografisk
ansats. Jag betraktar således inte den etnografiska ansatsen som ett i första
hand metodmässigt val eller en fråga om olika tekniker utan ansluter mig
till Chambers precisering av etnografin som:

those varieties of inquiry that aim to describe or interpret the
place of culture in human affairs. In other words, ethnography
is principally defined by its subject matter, witch is ethnos, or
culture, and not by its methodology.222

Det handlar således om etnografi som en kunskapsansats förbunden med
epistemologiska överväganden, även om själva begreppet etnografi både kan
beteckna en forskningsprocess och den produkt som denna process resulterar
i. Historiskt har etnografiska studier sammankopplas med intresset för lång-
variga och ingående antropologiska observationer av människor och deras

221 Etnografi, liksom fenomenologi, fenomenografi och hermeneutik ”representerar
olika kunskapsansatser som bygger på olika antaganden om kunskapsobjektens
karaktär”. Dessa val är av apriorikaraktär och föregår därigenom val av metod.
Åsberg, 2000, s. 69.

222 Chambers, 2000, s. 852.
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aktiviteter i olika kulturella miljöer. Etnografin har dock alltmer vunnit
insteg inom flera discipliner och det finns idag flera olika etnografiska inrikt-
ningar.223 Den kultur jag studerat utgörs inte av främmande kulturer eller
världar, utan av klassrumskulturer, och etnografens ”firsthand interaction
with people in their everyday lives” utgörs i denna studie av mötet med elevers,
och i viss mån även lärares, skolvardag.224 Jag menar att min studie är etno-
grafiskt inspirerad, eller för att citera Wolcott, ”it does reflect an ethnographic
way of looking. Under the circumstances, it is as ethnographic as it needs to
be.”225 Trots att den etnografiska ansatsen inte är ett direkt metodval samman-
kopplas den med ett antal datainsamlande tillvägagångssätt.226 Att gå ut i fält
och söka förståelse för studieobjektet har fört mig till miljöer som klassrum,
korridorer, bibliotek och skolcaféer, men även utanför skolans väggar och till
fält mera bokstavligt. En kamera-metafor liknande den som introducerades
i föregående kapitel används av Wolcott för att beskriva etnografens upp-
märksamhet.

The ethnographer’s concern is always for context. One’s focus
moves constantly between figure and ground – like a zoom lens
on a camera – to catch the fine detail of what individuals are
doing and to keep a perspective on the context of that behaviour.227

En etnografisk ansats och ett sociokulturellt perspektiv beaktar båda den
sociala och kulturella kontexten. Jag ansluter mig här till flera andra som
genomfört etnografiskt inspirerade studier av utbildning och lärande och
som utgått från ett sociokulturellt perspektiv.228

223 Olika inriktningar beskrivs närmare i Tedlock, 2000, s. 456 ff.; Nylén, 2005, s. 28;
Hammersley & Atkinson, 1987, s. 43.

224 Jfr Tedlock, 2000, s. 470.
225 Wolcott, 1988, s. 218.
226 Här använder jag termen datainsamling. En alternativ benämning är insikts-

samlande, vilket markerar att jag som forskare ständigt tolkar den data som
insamlas. Jfr Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 363, som hänvisar till Czarniawska-
Joerges, 1992. Se även Holmgren, 2006, s. 50.

227 Wolcott, 1988, s. 203.
228 Andra exempel på avhandlingar utifrån en etnografisk ansats, ett sociokulturellt

perspektiv och med hänvisningar till Wenger är Karlsson, 2004; Lundgren, 2005.
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Urval och avgränsningar

Klassrumsforskning
Forskning om skola och undervisning benämns ofta klassrumsforskning.
Detta rör sig om ett stort forskningsfält med många olika ansatser och
traditioner. Den tidigare lärarfokuserade klassrumsforskningen fick under
1990-talet kritik för att den missade viktiga delar av det som sker i klassrummet,
bland annat gällde detta elevers interaktion och dess betydelse för lärandet.229

Studier som senare tog hänsyn till interaktionen mellan eleverna gav delvis
andra eller till och med motsägande resultat jämfört med tidigare forskning.
Evaldsson med flera skriver ”Dessa bilder låter sig inte beskrivas med vare
sig IRE-sekvenser eller två-tredjedelsregler, utan motsäger snarare de flesta
av de etablerade resultaten”.230 Forskning har visat att elevernas interaktion
till största delen kan relateras till lektionens innehåll och är betydligt mer
frekvent än interaktionen mellan lärare och elev. Istället för två-tredjedelsregeln
beskriver Granström i en studie av tonårspojkar en omvänd sjättedelsregel,
där läraren endast upptar en sjättedel av talutrymmet.231

Exempel på studier som ur olika perspektiv fokuserat elevgruppers eller
elevers och lärares interaktion eller kommunikation är: Aspelins studie av
klassrummets sociala liv, Einarssons studie av lärares och elevers interaktion
ur ett könsperspektiv, Garpelins klassrumsstudier och Rostvalls och Wests
studie av interaktionen mellan lärare och enskilda elever.232 Elevers kommu-
nikation vid problemlösning har vidare studerats av exempelvis Sfard och
Kieran, Bergqvist, Åberg Bengtsson samt Säljö och Wyndhamn.233 Denna
forskning har på olika sätt varit viktiga för mitt avhandlingsarbete genom
att den uppmärksammat kontextens betydelse vid problemlösningsstrategier
eller olika möjligheter att analysera kommunikation i undervisnings-
sammanhang.

Aspelin valde i en studie att inrikta sig på det han kallar ”traditionell
undervisning” eller ”katederundervisning” och refererar därigenom till situa-
tioner där läraren undervisar för hela klassen.234 Han videofilmade i huvudsak

229 Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001, s. 9-35.
230 Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001, s. 24. Två-tredjedelsregel

innebär att läraren upptar två tredjedelar av talutrymmet. IRE-mönster beskriver
ett interaktionsmönster där läraren initierar samtalet med en fråga som åtföljs av
elevens respons varpå läraren evaluerar svaret.

231 Granström, 1992, s. 18.
232 Aspelin, 1999; Einarsson,  2003; Garpelin, 1997; 1998; 2003; Rostvall & West,

2001.
233 Sfard & Kierand, 2001; Bergqvist, 1990; Åberg-Bengtsson, 1998; Säljö &

Wyndhamn, 1996.
234 Aspelin, 1999, s. 26.
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”offentlig klassrumskommunikation”, det vill säga verbala eller ickeverbala
aktiviteter som sker när hela eller större delen av klassen utgör publik och
aktiviteten leds av en lärare. Aspelin skriver: ”Tekniska skäl och behovet av
avgränsning gjorde att jag endast i ringa omfattning dokumenterade ’icke-
traditionellt’ skolarbete (till exempel grupparbete, individuella arbeten eller
projektarbeten).”235 I förhållande till Aspelins resonemang kan man i detta
avseende beskriva mitt fokus som det motsatta. Jag har, trots vissa tekniska
svårigheter, i huvudsak riktat blicken mot den undervisning på programmen
som är kopplad till entreprenörskap i skolan, vilket gett till följd att eleverna
på olika sätt arbetar i grupp. I likhet med Aspelin har jag studerat interaktion,
men inte enbart i klassrummet utan varhelst undervisningen ägt rum.

Val av fall
Utifrån studiens syfte var en grundförutsättning att de skolor eller program
jag skulle studera beviljats medel från länsprojektet PRIO 1, Prioritet företag-
samhet i Västerbotten, och därigenom (i varierande grad) omfattas av de
intentioner som PRIO 1 står för.236 Ett femtiotal gymnasieprojekt i Väster-
bottens län stämmer in på beskrivningen och endast två av dessa skulle bli
föremål för mina studier.237 Stake ger följande pragmatiska råd när det gäller
urval: ”The first criterion should be to maximize what we can learn.”238 Utifrån
det tidigare beskrivna intresset tedde sig ett kriterierelaterat urval mer relevant
än exempelvis ett slumpmässigt urval av skolor och program.

En förutsättning var naturligtvis att elever, lärare och skolledning var villiga
att delta i studien. I praktiken har intresset och initiativet till kontakt varit
ömsesidigt, eftersom jag av lärare och skolledare på ett antal gymnasieskolor
ombetts komma och genomföra min studie, däribland de två skolor som
slutligen valdes ut.239 Det saknades dock inte överväganden innan så blev
fallet, vilket framgår nedan. Den första kontakten togs med lärare, därefter
har skolledning och elever tillfrågats om tillträde.

Mina tidigare erfarenheter som lärare och som samordnare för PRIO 1-
projekt har haft sina fördelar i form av kontakter och kunskaper om området.

235 Aspelin, 1999, s. 26. I motsats till Aspelins precisering av ”icketraditionellt”
skolarbete vill jag uppmärksamma läsaren på att grupparbeten var vanligare på
1960-talet än vad de är idag. Se Granström, 2003, s. 229.

236 PRIO 1 beskrevs på s. 22-24 i denna avhandling.
237 PRIO 1 (2005-10-12).
238 Stake, 1995, s. 4; 2006, s. vii.
239 Hammersley och Aktinson framhåller sociala kontakter, interpersonella resurser

och strategier som vi utvecklat i vardagslivet som en resurs för att erhålla tillträde
till fältet. Hammersley & Atkinson, 1983, s. 54.
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Jag har dock valt att inte studera program eller skolor som jag själv arbetat
på och inte heller någon av skolorna som ingick i pilotstudien.

Ytterligare ett urvalskriterium för att utkristallisera de två fallen var att
förändringsidéerna i möjligaste mån skulle omfatta hela programmet, inte
endast beröra undervisningen i någon enstaka kurs, och att idéerna dessutom
börjat omsättas i praktiken. Jag har medvetet valt att inte studera ett program
där den förändrade undervisningen enbart utformats som en avskild företeelse
kring ett färdigt koncept, som till exempel Ung Företagsamhet.240 Jag har
istället intresserat mig för hur program och undervisning förändrats och ut-
formats utifrån lokala initiativ och förhållanden.241

Antalet program begränsades i ett tidigt stadium till två. Ambitionen var
att koncentrera fältstudierna till en termin med två dagar per vecka på vardera
programmet. Urval och antal är således på intet sätt representativt i statistiskt
avseende och jag kan inte uttala mig om hur projekt PRIO 1 omsätts i
gymnasieskolornas praktik generellt.

Det har inte varit möjligt att följa och studera allt på de två programmen
och det har inte heller varit min intention. Jag har inriktat mig på årskurs två
samt undervisning i de kurser eller delar av programmen som jag uppfattat
haft främsta kopplingen till entreprenörskap i skolan. Detta har framför allt
resulterat i lektioner eller arbetspass där elever arbetar i projekt eller uppdrag.242

Även i programbeskrivningar, på Internet och i broschyrer har projekt och
uppdrag uppgetts vara prioriterade arbetsformer. Studien är således inte knuten
till ett visst ämne eller en viss kurs.

Datainsamlande tillvägagångssätt

En multipel fallstudie
Min ursprungliga avsikt var inte att genomföra en fallstudie. Men intresset
för en specifik företeelse, nämligen entreprenörskap i skolsammanhang, samt
mina egna frågor angående avgränsning och generaliserbarhet, fick till följd
att jag sökte mig till litteratur om fallstudier och där fann svar och vägledning.

240 Ung Företagsamhet är en icke vinstdrivande organisation vars syfte är att ge
gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva öv-
ningsföretag, så kallade UF-företag. Utbildningskonceptet bygger på att ung-
domarna under ett år går igenom ett företags livscykel, från start av UF-företaget
till dess avveckling. Ung Företagsamhet (2005-09-18). UF-verksamhet finns som
inslag i valbara kurser på båda gymnasieprogrammen.

241 Jag vill uppmärksamma läsaren på att skillnader, exempelvis när det gäller pro-
grammens karaktär och skolornas storlek, även ger skilda förutsättningar för
verksamheten vilket man bör ha i åtanke när man tar del av studie och resultat.

242 Projekt och uppdrag beskrivs närmare i kapitel IV.

67



För att vinna kunskap om vad entreprenörskap i den svenska gymnasieskolan
kan innebära i praktiken och mot bakgrund av en lokal kontext studerar
jag två gymnasieprogram, vilket gör att studien kan beskrivas som en multipel
fallstudie. Entreprenörskap i skolan är således en gemensam nämnare för
de två fall som ingår i studien. Men förutom detta gemensamma har de
enskilda fallen även sina olika problem, möjligheter och förutsättningar,
vilket gör att de förtäljer olika berättelser. Fallstudiens deskriptiva karaktär
utgör här en styrka, eftersom det blir möjligt att skildra något av fallens
komplexitet. Jag betraktar de två fallen som unika, vilket inte utesluter att
liknande satsningar görs på andra gymnasieprogram, och instämmer däri-
genom i Stakes beskrivning av ”the unique case”.

For the most part, the cases of interest in education and social
service are people and programs. Each one is similar to other
persons and programs in many ways and unique in many ways.
We are interested in them for both their uniqueness and
commonality. We seek to understand them.243

I min förståelse och mitt genomförande av studien har jag framför allt tagit
intryck av Stakes, men även Yins beskrivning av fallstudier.244 De har båda
varit tongivande inom området, även om deras syn på fallstudier skiljer sig
något åt. Yin framhåller en kvantitativ analys och förordar hypoteser som
utgångspunkt för en undersökning. I bakgrunden skymtas en deduktiv
tankemodell för teoriprövning. Stake å sin sida lägger större betoning på
kvalitativa analyser. I såväl enskilda som multipla fallstudier tar han sin
utgångspunkt i någon form av problem och framhåller en berättande fram-
ställningsstrategi. Stakes metodologiska tillvägagångssätt handlar mera om
induktion och abduktion, än om deduktion, genom att en sammanhållen
skildring av fallet samt någon form av begreppsutveckling eftersträvas.245

I nedanstående citat ger Yin en beskrivning av fallstudiens innebörd,
vilken med fördel kan överföras till min multipla fallstudie.

A case study is an empirical inquiry that investigates a con-
temporary phenomenon within its real-life context, especially
when the boundaries between phenomenon and context are
not clearly evident.246

243 Stake, 1995, s. 1. Se även Stake, 2000, s. 435.
244 Stake, 1995; 2006; Yin, 2003.
245 Ett förtydligande av abduktion, induktion och deduktion finns på s. 74.
246 Yin, 2003a, s. 13 f.
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Yin förtydligar ytterligare detta i följande passus:

Sometimes, the definition of this project or program may be
problematic, as in determining when the activity started or ended
– an example of a complex interaction between a phenomenon
and its (temporal) context.247

Skrivningen finner jag tänkvärd i relation till de avgränsningar jag gjort,
vilka varit föremål för flera överväganden. Ett fall kan inkludera många
individer, händelser eller situationer, men utesluta andra.248 Stake beskriver
ett fall som ett bundet eller integrerat, dock ej alltid harmoniskt, system.
”The parts do not have to be working well, the purposes may be irrational,
but it is a system.”249 I föreliggande multipla fallstudie utgörs fallens bundna
system av två gymnasieprogram, årskurs två, där man bedriver utvecklings-
projekt för ökat entreprenörskap i skolan. De två fallens lokala sammanhang
och rumsliga avgränsning utgörs av två gymnasieskolor i två kommuner.
Härigenom innefattas både lärare, elever och undervisning i fallen.

Möjligheten att i fallstudier ta hänsyn till kontexten medför begränsningar
i antalet fall som kan studeras inom ett forskningsprojekt som detta. Häri-
genom har kritik riktats mot att generaliseringar inte är möjliga och att för-
klaringsvärdet reduceras.250 Denna fråga har varit föremål för en omfattande
och livaktig diskussion. Här menar jag, i likhet med Stake, att syftet med
fallstudier inte i första hand är att förstå hur det förhåller sig i alla andra fall,
utan tvärtom, att förstå just det specifika fallet.251

Observation
Jag har utfört fältarbete över tid där jag observerat, fört fältanteckningar och
informella samtal i syfte att studera och förstå människor, händelser och
handlingar i sitt sammanhang.252 Studien genomfördes under vårterminen
2004, med ett antal uppföljande skolbesök under höstterminen samma år.
Det gymnasieprogram som jag kallar P-programmet besöktes vid 18 tillfällen

247 Yin, 2003a, s. 13 f.
248 Merriam, 1994, s. 46. Gränsdragningsproblematik diskuteras även av Guba &

Lincoln, 1981, s. ff.
249 Stake, 1995, s. 2.
250 Denna kritik beskrivs och bemöts i Yin 2003a, s. 37 f.; Lincoln & Guba, 1985,

s. 289 ff.
251 Stake, 1995, s. 4; 2006, s. 8.
252 Jfr Ehn & Löfgren, 1999, s. 114 ff.; Hammersley & Atkinson, 1997; Emerson,

Fretz & Shaw, 1995.

69



och U-programmet vid 19 tillfällen.253 På P-programmet omfattade studien
sammanlagt 41 klocktimmar lektionstid, därtill tillkommer raster, medan
besöken på U-programmet omfattade 76 klocktimmar totalt. Skillnaden i
tid har dels sin grund i att de studerade arbetsformerna, projekt och uppdrag,
upptar olika stor del av den totala undervisningen, dels inverkar skolornas
olika sätt att indela skoldagen. I det senare fallet är arbetspassen samman-
hängande och avbryts schemamässigt endast av lunch, till skillnad från den
förstnämnda skolans indelning av skoldagen i raster och lektioner.254 I det
följande beskrivs de tillvägagångssätt som valts vid observationerna.

Närvarande observation
En observatör kan använda sig av olika handlingsprinciper när det gäller
graden av deltagande i förhållande till observation. Om deltagande och
observerande placeras som ytterligheter på en skala kan observatören välja
en position från enbart observerande och insamlande av data till ett närmast
fullt deltagande på samma villkor som övriga. Inom etnografiska studier och
fallstudier används ofta termen deltagande observation för att beskriva
forskarens position, och därigenom hennes sätt att utföra datainsamlingen.255

Benämningen deltagande säger således något om att forskaren inte enbart
är ”flugan på väggen”. Forskaren deltar även som människa, i ett socialt
samspel och i samtal.

Under raster, pauser, luncher, det vill säga tillfällen utanför lektionstid
eller arbetspass, kan min handlingsprincip liknas vid den deltagande observa-
törens i det att jag deltagit i det sociala samspelet på ett sätt som känts naturligt
och jag har varit mån om att komma i samspråk med både elever och lärare.
Under lektioner och arbetspass har jag däremot förflyttat mitt handlande
efter den ovan beskrivna skalan och intagit en roll som jag kallar närvarande
observatör.256 Detta innebär att jag är närvarande i stunden och observerar
vad elever och lärare säger och gör i kontexter som inte strukturerats av mig

253 P-programmet och U-programmet beskrivs närmare i kapitel IV. Antalet elever
som inledningsvis besöktes och tillfrågades om deltagande var sammantaget
drygt 100 stycken. Efter det att studien snävats in berördes framför allt 35 elever
och 3 lärare på P-programmet och i första hand 16 elever och ca 6 lärare på U-
programmet. Bland eleverna har betydligt fler flickor än pojkar ingått i studien.
På lärarsidan har könsfördelningen varit jämn.

254 En närmare beskrivning av skoldagens tidsmässiga indelning återfinns på s. 89
och 96 i denna avhandling.

255 Yin, 2003a, s. 94.
256 Forskarens förhållningssätt, från medlem till åskådare, beskrivs även av Merriam.

Med hennes terminologi ligger ”observatör – deltagare” närmast det jag beskriver
som närvarande observatör. Merriam, 1994, s. 106.
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som forskare. Jag har undvikit att delta i specifika aktiviteter och det allmänna
samtalet för att minska min inverkan på samspelet mellan deltagarna i någon
viss riktning. Min inställning är dock att någon form av inverkan alltid
sker, oavsett hur jag som observatör förhåller mig. Ibland har jag exempelvis
upplevt en tyst förväntan på respons från lärarhåll. Efter att jag observerat
deras arbete skulle det kunna falla sig naturligt att kommentera detta. När
så responsen uteblir har min farhåga varit att detta skulle tolkas som kritik.257

Situationen har ibland krävt att jag tagit initiativ eller svarat på frågor, men
redan vid det första mötet med eleverna var jag tydlig angående att jag inte
var en extralärare.258 Mitt intryck är att eleverna varit överraskande obesvärade.
De har bland annat diskuterat mycket privata ämnen i min närhet, vilket i sin
tur krävt starka etiska överväganden från min sida.259 Jag är däremot inte lika
övertygad om att lärarna vande sig vid min närvaro.

Inledningsvis följde jag elevgrupperna under många olika kurser och hela
dagar för att efter hand snäva in och avgränsa studien till ett fåtal kurser och
vissa arbetspass. Strävan har varit att lyfta fram nya aspekter och under hela
studien har observationerna haft en låg grad av struktur, även om fokus
successivt skärpts mot elevers interaktion vid samarbete.260

Som närvarande observatör har jag dokumenterat genom att föra fält-
anteckningar. Jag har strävat efter att vara flexibel och anpassat min placering
i rummet efter den aktivitet som pågått. Vanligtvis har jag suttit något vid
sidan om de grupper som observerats, men det har även inträffat att en pla-
cering vid en grupps arbetsbord känts naturligare. Andra gånger har jag följt
med grupper utanför skolans väggar. Fältanteckningarna har oftast förts på
en Laptop, men i vissa fall har papper och penna varit lättare att ta med.
Det har även funnits tillfällen när jag endast observerat och skrivit ner
minnesanteckningar i efterhand.

Syftet med de första veckornas närvarande observationer var att elever
och lärare skulle få möjlighet att vänja sig vid min närvaro och att jag skulle
få en första inblick och möjlighet att reflektera över mitt fokus.261 En när-
varande observatör kan endast registrera en liten del av de händelser som

257 Liknande farhågor beskrivs av Garpelin, 1998, s. 27.
258 Jfr Garpelins beskrivning av en ”professionell främling” i klassrummet, det vill

säga en roll som mer karaktäriseras av observatören än av deltagaren. Begreppet
professionell främling hänvisas till Agar, 1980. Garpelin, 1998, s. 60 f.

259 Jag återkommer till att redovisa mina etiska överväganden i slutet av detta kapitel.
260 Einarsson & Hammar Chirac, 2002, s. 19 f. Delamont och Hamilton anser att

skillnaden mellan en strukturerad ansats och en etnografisk ansats är att ”the
former takes for granted many aspects of school life, which the ethnographer
struggles to make problematic”. Delamont & Hamilton, 1984, s. 35.

261 Jfr Aspelin, 1999, s. 26.
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kan vara av betydelse. Det stod inte heller klart vid observationernas början
vad som skulle visa sig betydelsefullt att studera. När jag i efterhand läst
igenom mina fältanteckningar har jag funnit luckor och därför önskat att
det varit möjligt att återvända till vissa tillfällen. Efter en tid utökades de
närvarande observationerna med videoupptagningar vilket möjliggjort just
detta ”återvändande” till observationstillfället, vilket jag valt att kalla asynkron
observation.262

Asynkron observation
Till skillnad från närvarande observation, som bygger på ögats omedelbara
observerande av vad som händer, kan ett videoregistrerat händelseförlopp i
efterhand observeras och granskas upprepade gånger. Jag har således valt att
kalla detta för asynkron observation. De videoupptagningar som jag utfört
har möjliggjort noggranna beskrivningar av detaljer och jag har otaliga gånger
kunnat återvända till materialet och betrakta det ur nya synvinklar allt eftersom
insikter och det teoretiska perspektivet utvecklats. Fördröjningen i tid mellan
händelse, transkribering och analys har med anledning av detta varit en fördel
när det gäller den djupare interaktionsanalysen, men har förvisso även sina
nackdelar. Det är lätt att förledas till en okritisk entusiasm för det audiovisuella
och en tro på att videoupptagningar är objektiva och kompletta skildringar.263

Förutom att informationsförluster kan ske som en följd av hur jag väljer att
rikta kameran har videotekniken begränsningar i förhållande till mänskliga
sinnen. Jag har därför valt att närvara samtidigt som videoupptagningarna
gjorts och därigenom även upplevt situationerna med mina sinnen.264 Jag
kan konstatera att den interaktionsanalys som närmare beskrivs i bilaga 1,
inte hade varit möjlig utifrån enbart närvarande observation och fältanteck-
ningar.

På senare tid har ofta flera videokameror använts vid klassrumsforskning.265

Jag valde dock att endast använda mig av en digital videokamera av flera skäl.
Den undervisning jag studerat har vanligen organiserats genom grupparbeten,
medan helklassundervisning förekommit i begränsad omfattning. Detta har
medfört att jag kunnat placera mig och videokameran nära den mindre grupp

262 Asynkron betyder ”icke samtidig” och dess motsats är synkron. Svenska akademins
ordlista, 1998. Utifrån detta synsätt skulle det jag kallar närvarande observation
även kunna kallas synkron observation.

263 Aspelin, 1999, s. 28, 244.
264 Ett alternativt förfarande hade varit att jag riggat kameran och lämnat lokalen.

Rostvall & West, 2001, s. 89, motiverar ett sådant tillvägagångssätt med att de
inte ville störa lektionen och relationen mellan deltagarna mer än nödvändigt.

265 Exempelvis Aspelin, 1999; Rostvall & West, 2001; Permer & Permer, 2002;
Holmgren, 2006.
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som för tillfället observerats. En studie som fokuserat multimodal kommuni-
kation i form av exempelvis ansiktsuttryck eller blickar hade krävt flera kameror,
men det var inte studiens huvudsakliga syfte.266 Förutom detta förmodade
jag att flera kameror, stativ och lösa mikrofoner kunde medföra ökad inverkan
på dem som observerades. Jag instämmer i Heikkiläs och Sahlströms anmärk-
ning att stativmonterad kamera visserligen ger god bildkvalitet, men tenderar
att styra uppmärksamheten mot rumsligt stabila verksamheter.267 I denna
studie har videokameran vid vissa tillfällen varit monterad på stativ och vid
andra tillfällen placerad på ett bord med endast en bok som justerat höjden,
detta för att möjliggöra förflyttningar och rörelse. Önskan att inte inverka
allt för mycket på verksamheten och den eftersträvade flexibiliteten har gjort
att jag accepterat ett material med ojämn kvalitet. I vissa sekvenser finns det
störande bakgrundsbrus, gruppen har kanske suttit i en korridor, i andra
sekvenser är bildkvaliteten dålig, eleverna har placerat sig vid ett fönster där
solen strålat in och några har gått in och ut ur bild. Vid ett särskilt examina-
tionstillfälle ombads jag av eleverna att sätta över linsen och endast göra en
ljudupptagning.268 Videoupptagningarna har kompletterats med mina fält-
anteckningar och de sekvenser som haft tillfredställande kvalitet har kunnat
analyseras närmare.

Informella och strukturerade samtal
Jag har valt att genomföra informella samtal i anslutning till observationerna.269

Samtalen har pågått exempelvis under förflyttningar mellan olika lokaler, under
raster eller vid andra avbrott i undervisningen. Minnesanteckningar har gjorts
när tillfälle funnits. Denna strategi fungerade väl när det handlade om lärare
och elever, men för att få till stånd längre samtal med den ena skolans rektor
och den andra skolans rektor och studie- och yrkesvalslärare (SYV) var det
nödvändigt att avtala tid. Samtalen genomfördes våren 2005. Några frågor
förbereddes och de strukturerade samtalen bandades på ljudband och tran-
skriberades därefter.270 I samtalen har jag kunnat pröva min förståelse och
erhålla en bakgrund till sådant som jag själv observerat. En annan fördel är
att mina informanter deltagit i och därefter kunnat berätta även om sådant
som jag inte observerat.

266 Till skillnad från exempelvis Svärdemo Åberg, 2004.
267 Heikkilä & Sahlström, 2003 s. 24-41.
268 Elevernas motivering var att de var ovana vid den muntliga examinationsformen.
269 Förfaringssättet beskrivs av Hammersley & Atkinson, 1987, s. 6.
270 Ett strukturerat samtal ligger nära en öppen kvalitativ intervju. Kvale, 1997, s. 82.
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Skriftliga dokument
Observationer och samtal har visserligen utgjort den huvudsakliga källan,
men även skriftliga dokument har insamlats i syfte att nå en större förståelse
för fallen. De dokument jag tagit del av under fältarbetet utgörs av projekt-
rapporter, informationsbroschyrer, scheman, skriftliga instruktioner till elever,
planeringar, elevarbeten och elevutvärderingar.271 Jag har även tagit del av
information på Internet om de båda skolorna och programmen. Jag har
dessutom haft tillgång till ytterligare skriftligt material på skolorna som inte
kopierats upp och därför ej finns i min ägo. Vid hanterandet av dessa dokument
har jag haft i åtanke att många skrivits för sina specifika ändamål och läsare.
Syften och maktpositioner varierar, såsom när elevarbeten har inlämnats för
betygsättning.272 Här har jag undvikit att dra långtgående slutsatser utifrån
exempelvis elevers skriftliga reflektioner över egen insats eller annan utvärdering
när detta varit en del i en rapport som skall bedömas.

Bearbetning och analys

Abduktiv slutledning
Teoretiska utgångspunkter och metodologiska antaganden har visserligen
påverkat tillvägagångssättet vid datainsamlingen, men det är främst när det
kommer till analys av det empiriska materialet som dessa verktyg sätts i
arbete. I vetenskapliga sammanhang brukar man framför allt skilja mellan
två sätt för att upprätta kunskap, induktion och deduktion.273 Även om det
i denna studie funnits deduktiva inslag kan deduktionen inte till fullo sägas
beskriva det tillvägagångssätt som präglat min studie, vilket gör att jag vill
lyfta fram ett tredje alternativ, abduktion (även benämnd retroduktion).274

Abduktiv slutledning tillämpas ofta vid just pedagogisk etnografisk forskning275

271 Utdrag ur elevrapporter och liknande presenteras i lätt normaliserad form vad
gäller interpunktion m.m. för att underlätta läsning. Mina ingrepp är dock av
mindre omfattning.

272 Jfr Yin 2003a, s. 87 f.
273 Med en induktiv metod studeras samband mellan en mängd enskilda fall. Dessa

samband antas därefter vara generellt giltiga, det vill säga man går från enskild-
heter till allmän sanning. En deduktiv metod tar istället sin utgångspunkt i en
generell regel och försöker med denna förklara ett enskilt fall. Se Alvesson &
Sköldberg, 1994, s. 41.

274 För en utförlig redogörelse av begreppet abduktion, med utgångspunkt i filosofen
och pragmatikern Charles S. Peirces (1839-1914) syn på abduktiv logik, hänvisas
till Peirce, 1990, s. 231-253; Qvarsell, 1994; Forsberg, 2000, s. 35 ff,; Coffey &
Atkinson, 1996, s. 161; Aspelin, 1999, s. 26.

275 Qvarsell, 1994, s. 8.
276 Sköldberg, 1991.
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och fallstudiebaserade undersökningar.276 Den vetenskapliga logik som abduktion
representerar är delvis en kombination av de två tidigare nämnda, men möjlig-
gör även ett tredje förhållningssätt till data vilket innebär att man utgår från
empiriska fakta utan att för den skull avfärda teoretisk förståelse. Med ut-
gångspunkt i Peirces abduktionslogik ger Qvarsell följande förklaring:

I abduktionen utgår man från föreställningar om det undersökta
objektet och använder teoretiska begrepp för att ”zooma in”
relevanta delar och aspekter av det undersökta fältet. Man prövar
inte hypoteser, snarare kan det hända att man finner sådant
som gör att man kan snickra ihop försöksvisa svar i form av
hypoteser, men det rör sig hela tiden om en stor rörlighet mellan
teoretiska begrepp som sökhjälp och empiriska fynd, som ofta
har karaktären av oväntade händelser.277

Abduktion handlar således om att genom logisk slutledning anta något, för
att därefter söka redskap för att pröva detta antagande.278 I den pendelrörelse
som analysprocessen medfört mellan teori och empiri, mellan att söka nya
teoretiska verktyg och därefter pröva dessa, har både empiri och den teoretiska
ramen successivt omtolkas.279 En sådan process har varit påtaglig även om
den beskrivning av analysarbetet som följer ger intryck av rätlinjighet.

Fältanteckningar och skriftliga dokument
Fältanteckningar, skriftliga dokument, utskrifter av bandade samtal och annat
material har ordnats i pärmar och i datafiler. Analysprocessen har i praktiken
bestått av en fortlöpande och en avslutande analys, där den avslutande haft
en mera intensiv, fördjupad och selektiv karaktär.280 Fältanteckningar har
indelats i två spalter där den vänstra fyllts med direkta observationsanteckningar
och den högra spalten gett utrymme för fortlöpande reflektion och analys.
Anteckningarna har även kompletterats i efterhand, det vill säga efter lektionens
eller skoldagens slut. När jag senare, under den avslutande analysen, återvänt
till fältanteckningarna har detta gjorts med en förförståelse från fältarbetet,
och därigenom har läsningen haft en rikare innebörd än vad som fältanteck-
ningarnas ord representerar. Här vill jag även nämna att fältanteckningar
och videoregistreringar kompletterat varandra. Materialet har lästs upprepade
gånger för att bland annat identifiera återkommande händelser, mönster

277 Qvarsell, 1994, s. 9.
278 Peirce, 1990, s. 237.
279 Coffey & Atkinson, 1996, s. 161 f. Jfr Aspelin, 1999, s. 26.
280 Jfr Kullberg, 2004, s. 176 ff.
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och nyckelord, men även särdrag. Processen kan beskrivas med ett exempel:
En företeelse, hur skoldagen och terminen indelas, återkommer vid läsningar
av fältanteckningarna. Begreppet tidshantering noteras i marginalen. Efter
att noteringar och begrepp sammanställts har jag återvänt till det ursprungliga
materialet för att vaska fram allt som har med hanterandet av tid att göra.
Genom att sammanställa detta kan centrala drag  när det gäller tidshantering
identifieras.

Projektrapporter, informationsbroschyrer och information på Internet har
gett bakgrundsinformation, visat på en officiell bild och placerat in fallen i en
vidare kontext. I scheman, skriftliga instruktioner och planeringar finns en
antydan om skollednings och lärares intentioner och materialet har även kunnat
belägga mina observationer.281 Elevarbeten, exempelvis i form av rapporter,
har gett en inblick i elevernas arbete och ibland även elevernas reflektioner
om arbetsprocesser.

Videodata
Efter ett urval av videoupptagningarna gjorts återstod fem timmar inspelat
material. Detta har förts över till cd-rom och tittats igenom ett flertal gånger.
Kortare sekvenser har valts ut och sammantaget har ca en timmas video-
upptagning transkriberats.

Urvals- och tolkningsproblematik
Green, Franquiz och Dixon beskriver transkriptionen dels som en representa-
tionsprocess, dels som en tolkande process.282 Med representationsprocess
syftar författarna på att texten representerar en händelse, utan att vara själva
händelsen. Händelsen representeras av data som upprättas av mig som forskare
för ett bestämt syfte, och redan det urval som görs när man nedtecknar data
innefattar en serie tolkningar.

En urvals- och tolkningsproblematik har i transkriptionsfasen varit högst
påtaglig. Vilka sekvenser skulle jag transkribera, hur detaljerat och dessutom,
vilka utvalda episoder skulle exemplifieras i avhandlingen?  Inom de tidsramar
som funnits har jag inte transkriberat hela videomaterialet, och i avhandlingen
inte heller redovisat allt det material som transkriberats, eftersom detta i sin
tur hade blivit alltför utrymmeskrävande.

Inledningsvis har jag, utifrån mina frågeställningar, vid upprepade tillfällen
studerat videomaterialet i dess helhet. Ett första urvalskriterium har varit
att materialets kvalitet är godtagbar. Därefter har jag valt episoder ur video-
upptagningarna som är någorlunda representativa för hur jag uppfattat verk-
samheten vid den närvarande observationen. Här har jag förlitat mig på den

281 Jfr Fangen, 2005, s. 200.
282 Green, Franquiz & Dixon, 1997.

76

•



närhet och förståelse som jag fått under observationerna. Därefter har jag
även valt episoder som i någon mån bryter mot det ”vanliga” av den anledning
att dessa visar på den variation som finns. Sammanfattningsvis kan man
säga att jag utifrån syfte och frågeställningar valt data som jag bedömer ger
ett meningsfullt bidrag till synliggörandet av den sociala praktiken och
deltagandet i denna.

Transkription
De utvalda videoupptagningarna genererade ett behov av ett adekvat, effektivt
och systematiskt verktyg att hantera och transkribera materialet i. Inledningsvis
prövade jag ett Excel-baserat analys- och transkriptionsverktyg, Analyzing
and Reporting Transcription Tool (ARTT) med vars hjälp man kan hantera
digital videofilm på dataskärmen.283 I samband med detta knöts kontakt
med Sonart Design som genom ett ”open source”-projekt arbetar med en vidare-
utveckling av ARTT, som kallas Video Analyzer.284 Kontakten med Sonart
Design har för denna studie inneburit ett utbyte där jag fått gehör för vissa
önskemål vilket möjliggjort för denna studie viktiga funktioner, exempelvis
möjligheten att infoga bilder, samtidigt som jag kunnat testa och ge respons
på användarvänlighet och funktion. Applikationen har underlättat transkrip-
tion och systematisk analys av språkliga yttranden och andra handlingar.

Videofilmen spelas upp i ett eget fönster på dataskärmen och film och
ljud synkroniseras med ett transkriptionsschema. Genom att lägga till önskat
antal kolumner kan en parallell transkription göra det möjligt att se när
personerna säger eller handlar samtidigt. På detta sätt finns förutsättningar
för insikt om den ömsesidiga påverkan som sker vid interaktion. Transkrip-
tionen, som gjorts ordagrant, visar också på ett överskådligt sätt spridningen
av talaktivitet.285 De principer som tillämpats vid transkriberingen har varit
att emfatiska uttryck eller skrik har markerats med VERSALER, avbrutna
ord (avb-), osäker transkription (ordet inom parentes) och när ordet inte gått
att uppfatta har detta markerats med tom parentes ( ).286 De utdrag som

283 Rostvall & West, 2001.
284 Johansson, Sonart Design (2005-08-30). Till Video Analyzer används en Quick

Time-spelare och ett Excel-blad, vilka är sammankopplade med Apple script.
Applikationen är byggd i Java. Ett ”open source”-projekt medför att källkod
och dokumentation finns tillgänglig samt att det är fritt att utveckla programmet
vidare för andra användare. Vissa viktiga funktioner saknades fortfarande när
jag använde Video Analyzer, exempelvis kopiera-funktionen, vilket gjort att
utdragen i avhandlingen är gjorda manuellt, efter transkriptionsförlagan.

285 En linjär transkription, som exempelvis den tidskrävande CA-metoden (Conver-
sation Analysis), ger enligt min uppfattning inte samma översikt. För närmare
beskrivning av CA, se Norrby, 1996.
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därefter lagts in i avhandlingstexten har inte tillrättalagts eftersom information,
såsom specifika meningsbärande uttalanden, då riskerar att tappas bort.
Utskrifterna bibehåller även en del av kontexten i och med att hänvisningar
görs till händelser och aktiviteter runt omkring.

Till verktyget Video Analyzer har jag dels fogat ett interaktivt analyssteg
och dels en funktionsanalys. Analysens andra steg bygger på och förfinar
den första analysen. Operationalisering av analysmetoderna kräver precisering
av en rad begrepp och koder och för att underlätta för intresserade läsare att
följa med i analysen har jag i bilaga 1 preciserat och exemplifierat de båda
analysstegen. Jag vill dock betona att den tolkande ansatsen är påtaglig och
vid tillämpning av kodningssystemet uppkommer många gränsfall, trots
försöken till preciseringar.

Framställning
Analysarbetet har handlat om att upprepade gånger läsa igenom textmaterial
och upprepade gånger titta igenom videoupptagningar. Det har också handlat
om att ordna, sammanställa och analysera. Slutligen har det handlat om att
finna empiriska framställningsformer som, trots stark komprimering, ger
tydlighet och skapar delaktighet mellan läsaren och den studerade empirin.
För det sistnämnda finns det många olika tillvägagångssätt och vilken eller
vilka strategier som väljs vid framställningen är inte enbart förknippade
med forskningsfrågan utan i grunden även förbundna med skilda ontologiska
utgångspunkter och epistemologiska ambitioner. En grundläggande fråga
av ontologisk natur gäller förhållandet mellan text och ”verklighet”. En annan
fråga rör forskarens roll, som förmedlare eller medskapare av empirin.287

Förhållandet mellan text och verklighet spänner från synen på data som
en spegling eller representation av en bakomliggande verklighet till att data
i sig utgör verkligheten. Fallbeskrivningar och grundad teori (grounded theory)
kan ofta placeras in i det förstnämnda synsättet medan en konstruerad syn
på verkligheten kan utgöra de ontologiska utgångspunkterna i vissa former
av diskursanalys och konversationsanalys. Här emellan finns en flytande skala.
Även om de två synsätten skulle placeras in som ytterligheterna på en linje,
kan min studie inte positioneras med ett enkelt kryss på denna linje eftersom
det finns en rörelse i de empiriska framställningsformer jag valt. Startpunkten
tas i ett sammanhållet och deskriptivt bidrag i kapitel IV, där empirisk data
har strukturerats i syfte att ge en övergripande bild av de två fallen. I kapitel
V tas steget in i klassrumspraktiken, vilket skildras utifrån teorin om praxis-
gemenskaper. Tanken på att jag vill spegla en bakomliggande verklighet hålls

286 Jfr Norrby, 1996, s. 88 f.
287 Resonemanget bygger framför allt på Nylén, 2005, s. 62-155.
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även kvar i kapitel VI, även om en förskjutning av den empiriska framställ-
ningsformen sker mot vad som vissa kanske vill likna vid en konversationsanalys
(CA), i det att empirin presenteras genom en noggrann beskrivning av av-
gränsade händelseförlopp. Avsikten med transkriptionen av elevers och lärares
uttalanden, och i viss mån handlingar, är att genom förstoring och ordagrann
exakthet kunna genomföra mikroanalyser.288 Jag ser dock inte heller här
transkriptionerna som en text såsom textbegreppet ofta används inom dis-
kursanalys eller konversationsanalys.

Den andra frågan rörde hur forskarens roll framställs i förhållande till
det som studeras. En utgångspunkt kan bygga på att forskaren är en aktiv
aktör som deltar i skapandet av den empiriska verkligheten, medan en annan
ytterlighet utgörs av forskaren som en så neutral förmedlare som möjligt av
den empiriska verkligheten. Skillnaden återfinns således i om det är forskarens
eller de studerade aktörernas röst som tillåts dominera framställningen. I
avhandlingen har elevers och lärares röster varit viktiga och lyfts fram i citat
och transkriptionsutdrag. De inledande fallbeskrivningarna i kapitel IV har
hållits huvudsakligen deskriptiva och sammanfattande, med få citat och
episodbeskrivningar. Därefter har närheten mellan ursprungliga data och
framställning samt detaljeringsgrad successivt ökat medan min forskarröst
tonats ned.

Forskningens legitimitetskrav

Trovärdighet, konfirmerbarhet och överförbarhet
Verifiering av kunskap inom samhällsvetenskapen har ofta diskuterats i
termer av validitet och reliabilitet, men med tillägget att i kvalitativ forskning
bör andra innebörder läggas i begreppen än vad som gjorts när det gällt
kvantitativ forskning.289 Ett annat synsätt bygger på att kvalitativ forskning
kräver en helt ny typ av kvalitetskriterier.290 I denna studie har jag reflekterat
över forskningens olika stadier i förhållande till trovärdighet, överförbarhet
och konfirmerbarhet.291

288 En muntlig konversation kan dock aldrig exakt återges i text. Därför har länken
mellan transkriptionsrad och videosekvens varit värdefull vid analysen.

289 Reliabilitet beskrivs som ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika om-
ständigheter, medan validitet beskrivs som ett mått på om en viss fråga mäter
vad man vill att den ska mäta. Bell, 1995, s. 62 f. Se även Lincoln & Guba, 1985,
s. 289-331; Ely & Anzul, 1993, s. 105.

290 Lincoln & Guba, 1985, s. 289-331.
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Trovärdigheten kan upprätthållas genom forskarens medvetna förhåll-
ningssätt till det egna tolkandet och genom att forskningsprocessen är trans-
parent. Ambitionen i avhandlingsskrivandet har varit att läsaren skall kunna
följa de tillvägagångssätt och överväganden som gjorts. Att balansera denna
ambition mot textmässiga begränsningar och en tanke på läsvänlighet har
varit ett dilemma. Det finns skäl att ytterligare tydliggöra några aspekter
när det gäller trovärdighet som inte på ett tillfredsställande sätt framgått i
de tidigare avsnitten, dels i förhållande till det metodmässiga genomförandet,
dels i förhållande till min egen roll som forskare och lärare.

Några lärare samt rektor på respektive program har läst fallbeskrivningarna
i kapitel IV i ett tidigt skede av skrivandet. Beskrivningarna uppfattades
som väl överensstämmande förutom att läsarna i det ena fallet korrigerade
två felaktiga termer. Jag har vid flera tillfällen kontaktat eller besökt lärare
på programmen efter avslutad studie för att kontrollera uppgifter eller svara
på frågor.

Frågor om giltighet kan uppstå när forskning bedrivs med stöd av en
anslagsgivande intressepart vilket gör det viktigt att redovisa sådana samband.
Genom mitt specifika forskningsintresse är jag knuten till Forskningscentrum
Företagsamt Lärande.292 Mitt forskningsprojekt delfinansieras av Skellefteå
kommun, där jag har min tillsvidareanställning samt av Skolverket. Detta
görs utan att några villkor har ställts på valet av forskningsfrågor, perspektiv,
genomförande eller undersökningsgrupp.293

Som tidigare nämnts brukar generalisering av fallstudier ofta ifrågasättas
med hänvisning till det begränsade urvalet och till att sociala fenomen är
föränderliga, kontextuellt inbäddade och endast giltiga i ett snävt tids-
sammanhang. När fallen dessutom valts utifrån ändamålsenlighet istället
för slumpmässighet är det svårt att uttala i vad mån resultaten från en under-
sökning även är tillämplig i andra situationer än just den undersökta. Lincoln
och Guba ger sitt perspektiv på frågan genom att överlämna avgörandet till
mottagaren, i detta fall läsaren, genom följande ställningstagande: ”The
transferability inferences cannot be made by an investigator who knows
only the sending kontext.”294 Liksom Lincoln och Guba väljer jag att hellre
tala om överförbarhet än generaliserbarhet när det gäller fallstudier, och i

291 Lincoln och Guba använder termerna trovärdighet (credibility) i en betydelse
som liknar validitet, överförbarhet (transferability) i en betydelse som liknar
generaliserbarhet och konfirmerbarhet (confirmability) ligger nära objektivitets-
kriteriet. Lincoln & Guba, 1985, s. 289-331.

292 Forskningscentrum Företagsamt Lärande (2005-11-05).
293 Jfr Högskolelagen 1992:1434. Angående anslagsgivande aktörer, se Forsman,

2004, s. 98.
294 Lincoln & Guba, 1985, s. 297. Se även Lincoln & Guba, 2000, s. 40.
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enlighet med detta gör jag anspråk på att presentera en tillräckligt rikhaltig
beskrivning, för att den läsare som är intresserad av att överföra resultaten
till andra sammanhang kan bedöma om detta är möjligt. Jag ansluter mig
även till Stake som framhåller att ”multicase studies are usually studies of
particularization more than generalization”.295 Fallstudiens fördel är att man
lär känna det specifika fallet väl, inte primärt utifrån aspekten hur det skiljer
sig från alla andra fall, utan vad det är och vad det gör.296

Konfirmerbarhetskravet innebär att studiens resultat skall kunna bekräftas
inom ramen för den skrivna rapporten.297 Även här är ett transparent tillväga-
gångssätt viktigt. Genom att avsnitt av transkription och analys infogats kan
läsaren spåra slutsatserna till det empiriska materialet och granska hur tolk-
ningar gjorts och slutsatser dragits. När materialet presenteras på detta sätt
möjliggör det även andra tolkningar än de jag kommit fram till.298

Forskarrollen
När jag som lärare och forskare utifrån en etnografisk ansats studerat en praktik
som jag sedan tidigare är förtrogen med har jag känt farhågor för hur mina
yrkeserfarenheter och föreställningar på ett oreflekterat sätt skulle kunna
påverka mitt sätt att uppfatta och tolka data.299 Wolcott beskriver problemet
på följande sätt:

When we talk about ethnographic research in schools, we face
the problem of trying to conduct observations as though we
were in a strange new setting, one with which we actually
have been in more or less continuous contact since about the
age of six.300

Citatet beskriver realiteten på ett närmast humoristiskt sätt. Det har varit
viktigt att försöka medvetandegöra de perspektiv och den förförståelse jag
bär med mig och förhålla mig kritisk till det som uppfattats som välkänt. På
ett tidigt stadium läste jag in mig på olika teoretiska perspektiv som ett sätt
att distansera mig från praktiken. Genom att välja för mig nya skolor och
program och utgå från specifika frågor och perspektiv har den välbekanta

295 Stake, 2006, s. 8.
296 Stake, 1995, s. 8.
297 Lincoln & Guba, 1985, s. 318.
298 Stake, 2006, s. vii.
299 Detta rör etnografisk forsknings reflexiva karaktär. Hammersley & Atkinson, 1987,

s. 14.
300 Wolcott, 1988, s. 190.
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pedagogiska yrkespraktiken placerats i ett nytt ljus. Distanserandet från den
egna lärarrollen har setts som nödvändig samtidigt som tidigare erfarenheter
från läraryrket och skolan stundtals varit en tillgång. Dessa reflektioner rör
mitt eget forskar- och lärarjag, men jag vill även nämna något om relationen
mellan mig som forskare och lärarna i de studerade fallen.

Som forskare har jag haft möjlighet att, utifrån vetenskaplig systematik,
en relativt avgränsad fråga och teoretiska perspektiv, studera och analysera
två fall. Mitt tillvägagångssätt skiljer sig avsevärt från de möjligheter lärare
och elever har att dokumentera och reflektera över sin egen och andra praktiker.
I en studie som denna, där lärare och elever gett mig tillträde och delat med
sig av sin skolvardag, är det viktigt att lyfta fram den ojämna relationen mellan
våra förutsättningar. Rostvall och West tydliggör detta i följande citat.

Det vetenskapliga arbetssättet skiljer sig på många sätt från
den informationstäta situation där studiens lärare och elever
handlar. Det är alltså viktigt att poängtera att lärare och forskare
har olika syften och förutsättningar med sin verksamhet. De
resultat som uppnås i en vetenskaplig studie om undervisning
kan inte på något enkelt sätt jämföras med de deltagande
lärarnas och elevernas egna upplevelser i stunden. Deltagarnas
egna upplevelser kan aldrig ersättas eller anses vara mindre
giltiga än forskarens mer distanserade perspektiv.301

Som forskare har jag privilegier, vilket även förpliktar. Trots att forskning
har ett existensberättigande i sig själv, oberoende av nyttan, ser jag det som
ett förpliktigande att inom Pedagogiskt Arbete rikta uppmärksamheten mot
frågor som är intressanta för den pedagogiska praktiken och därigenom
bidra till att förstärka den kunskapsbas av beprövad erfarenhet och tidigare
forskning som finns i skolan.

Etiska överväganden
Forskningens övergripande målsättning är att vinna ny kunskap, i detta fall
om entreprenörskap i skolan, så att vi bättre kan förstå och kanske också
förändra i en önskad riktning. Men nyttan med forskningen måste ständigt
vägas mot hur forskningsprojekt kan påverka studiens deltagare och deras
liv. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR:s) forsk-
ningsetiska principer tar upp fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för att undersöknings-
deltagare skall erhålla skydd mot otillbörlig insyn, fysisk eller psykisk skada,

301 Rostvall & West, 2001, s. 305.
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förödmjukelse eller kränkning.302 Jag kommer i det följande att redogöra för
hur jag i studien förhållit mig till dessa.

I de två fallstudier som redovisas i denna avhandling har tillträde för att
informera om syftet med min undersökning och hur jag avsett att genomföra
den initialt erhållits av lärararbetslag och rektorer. Eleverna har informerats
så att de kunnat ta ställning till om de ville medverka eller ej. Jag beskrev mitt
forskningsintresse i termer av ett fokus på gruppnivå och processer som uppstår
i grupper. Jag informerade om att det var nödvändigt att registrera även vad
enskilda elever gör för att förstå dessa processer, men att detta inte skulle
göras utifrån intresse för någon enskild elev och att jag inte avsåg att registrera
deras namn. Jag bad om tillåtelse att sitta med och observera och även video-
dokumentera deras arbetspass.

Samtyckeskravet hanterades genom att jag i samband med den inledande
informationen delade ut underlag för en skriftlig överenskommelse, en så
kallad fullmakt.303 Inledningsvis erhölls samtycke från drygt 100 elever men
eftersom mitt forskningsfokus snävats in har det egentliga antalet elever
som studerats reducerats. Två elever från Uppdragsskolan valde att inte delta
i studien.304 Samtliga som valt att delta fullföljde sitt deltagande i forsknings-
projektet.

Trots att min studie inte är av direkt etiskt känslig karaktär har jag, i enlighet
med konfidentialitetskravet, undvikit att hantera personuppgifter. Andra
uppgifter som kan möjliggöra identifiering av individer har hanterats var-
samt.305 I beskrivningen av de två fallen har jag valt att ge skolorna fingerade
namn, att inte uppge på vilka orter skolorna är belägna och inte heller preciserat
de studerade programmens namn. Programmen är dock så pass specifika
att det inte kan uteslutas att läsare som finns i deras närhet känner igen pro-
grammen och därigenom även kan identifiera skolledare och möjligen någon
lärare. För elevernas del anser jag denna risk vara minimal.

Av fullmakten framgår att undersökningens resultat nyttjas för min av-
handling, i forskningsseminarier samt artiklar och att materialet under studiens
gång kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig utanför
projektet kan få tillgång till det. Därefter arkiveras materialet.

302 HSFR, CODEX (2006-05-18).
303 Skriftlig överenskommelse, se bilaga 2.
304 Eleverna framförde att de inte ville bli filmade. Deras önskan tillgodosågs genom

att jag följde basgrupper där de inte ingick och vid några tillfällen slog av kameran.
305 För att kontrollera att alla elever informerats om studien och återlämnat fullmakten

har det varit nödvändigt att hantera klasslistor. Dessa listor har endast innehållit
elevernas för- och efternamn, inga personnummer eller adresser.
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Det blir allt vanligare att videoregistrering används i forskning.306 Videon
som redskap i datainsamlingssyfte ställer, om än inte nya forskningsetiska
frågor, så i vart fall de forskningsetiska frågorna i ett nytt ljus. HSFR:s etik-
kommitté har sammanställt skriften God praxis vid forskning med video, som
har gett vägledning i det praktiska hanterat av videomaterialet.307

Med ovanstående etiska principer som grundval har den forskningsetiska
reflektionen varit regelbundet återkommande i forskningsprocessen. Min
inställning är att forskningsprojektets metod, genomförande och resultat inte
bör medföra några väsentliga risker för studiens deltagare. Jag kan däremot se
potentiella vinster för både lärare och program i det att studien kan tillföra
nya perspektiv och kunskaper.

306 Hermerén, 1996, s. 138.
307 God praxis vid forskning med video (2005-08-16).
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Kapitel IV – Programmen ur ett kulturellt-
institutionellt fokus

I det här kapitlet presenteras de två fallen, det vill säga två gymnasieprogram
som omfattas av entreprenörskapsprojekt, ur ett kulturellt-institutionellt
fokus.308 Under rubrikerna Välkommen till Projektskolan och Välkommen
till Uppdragsskolan beskrivs skolor, program och arbetsformer. Här ges också
en bild av vad lärare och rektorer beskriver som bakgrunden till att de försökt
bryta invanda mönster och förändra sätten att organisera och realisera under-
visningen. I båda fallen har projektmedel från PRIO 1 erhållits, vilket innebär
medfinansiering från Europeiska unionens strukturfond mål 1, länsstyrelsen
och den aktuella kommunen.

De båda skolorna och de aktuella programmen har fått fingerade namn,
associerade till arbetsformer som visat sig centrala på programmen. Detta
innebär dock inte att dessa är de enda arbetsformer som förekommer. Den
första skolan har fått namnet Projektskolan och det studerade programmet
kallas P-programmet. I undervisningen förekommer följdriktigt många
exempel på projekt, vilket innebär process- och projektinriktade arbetsformer.
Den andra skolan kallar jag Uppdragsskolan och programmet kallas U-
programmet. Namnen har valts för att illustrera att en stor del av undervis-
ningen organiseras i vad lärare och elever på skolan kallar uppdrag.309 Jag vill
understryka att i och med detta upphör symboliken. Valet av namn har framför
allt gjorts med tanke på att underlätta för läsaren att skilja fallen åt, och innebär
ingen värdering av programmen. I det här kapitlet exemplifieras för första
gången några projekt och uppdrag. Episoder från dessa återkommer därefter
i de följande två kapitlen, där de närmare beskrivs och analyseras.

Det finns påfallande likheter mellan de båda fallen och samtidigt stora
skillnader. Multipla fallstudier är inte i första hand en design för att jämföra
fall, men inte desto mindre ger de möjlighet till jämförelser.310 Mitt syfte
var ursprungligen att undvika jämförelser. Programmens förutsättningar
och målsättningar skiljer sig åt och jag har funnit dem intressanta i sig.
Samtidigt synliggörs deras särdrag i ljuset av varandra. För läsaren blir jäm-
förelser närmast ofrånkomliga och i kapitlets avslutande avsnitt, Samman-
fattande analys, tar jag därför ansvar för att några jämförelser mellan fallen
lyfts fram.

308 Jag vill påminna om att studien genomförs i årskurs två på båda programmen
och det är således denna årskurs jag i första hand uttalar mig om när jag beskriver
programmen.

309 Jag har valt att kursivera uppdrag och projekt för att uppmärksamma läsaren om
att det är specifika uppdrag och projekt som åsyftas.

310 Stake, 2006, s. 82 ff.
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Välkommen till Projektskolan

Skolan och programmet
Projektskolan ligger i en mellanstor svensk stad. I kommunen finns både
kommunala och fristående gymnasieskolor och just denna skola är kommunal.
Den är nybyggd, har en ljus entré med mycket fönster och det finns ett bib-
liotek, ett kafé och en scen som skolans mittpunkt. Den gymnasiala verksam-
heten utgör arbetsplats för ca 1000 personer, elever och lärare samman-
räknade.311 Skolan har framför allt profilerat sig mot kulturella och estetiska
områden samt entreprenörskap och lyfter i sin programförklaring fram aktiva
arbetssätt och elevens eget ansvar. Intresset och söktrycket har varit stort,
vilket resulterat i att på skolans fyra program läser vad som brukar betecknas
som studiemotiverade ungdomar.312

På Projektskolan finns både nationella och specialutformade program.
De sistnämnda sätts samman genom kombinationer av karaktärsämnen från
olika nationella program. Dessutom ingår de åtta kärnämnena samt projekt-
arbete (PA) 100 poäng.313 Därigenom motsvarar specialutformade program
de nationella programmen i fråga om utbildningsnivå och omfattning i
timmar.314 P-programmet är just ett sådant, ett studieförberedande special-
utformat program. Antagningspoängens medeltal har under de tre år som
programmet funnits varit ca 240.315 Större delen av eleverna på Projektskolan
är flickor och på det program som jag studerar är tre fjärdedelar flickor.

Förändringsarbetet – ett nytt program
Det förändringsarbete som beskrivs i detta avsnitt rör utformandet av P-
programmet samt de förutsättningar och intentioner som låg bakom. För
att utreda vad som föranledde att det specialutformade programmet startades
får vi blicka sex till sju år bakåt i tiden, till en annan gymnasieskola och den
situation som då rådde på ett av den skolans nationella program. Söktrycket
var svagt, eleverna upplevdes som omotiverade och bland personalen väcktes
frågor om hur utbildningen kunde förändras. Hur kunde man öka elevernas
motivation för studierna och skulle vissa elever vara betjänta av en fördröjd
studietakt?316 Rektor sökte projektmedel för att utveckla de nya idéerna,

311 Byggnaden inrymmer även annan verksamhet.
312 Strukturerat samtal med rektor och SYV, 2005-03-03.
313 När jag skriver projekt syftar jag inte på PA 100.
314 Till kärnämnen räknas engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik,

naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk)
och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Skolverket
(2005-02-02).

315 Medeltalet för antagna under de tre senaste åren: 2002/248 p, 2003/245 p samt
2004/234 p. Intagningsstatistik från P kommun.
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men samtidigt som medel beviljades från PRIO 1 lades programmet ner
och eleverna flyttades över till andra skolor. Tillspetsat kan man säga att
personal med förändringsidéer och projektmedel knutna till vissa villkor
fanns, men elever och program saknades. En arbetsgrupp bildades, bestående
av rektor, studie- och yrkesvägledare (SYV) och några lärare, vilken fick i
uppdrag av dåvarande skolstyrelse att skapa en ny gymnasieutbildning. Den
skulle skilja sig från andra utbildningar genom en valbar block- och
kursutformning och ha en inriktning mot kultur, media och entreprenörskap.
Riktlinjerna för programmet låg i linje med skrivningarna i den kommunala
skolplanen och inom PRIO 1 angående ökat samarbete mellan skola och
arbetsliv.317 Gemensamt var även betoningen av ökat entreprenörskap inom
skolan.

Under uppbyggnadsarbetet gjordes studiebesök på olika skolor inom
landet och inspiration hämtades även från Åbo i Finland och från USA.
Arbetsgruppen tillfrågade också gymnasieelever om hur de skulle önska att
deras utbildning såg ut. Lärare som var intresserade av utvecklingsarbetet
fick anmäla sitt intresse och därefter sattes det nya arbetslaget samman. I
sammanhanget har även termen ”handplockade” nämnts. Inför starten hösten
2002 använde arbetslaget några dagar för att diskutera sig samman och de
fick även utbildning i mentorskap och entreprenörskap.318

Varje höst tas en ny kull på 60 elever emot på P-programmet. Detta har
medfört att det i skrivande stund går 180 elever på programmet och det ur-
sprungliga arbetslaget har utökats till dubbel storlek. Nya viljor och idéer
har tillkommit men enligt rektor försöker de hålla fast vid de ursprungliga
intentionerna och inte göra alltför omfattande förändringar innan de första
tre åren utvärderats.319

Det som utmärker det nya P-programmet, och därför förtjänar extra
uppmärksamhet, är tre delar: inriktningen, den valbara kursutformningen
och den så kallade mentorskapsprocessen.

Som tidigare nämnts profilerar sig det specialutformade programmet
genom en inriktning mot kultur, media och entreprenörskap. Termen entre-
prenörskap skall ses i betydelsen av att eleverna får tillfälle att träna sitt initiativ-
tagande och sin företagsamhet.320 Studierna skall utveckla elevernas inre
och yttre företagsamhet, kreativitet och flexibilitet.321

316 Med fördröjd studietakt menas en lägre studietakt under fyra år, istället för de
ordinarie tre åren.

317 Kommunal skolplan i P kommun, 2000-2003. Angående PRIO 1, se s. 22-24
i denna avhandling.

318 Strukturerat samtal med rektor och SYV, 2005-03-03.
319 Strukturerat samtal med rektor och SYV, 2005 03 03
320 Information om programmet på Internet (2005-03-01), informationsbroschyr.
321 Programdeklaration.
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”Designa din egen utbildning!” uppmanar programmets informations-
material.322 Här åsyftas att antagna elever, med stöd av sina föräldrar, skall
lägga upp sin personliga studieplan över vilka kurser de planerar att läsa och
i vilken ordning. Det finns en fast bas av obligatoriska kurser men även en
obligatorisk del där eleven själv kan bestämma i vilken ordning kurspaketen
skall läsas.323 Till detta väljs valbara kurspaket på 200 poäng samt ett individuellt
val på 100 poäng per år. Det faktum att eleverna själva kombinerar sina
kursblock och att programmet är relativt litet får till följd att elever från olika
årskullar kan läsa kurser tillsammans. Skolans studie- och yrkesvägledare
poängterar att även studietakten är individuell och kan anpassas efter elevens
förutsättningar och behov.324 Om eleven upplever studietakten för hög kan
kurser lämnas till ett fjärde studieår.325

Enligt beskrivningen i programdeklarationen har P-programmet aktiva
arbetssätt där eleverna tränas i att själva ta ansvar för sina studier och sin
framtid. En del av studierna på programmet bedrivs i projektform, som uppges
vara ämnesövergripande och verklighetsförankrade. Projektarbetet kan ske
både inom och utanför skolan, och eleverna förväntas träna social kompetens,
beslutsfattande och problemlösningsteknik.326

Under 2003 inleddes arbetet med att bygga upp ett partnerskap mellan
skola och det lokala näringslivet. Detta skulle ske genom att elever fick mentorer
från närsamhället.327 Arbetet resulterade bland annat i en lokalt utvecklad
kurs specifikt kopplad till ”mentorskapsprocessen”.

Tanken är att eleverna själva skall hitta sin mentor, en person som de inte
har någon tidigare personlig relation till, men som har större livs- och yrkes-
erfarenhet, och som är beredd att följa sin adept under 2,5 år. De elever som
inte själva lyckas finna en mentor får hjälp med detta av en lärare på pro-
grammet. Det har varit och är ett omfattande arbete att bygga upp ett kon-
taktnät och hitta mentorer, men allteftersom modellen blir inarbetad före-
kommer det allt oftare att personer ringer och erbjuder sig att bli mentorer.
Åtagandet sker ideellt men mentorerna erbjuds en föreläsningsserie som

322 Information om programmet på Internet (2005-03-01).
323 Ett kurspaket består av flera kurser.
324 Förlängd studiegång ansöks hos Skolförvaltningen. Studiemedel kan erhållas till

vårterminen det år eleven fyller 20 år. Strukturerat samtal med SYV, 2005- 03-03;
Centrala studiestödsnämnden (CSN) (2007-03-24).

325 Strukturerat samtal med rektor och SYV, 2005-03-03, informationsbroschyr om
programmet.

326 Skolans egen programdeklaration.
327 Även mentorskapssatsningen har genomförts som ett PRIO 1-medfinansierat

delprojekt.
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handlar om handledning och mentorskap.328 Dessutom får mentorn möjlighet
att lära känna en ung person och ta del av hennes/hans funderingar och
planer.329

Varje elev, här även kallad adept, förväntas träffa sin mentor en gång per
månad för handledning, vilket kan innebära stöd och hjälp med att definiera
och sätta upp individuella mål. Mentorskapet syftar även till att fungera som
en länk till arbetslivet genom att adepten besöker och får en inblick i verk-
samheten på mentorns arbetsplats. Samarbetet är formaliserat så till vida att
adept och mentor sluter avtal angående hur ofta de skall träffas samt former
och syftet för träffarna. De kommer även överens om vilken sekretess som
skall råda. Adepten har ibland med sig frågor till mentorn, exempelvis kopplade
till sitt projektarbete. Regelbundna mentorsträffar ingår även som ett betygs-
kriterium i den lokala kursen.330

Ramar och rutiner
Programmets kursutformning ger således eleverna möjlighet att styra utbild-
ningen mot egna intresseområden och bestämma ordningsföljden för vissa
kurspaket. Varje kurs läggs upp och bedöms utifrån respektive kursmål och
betygskriterier. Även om samarbete över kursgränserna regelbundet före-
kommer, i exempelvis en uppgift om mentorskap samverkade tre kurser, är
kursernas avgränsning tydlig. Under mina observationer har det under ett
par tillfällen förekommit att två lärare, på grund av sitt samarbete, medverkat
under samma lektion. Men oftast har det varit samma lärare som varit kurs-
ansvarig, undervisat och bedömt elevernas resultat inom en kurs.331

Schemat är indelat i schemapositioner med lektionstid och raster, förutom
en eftermiddag i veckan där ”egen tid” är avsatt. Under ”egen tid” kan eleverna
arbeta med skoluppgifter, självständigt eller i grupp. För eleverna finns det
alltid en lärare att tillgå och ett klassrum bokat, men många elever väljer
dock att göra sitt skolarbete hemma. De kan även ta igen något de tidigare
missat eller passa på att träffa sin mentor.332 Under elevernas ”egen tid”
samlas lärarna till arbetslagsträff. Elevhandledare och studiegrupper träffas
två gånger per vecka för information och samtal.333

328 Dessa utbildningstillfällen genomförs i samarbete med ett konsultföretag.
329 Informella samtal med lärare – fältanteckningar, mentorskapspärm.
330 Mentorskapspärm.
331 Fältanteckningar – observationer.
332 Informella samtal med elever – fältanteckningar.
333 En halvklass kallas för studiegrupp. Elevhandledare är en annan beteckning för

klassföreståndare eller mentor.

89



De tidsmässiga och rumsliga ramarna varierar mellan olika lektioner
beroende på kurs, arbetsform och lärare. Överlag poängterar lärarna punkt-
lighet och på vissa lektioner stängs dörren till klassrummet när klockan visar
tiden för lektionsstart och läraren anser att det är dags att börja lektionen.
Elever som kommer sent knackar på och ber om ursäkt. Här är ramarna
tydliga. På andra lektioner, såsom när eleverna arbetar i sina projekt och vet
vad de ska ta itu med, kan de påbörja sitt arbete före lektionsstart eller, efter
att ha meddelat läraren, arbeta på annat håll. Vid dessa tillfällen blir inte
sen ankomst lika uppenbar. Inledande information och en avslutande åter-
samling är ett sätt för läraren att markera lektionens början och slut, men
lektionens tidsramar har trots detta luckrats upp något.334

Klassrummen är vanligen ”traditionellt” möblerade med elevbänkar i rader
vända mot lärarens bord och utrustade med OH-apparat och en whiteboard.
På väggarna sitter elevarbeten. I några klassrum har bänkarna infällda datorer.
Det finns dessutom flera datasalar som kan nyttjas.

Projektarbete som arbetsform
Arbetsformerna på P-programmet kan beskrivas med termer som process-
skrivning och problemlösning och det är ofta projektorganiserat. I vilken
grad dessa arbetsformer tillämpas varierar mellan kurserna, men de är vanligt
förekommande i de kurser jag studerar. I det följande kommer två projekt-
organiserade exempel att beskrivas. I det första har eleverna själva delat in
sig i mindre grupper för att arbeta med sina projekt. I det andra exemplet
skall samtliga elever som läser berörda kurser genomföra sitt projektarbete
gemensamt. För att skilja de två exemplen åt kommer jag i fortsättningen att
kalla det förstnämnda för projekt och det senare för storgruppsprojekt.

Projekt
Det projektarbete som exemplifieras här bedrivs inom en obligatorisk kurs
på 100 poäng, samt genom ett begränsat samarbete med en annan kurs.335

I kursen förekommer teoretiska genomgångar, men framför allt ägnas tiden
åt elevernas egna projekt. Eleverna formulerar själva sina projektidéer, vilka
inte behöver vara knutna till programmets inriktning utan har ofta sitt ursprung
i elevernas fritidsintressen och erfarenheter. Variationen av projektidéer har
varit stor och som exempel kan nämnas: Arbetssökarguide för panka ungdomar
– om hur man skriver ansökan och CV samt tips från Arbetsförmedlingen,
Designa och sy upp en egen kollektion – om att visa alternativ till de kommersiella
klädbutikerna, Vad är de äldres behov? – om hur äldreboenden i kommunen

334 Fältanteckningar – observationer. Jag återkommer till tidsramarna i kapitel V.
335 100 poäng innebär att kursen omfattar 100 timmar totalt.
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fungerar, Hajkdags – en aktivitet för mindre barn där deltagarna får öva sin
samarbetsförmåga, Kokbok för studenter – med lågbudgetrecept och slutligen
Migrän, en informationsbroschyr – riktad till elever och lärare i skolan.336

Projektidéerna genomförs i praktiken, endast i undantagsfall fiktivt och eleverna
arbetar framför allt i grupp, även om enskilda arbeten har förekommit.

Läraren handleder, följer och stämmer av arbetsprocessen genom muntliga
genomgångar och hänvisningar till läromedel, samlar in elevernas loggboks-
anteckningar och ger respons på den projektrapport som eleverna skriver
jämsides med det praktiska görandet. Dessutom går läraren under lektionstid
runt till grupperna och förhör sig om hur arbetet går. Förutom klassrummet
nyttjar eleverna bibliotek, datasalar och andra utrymmen på skolan. Efter
överenskommelse med den undervisande läraren kan arbetet till viss del
genomföras på annan tid än lektionstid och på annan plats än skolan.337

Storgruppsprojekt
Friluftsdagsprojektet är ett exempel på ett storgruppsprojekt. De två kurser
som samverkar kring Friluftsdagsprojektet ingår i samma valbara kurspaket
och har därigenom samma elevgrupp. Projektidén har skapats av de två
kursansvariga lärarna. Studiegruppen skall tillsammans genomföra en frilufts-
dag för övriga elever på programmet och som arrangörer förväntas de leda
aktiviteter.338 Syftet är att eleverna skall få tillfälle att planera, genomföra
och utvärdera en friluftsdag som kan befrämja hälsa och livskvalitet. Mål,
betygskriterier och förutsättningar finns angivna i en skriftlig uppgiftsbeskriv-
ning som delas ut till eleverna.339 Lärarna är ämneskunniga och kan ge råd
och faktaupplysning, men överlåter arbetsprocess och genomförande till
eleverna. I Friluftsdagsprojektet ingår många olika moment. Eleverna gör en
enkätundersökning för att ta reda på vilka aktiviteter som är efterfrågade, de
organiserar, skaffar material och hyr lokaler, informerar, genomför samt ut-
värderar friluftsdagen.

Redovisning och bedömning
Både projekt och storgruppsprojekt redovisas av eleverna genom det praktiska
genomförandet samt muntligt och skriftligt. Kokbok för studenter, Designa
och sy upp en egen kollektion och de övriga projekten presenteras för övriga
elever på kursen och visas upp vid en ”happening” för lärare och elever från

336 Projektrapporter, fältanteckningar – observationer. Projektet Migrän, en informa-
tionsbroschyr återkommer jag till och beskriver närmare i de två följande kapitlen.

337 Fältanteckningar – observationer.
338 Uppgiftsbeskrivning.
339 Uppgiftsbeskrivning.
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årskurs 1. Dessutom skrivs en projektrapport som delvis är gemensam för
projektgruppen och som delvis innehåller individuella avsnitt. Denna lämnas
in för bedömning utifrån berörda kursers betygskriterier. Friluftsdagens
genomförande, där eleverna enskilt eller två och två organiserar och leder
aktiviteter är en form av redovisning i praktiken. Dessutom redovisas detta
genom individuell rapport samt ett skriftligt prov vilka båda bedöms utifrån
de två kursernas betygskriterier. Även elevernas erfarenheter från kontakterna
med mentorerna redovisas i individuella mentorskapsrapporter.340 Olika
former av rapporter är vanligt förekommande på P-programmet.

Läraren
Lärarnas förhållningssätt och undervisning varierar på de kurser som jag
studerat. Det förekommer genomgångar och helklassundervisning, men ofta
intar lärarna en handledande roll. I det ovan beskrivna storgruppsprojektet,
där lärarna konstruerat projektidé och uppgift, kan lärarna sägas vara ämnes-
kunniga men överlämnar i hög grad arbetsprocess och genomförande till
eleverna. I det jag kallat projekt är förhållandet det omvända. Eleverna har
själva valt projektidé, ofta inom ett område där läraren inte är särskilt kunnig,
men i gengäld är läraren kunnig när det gäller arbetsprocessen och handleder
eleverna genom de olika projektstadierna. I båda dessa exempel är således
lärarna handledare men med olika utgångspunkter.341

Eleven
Av kursmål och betygskriterier framgår vilka kunskapsmål eleverna förväntas
uppnå samt vilka kunskapskrav som ställs vid bedömning. I informations-
material om P-programmet framhålls även andra förväntade mål i vad som
närmast kan beskrivas som ”identitetsmål”. Det handlar om att eleven genom
möten med andra skall ges möjligheter till personlig utveckling och att växa
som människa. Dessutom beskrivs förmågor som att ta initiativ, samarbeta
och ta ansvar. Informationsmaterialet framhåller vidare att eleven kommer
att träna sin sociala kompetens, sin företagsamhet och sin förmåga att fatta
beslut och lösa problem.342

Välkommen till Uppdragsskolan

Skolan och programmet
Uppdragsskolan ligger något utanför tätorten och omgiven av björkar.
Huvudbyggnaden uppfördes på sextiotalet och därefter har annex och andra

340 Fältanteckningar – observationer.
341 Fältanteckningar – observationer.
342 Informationsbroschyr, information om programmet på Internet (2005-03-01).
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tillbyggnader tillkommit. Den ursprungliga planlösningen har anpassats
något till den verksamhet som bedrivs och de arbetsformer som används på
skolan. Det är den minsta gymnasieskolan i kommunen och arbetsplats för
ca 130 personer, gymnasieelever och personal sammantaget.343 Det finns
elevhem både i anslutning till skolan och i det intilliggande samhället. Såväl
skolans inriktning som möjligheterna till boende på elevhem gör att det på
skolan finns fler personalgrupper än vad man vanligen möter på en skola.344

Upptagningsområdet är framför allt den egna kommunen men några gymna-
sieelever kommer från andra delar av länet och ibland har även enstaka elever
från annat nordiskt land sökt till programmet. Ett par elever går det individuella
programmet och några är inskrivna i särskolan. För dessa elever finns ingen
avskild verksamhet, utan de inkluderas i ordinarie undervisning.345 Det finns
endast ett program på skolan. Liksom andra nationella program är detta
yrkesförberedande program treårigt och ger grundläggande behörighet att
studera på universitet eller högskola. Programmet har inga nationella inrikt-
ningar men genom kombinationer av olika valbara kurser kan man erbjuda
tre profiler, så kallade lokala inriktningar. I dag har alla elever valt programmet
som sitt förstahandsval och antagningens medeltal har ökat under de tre
senaste åren till ca 190 poäng.346 Trots att den totala fördelningen mellan
pojkar och flickor är någorlunda jämn på programmet präglas elevernas val
till profilerna av traditionella könsroller.

Förändringsarbetet – nya arbetsformer
Det förändringsarbete som beskrivs i detta avsnitt rör omdaningen av under-
visningens organiserande och genomförande på Uppdragsskolan samt de
förutsättningar och intentioner som låg bakom. För att teckna denna bild
måste jag gå några år bakåt i tiden, till slutet av 1990-talet. Antalet sökande
till programmet sjönk oroväckande. Skolans personal beskriver hur de mötte
minskad motivation hos alltför många elever, framför allt för de teoretiska
ämnena men även för de teoretiska inslagen i karaktärsämnena. Lärarna
upplevde sig själva som otillräckliga och undervisningen som otillfredsställande.
Det inarbetade arbetssättet försvårades av att en stor andel elever som kom
till programmet inte hade ”fullt tillgodosedd läs- och skrivutveckling”.347 Det

343 Vid sidan av den gymnasiala utbildningen bedrivs viss vuxenutbildning.
344 Jag använder vanligen termen ”lärare”. Med detta avses de pedagoger som arbetar

på skolan. När även andra personalgrupper åsyftas skriver jag ”personalen”.
345 Strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07, informella samtal med lärare –

fältanteckningar.
346 Antagningspoäng, medeltalet för de tre senaste åren: 2002/188 p, 2003/185 p

och 2004/195 p. Intagningsstatistik från U kommun.
347 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.
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krävdes stora insatser för att möta dessa behov samtidigt som det var svårt att
tillräckligt utmana de elever som var studiemotiverade. Situationen var inte
bara problematisk för elevernas del, den upplevdes också som ett arbetsmiljö-
problem för personalen.348 Men bilden var inte entydig. Samma elever som
av kärnämneslärare beskrevs som omotiverade kunde i en praktiskt inriktad
kurs glimma till och uppfattas som ambitiösa och ansvarstagande. Hur kunde
man dra nytta av dessa tillfällen i den övriga undervisningen? Någon lärare
började på egen hand att arbeta mera kursövergripande, andra diskuterade
problemet med rektor och kollegor.349 För rektors del blev detta en påminnelse
om att denne några år tidigare genom sin rektorsutbildning kommit i kontakt
med en skolledare i Kanada med liknande erfarenheter.350 Det var således
bland personalen och i dialog med rektor som diskussionerna om föränd-
ringsarbetet tog form.

I samband med att Uppdragsskolan hösten 2001 beviljades medel för att
genomföra en kompetensanalys bland personalen togs tillfället i akt att samla
alla personalgrupper kring samtal om hur de ville ha det på skolan och hur
programmet kunde förändras.351 De svårigheter som fanns på skolan hade
bäddat för förändringar, och när diskussionerna tog fart var det som att ”dra
proppen ur en tunna”.352 Bärande tankar har varit att om eleverna får ”hänga
upp kunskapen på någonting så sitter den bättre” och ”om man förstår varför
man behöver kunskaperna” och ”om det hänger ihop” så ökar motiva-
tionen.353 Så startade det förändringsarbete som kom att leda till en ny
framtidsvision och därigenom ändrade arbetsformer på programmet. De
tre delmålen var att väcka elevernas engagemang, förbättra elevernas utbild-
ningsresultat samt att förbättra arbetsmiljön för både elever och lärare.354

Lärarnas tidigare erfarenheter och styrdokumentens ramar diskuterades i
förhållande till vad man önskade uppnå och olika synsätt och tolkningar
blottades. Frågor som exempelvis vad det innebär att handleda elever i deras
lärande diskuteras fortfarande. Under planeringsfasen söktes medel och 2002
erhölls projektpengar från PRIO 1. Under denna period genomförde lärarna
också ett pilotförsök. En årskurs fick pröva på att arbeta med större ämnes-
övergripande uppgifter, vilket föll väl ut. Lärarna försökte även ta eleverna

348 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan, informella samtal med lärare –
fältanteckningar.

349 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan, informella samtal med lärare –
fältanteckningar.

350 Strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07.
351 Medel erhölls från Växtkraft, Mål 1.
352 Strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07.
353 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
354 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.
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till hjälp att hitta nya uppslag. Här uppfattade dock lärarna elevernas förslag
som konventionella och inte alls så nytänkande som de förväntat sig.355

Det nya arbetssättet på programmet, med betydande förändringar av
undervisningens upplägg och genomförande, infördes för årskurserna 1 och
2 hösten 2003.356 Förändringsarbetet har haft stark förankring hos personalen
men också krävt stora arbetsinsatser från deras sida.357

I dag marknadsför sig skolan genom det förändrade arbetssättet. De be-
skriver verksamhetsformer som väcker elevernas engagemang och medverkar
till deras personlighetsutveckling. De framhåller att eleverna i hög grad själva
ansvarar för sitt lärande och så långt det är möjligt styr sitt arbete och sin
studieplanering.358

Ramar och rutiner
Omdaningen blev omfattande. Diskussionerna utifrån de tre delmålen, enga-
gemang, utbildningsresultat och arbetsmiljö, resulterade i att personalen ville
lämna det ämnes- och kursindelade undervisningen för att utgå från vad som
beskrivs som sammanhållna, verklighetsnära och komplexa uppgifter. Det
har medfört att de yttre ramarna i form av kursindelning, schemapositioner,
och bemanning luckrats upp. Fortfarande läses ett par lektioner per vecka
på vanligt sätt, men undervisningen organiseras och genomförs framför allt
utifrån sammanhängande uppdrag.359 Dessutom har praktisk färdighetsträning
utifrån vald profil samlats under arbetspass som kallas arena. Läsåret indelas i
fyra temaperioder om ca tio veckor, vilket medför att en temaperiod innefattar
två till tre uppdrag.360

Uppdragen är utformade på ett sådant sätt att eleverna skall kunna uppnå
kursmål från såväl kärn- som karaktärsämnen.361 Detta har för den skull inte
medfört något godtyckligt hanterande av programmål, kursplaner och
betygskriterier. Lärarna har utarbetat ett system för att följa upp vilka kursmål
som täckts in och vilka betygskriterier som bedömts. Enligt rektor har ”lärarna
aldrig haft så bra kontroll på kursmålen som nu”.362 Schemat på skolan har
anpassats efter nya förutsättningar och behov. Schemat läses vågrätt och
innefattar alla tre profiler per årskurs och dessutom varje profils basgrupper.

355 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
356 När min studie inleds har förändringsarbetet pågått under en termin.
357 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
358 Information om programmet på Internet (2005-02-11).
359 Att benämna vissa lektioner som ”vanliga” är vanskligt. Med detta syftar jag på att

de ges inom ett ämne och en kurs. Arbetsformerna kan variera, men består ofta i
helklassundervisning eller individuellt arbete.

360 Läsårsplanering.
361 Ett uppdrag pågår ca 4 veckor och ca 50 timmar.
362 Strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07.
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Uppdrags- och arenapassen är sammanhängande, vilket innebär att elever
och lärare arbetar i förmiddagspass och eftermiddagspass och istället för
ämnesbeteckningar står det uppdrag eller arena på schemat. För att ge en
fingervisning om den tidsmässiga fördelningen kan nämnas att i genomsnitt
tre kärnämneslektioner samt fyra för- eller eftermiddagspass med uppdrag,
och lika mycket arenatid, läggs ut per vecka under det första året. Till detta
kommer tid för individuellt val. Arenatiden minskar därefter succesivt fram
till det tredje året, medan tiden för uppdrag ökar. Raster finns inte utlagda,
utan eleverna tar paus när de tycker att det passar. Eftersom flera klasser och
profiler har uppdrag samtidigt, och vissa lokaler och lärare samnyttjas, är
det funktionellt att kunna utläsa vilka klasser och lärare som är schemalagda
parallellt. På arbetslagsträffarna revideras kommande veckas schema och
lärarnas lektionstid och ansvarstid för uppdragen läggs ut.363

Hur har då lokalerna anpassats efter verksamheten? Klassrummets ”väggar”
har luckrats upp. Det talas knappast om klassrum utan istället arbetsplatser,
och dörrarna står öppna. Efter överenskommelse med läraren genomförs delar
av uppdragen även utanför skolan. Varje basgrupp, bestående av sex-åtta elever,
har en egen arbetsplats med ett stort gemensamt arbetsbord, ett bokskåp där
de kan förvara sitt arbetsmaterial och en dator. Mitt på arbetsbordet finns
en förvaringsback, där gemensamt material samlas. Basgrupper från samma
profil har sina arbetsplatser i närheten av varandra. I en intilliggande byggnad
finns det fortfarande klassrum som är traditionellt inredda med bänkar i
rader och lärarens bord längst fram. Här sker de kärnämneslektioner som
ännu inte är invävda i uppdragen. Förutom de datorer som finns utplacerade
vid basgruppernas arbetsplatser finns en datasal tillgänglig. I det rum som
kallas resursverkstad finns både materiella och mänskliga resurser. ”Resursen”
är alltid bemannad, vilket innebär att eleverna kan vända sig dit med sina
frågor och elever som behöver extra stöd i ett ämne kan få det där. Dessutom
kan resurser i form av utrustning och material lånas ut till eleverna.

Uppdrag som arbetsform
Uppdragen har vissa inslag gemensamma med casemetodik och problembaserat
lärande (PBL) i det att arbetet kan utgå från ett problem. Gemensamt är även
strävan mot ökad elevaktivitet. Inslag som skiljer dessa undervisningsformer
är exempelvis att casemetodik betonar kommunikationsfärdigheter och resul-
terar i seminarier där fallet diskuteras i hela studerandegruppen. Liknande
förfaringssätt förekommer i uppdragen, men det är endast en av många redo-
visningsformer. I PBL är det elevernas egna frågor och problemställningar

363 Enligt rektor är arbetsformen resurskrävande och har inte medgivit minskade
personalresurser. Strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07.
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som utgör utgångspunkten.364 Så är inte fallet i uppdragen. De byggs upp
genom att innehåll och ramar i form av problem/uppgift (ofta fingerat, men
ibland även reellt), förutsättningar, beställare, tidsramar samt förslag på
litteratur och utrustning preciseras i en uppdragsbeskrivning. Det framgår
även vilka kurser som ingår, vilken lärare som är uppdragsansvarig och hur
och inför vilka arbetet skall redovisas. Nedan beskrivs två former av uppdrag,
dels de som jag enbart kallar uppdrag och dels de som jag kallar storgrupps-
uppdrag.

Uppdrag
I ett uppdrag hämtas temat vanligen från respektive profil och dess karaktärs-
ämnen. Eftersom programmet har tre profiler löper tre uppdrag parallellt för
varje årskurs. Det kan på Uppdragsskolan röra sig om att göra en gallrings-
uppföljning, att i Diagnosuppdraget ställa en diagnos utifrån angivna symtom
eller utifrån gällande lagstiftning göra en skalenlig ritning till ett nyrenoverat
stall. I kapitel V kommer jag att återvända till och närmare beskriva och
analysera några episoder från det sistnämnda uppdraget, som fått namnet
Horsemanship.

I början av ett uppdrag gör den uppdragsansvariga läraren en introduktion
för en eller två basgrupper. Uppdragsansvarig ansvarar även för att informera
kollegor som berörs av uppdraget. Kollegorna kan vara med och lyssna vid
introduktioner och ytterligare information kan hämtas från ”uppdragspärmen”,
där såväl elevernas skriftliga uppdragsbeskrivningar som handledarbilagor
finns.365 I inledningsskedet är ofta läraren mera aktivt inne i arbetsprocessen
än senare. Läraren försöker inspirera och uppmuntra eleverna inför det fortsatta
arbetet. Eleverna kan även ”beställa” lektioner när något moment känns svårt.366

Uppdragens och redovisningens (bedömningstillfällets) utformning är ett
styrinstrument, uppdragsintroduktionen ett annat, men även handlednings-
tillfällen, framför allt i början av ett uppdrag, är tillfällen för förhandling mellan
lärare och elever om genomförandet. Minst en gång per vecka har varje grupp
träff med uppdragsansvarig för avstämning. För de studerande handlar det
om att kunna organisera, planera och genomföra arbetet så att det är klart i
tid, vanligen inom fyra till fem veckor.

Graden av individuellt arbete eller grupparbete varierar. Varje elev i bas-
gruppen arbetar med sitt uppdrag, vilket skall resultera i exempelvis en enskild
rapport eller demonstration. Trots detta samarbetar eleverna på olika sätt i
basgrupper. De rådfrågar varandra och kan, framför allt i samband med ett

364 Network for Case Methods Learning (2006-03-02).
365 Uppdragsbeskrivning.
366 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
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nytt uppdrag, dela upp några inledande informationssökningar eller uppgifter
mellan varandra. Alla i gruppen ringer exempelvis inte den fackman som
kan lämna specifika upplysningar, utan den som ringer frågar även för övrigas
räkning. När eleverna därefter delat med sig av information och material
inom basgruppen, kan varje elev bearbeta detta som hon eller han anser bäst.
Enligt lärarna utgör basgruppen den ”lärande organisationen”.367 Med detta
avser lärarna att det är i basgruppen, genom elevernas egna och ömsesidiga
initiativ, som den gemensamma kunskapsutvecklingen sker.

Storgruppsuppdrag
Det finns också uppdrag som tar sin utgångspunkt i andra teman än de
profilinriktade och där elevernas basgruppsindelning bryts. Två gånger per
termin arbetar hela programmet och årskursen tillsammans med storgrupps-
uppdrag, konstruerade utifrån andra incitament. Ett sådant exempel var
storgruppsuppdraget Engagerad och ung – där eleverna arrangerade och bjöd
in representanter för olika politiska partier till debatt inför publik. Eleverna
var pålästa och förberedda med frågor, hade gjort en utställning och bjöd på
kaffe och underhållning i pausen, ett storgruppsuppdrag som jag återkommer
till. Ett annat exempel var när de genom dikter och dramatisering åskådlig-
gjorde antikens Grekland inför publik i samarbete med ett lokalt arrangemang.

Redovisning och bedömning
Det kursövergripande upplägget medför att flera kursansvariga lärare skall
bedöma elevernas arbete och resultat i ett och samma uppdrag. För att inte
vissa lärare skall bli involverade i bedömningen av alla uppdrag krävs planering
och variation av redovisningsformerna. På väggen i resursverkstaden finns
en lista innehållande inte mindre än arton olika redovisningsformer som
skall täckas in under utbildningens tre år.

Både lärare och rektor har poängterat att tillvägagångssättet kräver upp-
märksamhet på att kurser, trots det integrerade arbetssättet, måste avslutas
successivt. Med andra ord kan lärarna inte dröja med att avsluta alla kurser
fram till årskurs tre.368

Uppdrag kan redovisas praktiskt ute i fält, bland annat dramatiseras, redovisas
genom rapporter och skriftliga prov. Ett uppdrag redovisades individuellt
och muntligt inför en fingerad ridstyrelse, bestående av tre lärare.369 Ofta
redovisas också ett och samma uppdrag på flera olika sätt.370 En av de redovis-

367 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
368 Informella samtal med lärare, strukturerat samtal med rektor, 2005-03-07.
369 Uppdragsbeskrivning.
370 Detta beskrivs i Svedberg, 2005.
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ningsformer som ingick i det tidigare nämnda Diagnosuppdraget var ett
seminarium. Det fanns flera syften med seminariet. Dels var det ett lärtillfälle,
ett som läraren uttryckte det ”lärande seminarium”, dels fick eleverna tillfälle
att förbereda sig inför kommande dags skriftliga prov. Dessutom fick eleverna
tillfälle att öva sig i att argumentera för sin ståndpunkt. Under seminariet
förde läraren anteckningar som underlag för bedömning.371

Läraren
Lärarna uppger att de numera fungerar som uppdragskonstruktörer, hand-
ledare, inspiratörer och processpedagoger.372 Dessa termer beskriver ganska
väl deras arbetsuppgifter. Ofta hämtas utgångspunkten eller uppdragsidén
från karaktärsämnessidan och elevernas valda profil. En lärare är uppdrags-
ansvarig men alla lärare har ansvar för alla uppdrag. Det är inte heller alltid
den uppdragsansvariga läraren som är schemalagd och finns tillgänglig när
en elev söker hjälp. Och ingen lärare är ämneskunnig inom alla de kurser som
ingår i ett uppdrag. Benämningen handledare har reserverats för handledarrollen
på arenan. De som handleder vid färdighetsträning på arenan har själva
praktiska erfarenheter och ett yrkeskunnande inom området.373

Eleven
Till varje uppdrag finns mål och betygskriterier som eleverna förväntas uppnå
från olika kurser angivna. Även i målsättningen för programmets utvecklings-
arbete anges målsättningar kopplade till elevernas resultat, exempelvis att
eleverna skall ”lämna gymnasieskolan med goda studieresultat”.374 Eleverna
skall vidare ta ansvar för sitt lärande samt själva styra sitt arbete och sin
studieplanering. En målsättning är att eleven skall få en positiv självbild.
Elevens personlighetsutveckling skall prioriteras och trygghet och trivsel
anses viktigt för såväl elever som personal.375

Sammanfattande analys
Ovan har de två fall som varit föremål för min studie presenterats genom
särhållna, men parallella fallbeskrivningar. I nedanstående sammanfattande
analys har jag valt att sammanföra de två fallen.376 En fördel med det för-

371 Fältanteckningar – observationer, videoupptagning (2004-03-26).
372 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan, informationsbroschyr, informella

samtal med lärare – fältanteckningar.
373 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
374 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.
375 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.
376 Under rubrikerna Sammanfattande analys sammanfattas kapitlet och analysen

förs något längre. Men även nya exempel som kan belysa detta presenteras.
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faringssättet är att företeelser som i de enskilda fallbeskrivningarna inte framstår
som särskilt tydliga, synliggörs när de kontrasteras mot andra. Härigenom
kan särdragen lättare benämnas och diskuteras. Detta har således motiverat
nedanstående jämförelser, trots att jag även varit medveten om att förfarings-
sättet kan få konsekvenser som inte var avsedda. Här syftar jag exempelvis på
att skillnaderna riskerar att framstå som mer genomgripande än vad de är
medan motsägelser och variationer inom de enskilda fallen kan överskuggas.

Kulturell-institutionell stabilitet och föränderlighet
Skolan som en historiskt och politiskt reglerad institution har erbjudit kon-
tinuitet över tid. Genom att upprätthålla strukturer och aktiviteter som
normerat och reglerat samvaron har den allmänt uppfattats som stabil och
välbekant. Förändrade regleringar i form av decentralisering och gymnasie-
skolans mål- och resultatstyrning har på senare tid gett ändrade förutsättningar
för lokala lösningar. I de två fallbeskrivningarna skildras utvecklingsarbeten
som i förhållande till sina målsättningar i varierande grad försökt förändra
skolans sätt att organisera program, undervisning, ansvar och samarbete. Det
handlar om ett möte mellan politiska initiativ för ökat entreprenörskap,
skolan som kulturell institution och lärares, skolledares och elevers aktiva
handlande.

”Top-down” eller ”bottom-up”?
Är då, utifrån vad som hittills sagts, top down-styrning en rättvisande beskriv-
ning av de två fallens utvecklingsarbeten? Ett första intryck ger antagligen
svaret ja. Intentionerna bakom entreprenörskap i skolan har onekligen för-
ankring på överstatlig nivå genom de rekommendationer och exempel som
förs fram i OECD- och EU-dokument. Starka bakomliggande motiv är ökad
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt men även den enskilda individens
utveckling och möjligheter nämns. Det länsövergripande och EU-medfinan-
sierade projektet PRIO 1 har materialiserat den politiska entreprenörskaps-
tanken och varit en intervenerande aktör som genom nätverk och projektanslag
nått ut till kommuner och skolor. Resurser och fortbildningserbjudanden
har ställts till förfogande i utbyte mot att skolornas utvecklingsarbeten drivs
i en specifik riktning. Det budskap som förts fram har handlat om förändrade
förhållningssätt och arbetsformer i skolan och ökad samverkan med när-
samhälle och lokalt näringsliv i syfte att förändra attityder och utveckla elevers
inre och yttre företagsamhet.

Men vid en närmare granskning är detta inte det enda svar som kan ges
på den inledande frågan. Jag har i kapitlet beskrivit hur lärares och skolledares
tankar på förändring i båda fallen emanerat ur ett missnöje med den rådande
situationen på programmen, det vill säga elevernas svaga motivation och
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prestationer och en undermålig arbetsmiljö. Lärare och skolledare har ifrågasatt
den egna verksamheten och diskuterat alternativa sätt att organisera och
realisera undervisningen. Denna otillfredsställelse och insikten om att föränd-
ringar var nödvändiga föregick således PRIO 1:s resurserbjudanden. Projekt-
ansökan till PRIO 1 var närmare bestämt följden av dessa tankar, vilket tyder
på att det även fanns ett bottom up-initiativ.

De utvecklingsarbeten som beskrivits på P-programmet och U-programmet
kan således inte definieras som ett antingen eller, utan är resultatet av ett både
och, det vill säga ett möte mellan top down-initiativ och bottom up-initiativ.

Bilden kompliceras ytterligare om vi tar i beaktande att erfarenheter och
praktiska exempel från enskilda skolor och regioner i medlemsländerna har
lyfts till överstatlig nivå och utgjort underlag till de rapporter och goda exempel
som presenterats från OECD och EU.377 Härigenom ser vi således en ömsesidig
växelverkan mellan överstatlig och regional/lokal nivå, och ett ömsesidigt
konstituerande av vad som utgör entreprenörskap i utbildningssammanhang.

Förankring på nationell nivå, i nationella styrdokument och på utbild-
ningsdepartement, för den entreprenörskapsinriktning som föreskrivs i de
kommunala skolplanerna och som bedrivs i skolornas praktik är däremot
svag. Här har vi på nationell nivå att göra med vad som inom OECD beskrivits
som ett (utbildnings)policy/praktik-glapp378. Istället har en kommunika-
tionsväg upprättats vid sidan av den nationellt utbildningspolitiska, mellan
EU, Nutek, Länsstyrelsen i Västerbotten och kommuner och skolor.

Nytt eller förändrat?
Hur omsätts då mötet mellan politiska överstatliga initiativ och lokala initiativ
och idéer på programmen? Idéer hos lärare och ledning samt beviljade medel
från PRIO 1 fick i det ena fallet till följd att rektor tillsammans med en
arbetsgrupp fick i uppdrag att utarbeta ett helt nytt program, P-programmet,
profilerat mot bland annat entreprenörskap. Kopplingen till PRIO 1 är således
tydlig när det gäller utformningen av programmet. Det nya programmet
placerades på en ny skola, här kallad Projektskolan. Arbetslaget sattes samman
utifrån intresse och programmet vänder sig till en ny målgrupp sökande.
Det som på Projektskolan beskrivits som nytt kan på Uppdragsskolan bäst
karaktäriseras som förändring av det befintliga. På Uppdragsskolan utarbetades
organisatoriska och pedagogiska förändringar av det befintliga programmet
i ordinarie arbetslag och riktat mot samma målgrupp elever som tidigare.
Ansökan till PRIO 1 var en av flera ansökningar för att införskaffa extra

377 Detta direkta samspel mellan den supranationella och den subnationella nivån
beskrivs närmare av Mahieu, 2006.

378 Se OECD/CERI, 1989 samt s. 15 i denna avhandling.
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resurser och handlingsutrymme för det utvecklingsarbete som redan påbörjats.
Entreprenörskap har följaktligen inte utgjort en ledstjärna, utan hellre passat
in i den vision och den syn på kunskap som vuxit fram hos personalen.
Möjligen har också lokala idéer och utvecklingsarbete i större grad redovisats
i enlighet med direktiv och resurserbjudanden än anpassas efter dem. Här
bör tilläggas att på regional nivå har de direktiv som getts från PRIO 1 varit
vida och lämnat stort utrymme för skolledares och lärares tolkning i förhållande
till lokala förhållanden och förutsättningar.379

Yttre ramar och inre strukturer
Hur genomgripande är då de beskrivna förändringarna av programmen? Vilka
strukturer ligger fast och vilka har rubbats? P-programmets yttre ramar i form
av kursindelning, schemapositioner och bemanning vittnar om institutionell
stabilitet. När det gäller projektarbete förekommer kursövergripande sam-
arbete, men vanligen inom ordinarie ramar. Det innebär att projekten genom-
förs inom respektive kurs schemaposition och respektive lärare ansvarar för
sin del. Exempelvis kan historieläraren ansvara för och bedöma den historiska
bakgrunden i en elevrapport. Det förekommer att ett projekt sträcker sig
över en hel kurs, men vanligare är att de utgör ett av flera inslag i kursen.
Inom dessa ramar nyttjas ett friutrymme genom att elever, i vissa kurser och
efter överenskommelse med lärare, arbetar på annan plats än i klassrummet
och även utanför skolan.

Framställningen visar således att projekten på P-programmet genomförs
inom ordinarie kurser. På U-programmet genomförs istället kurser och kurs-
målen inom uppdragen. Förutom ett par vanliga lektioner samt arena, där
elevernas övningsämnen ingår, utgör uppdragen den kontinuerliga arbets-
formen. Bemanningen anpassas veckovis efter verksamheten och flera lärare
handleder i samma uppdrag. Eleverna arbetar, efter överenskommelse med
lärare, även utanför skolan. Detta kan förstås som att styrdokumentens mål-
och resultatstyrning öppnat upp för att tolka regleringar på andra sätt än de
gängse och att man på Uppdragsskolan valt att rucka på de institutionella
rutiner och strukturer som skolan vanligen agerar inom.

Fallpresentationerna i detta kapitel har även visat att hanteringen av
tidsramar markant skiljer sig mellan programmen.380 Skoldagen har på P-
programmet schemamässigt indelats i lektioner och raster till skillnad från
U-programmets indelning av skoldagen i ett arbetspass före lunch och ett
pass efter lunch. Paus tar eleverna i det sistnämnda fallet när de behöver.

379 Svedberg & Danell, 2006.
380 Tidshanteringen skiljer sig även åt inom P-programmet, vilket jag återkommer

till i nästa kapitel.
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Terminer består vanligen av ett visst antal kurser som löper parallellt, så även
på P-programmet. U-programmets terminer är istället indelade i ett antal
teman innefattande flera uppdrag, vilka inte löper parallellt utan avlöser
varandra. En tolkning är att tidshanteringen utgör ett sätt att reglera verksam-
heten på P-programmet, medan den på U-programmet utgör ett sätt att
möjliggöra en viss undervisning. Här syftar jag på reglerande i förhållande till
kurspoäng, timplan, bemanning och schematekniska lösningar och möjlig-
görande i förhållande till en pedagogisk idé om undervisning.

Att organisera för entreprenöriell undervisning
Vad i sätten att organisera program och undervisning pekar mot det som
beskrivits som entreprenöriell undervisning eller gynnande av entreprenöriella
förmågor? Frågan är svår att besvara eftersom förståelsen av vad detta skulle
innebära inte är entydig. Det som framkommit är emellertid att på båda
programmen prioriteras elevers eget ansvar och egna val och att det finns en
strävan att tillvarata och utgå från elevernas intressen och erfarenheter.

Diskursiv förskjutning av ansvarsbördan
I båda fallen har elevernas eget ansvar prioriterats. Eleverna skall övas i att
själva ta ansvar för sin planering, sina studier och sitt lärande, vilket ligger i
linje med läroplanens formuleringar. Detta blir synligt på olika sätt, i pro-
grammens utformning samt i diskursen kring program och arbetsformer.

P-programmet erbjuder möjligheter att välja och kombinera valbara block
av kurser och även när det gäller studietakt finns viss valbarhet. I den bemär-
kelsen kan eleverna ses som ansvariga för att sätta samman sin egen utbildning.
På U-programmet väljer eleverna profil inom programmet efter intresse.

Prioriteringen av elevernas eget ansvar för sina studier är synlig i olika
dokument och på skolornas hemsidor, och den avspeglas även i lärares och
skolledares beskrivning av programmen. Av informationsmaterial från P-
programmet framgår att delar av undervisningen drivs i projektform eller
temaform och att de arbetar med ämnesövergripande, verklighetsförankrade
och aktiva arbetssätt. Liknande formuleringar återfinns på Uppdragsskolan,
där informationsmaterial beskriver hur undervisningen läggs upp utifrån
sammanhållna, komplexa och verklighetsnära uppdrag. Sammanfattningsvis
kan det ovan beskrivna tolkas som en diskursiv förskjutning av ansvarsbördan
för utbildningen.

Intentioner om intresse- och erfarenhetsrelaterad undervisning
På både P-programmet och U-programmet finns en mer eller mindre uttalad
avsikt att tillvarata den enskilda elevens och gruppens intressen och samlade
erfarenheter. När det gäller projekten på P-programmet konstruerar eleverna
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tillsammans projektidén, ofta utifrån fritidsintressen eller andra erfarenheter.
På U-programmet är det istället uppdragsansvarig lärare som konstruerar
uppdragen, men med utgångspunkt i programprofil och karaktärsämnen för
att på så vis fånga upp elevernas intressen. Dessutom skrivs ofta premisser in
i uppdragen som gör att elevens individuella åsikter eller erfarenheter får be-
tydelse.

I båda fallen finns hos lärarna en förmodan att intresserelaterad undervisning
och sammanhängande uppgifter motiverar elever för skolarbete. För U-
programmets lärare och skolledare är undervisningens organiserande i uppdrag
en medveten strategi för att intresse och motivation, som en slags bieffekt,
ska spilla över på de delar av undervisningsstoffet som inte ligger inom intresse-
området. Ofta är det kursmål från olika kärnämnen som förväntas få draghjälp.

Skolan, arbetslivet och närsamhället
Med tanke på de senaste läroplanerna är entreprenörskapsprojektens priori-
tering av samarbete mellan skola och arbetsliv och samhälle inget nytt.381

Däremot har realiserandet av detta ofta kritiserats för att inte fungera tillfreds-
ställande. På P-programmet bygger kontakten med närsamhälle och arbetsliv
framför allt på mentorskapsmodellen, ett möte mellan adept och mentor, det
vill säga elev och en vuxen som är yrkesverksam. Ansvaret för kontakten med
mentorerna ligger på eleverna. Kontakten med arbetslivet består dessutom i
att eleverna gör en veckas arbetsplatsförlagd utbildning på en arbetsplats som
de själva valt och kontaktat.382

På U-programmet är många av kontakterna mellan skola och samhälle
relaterade till uppdragen. Som en följd av att programmet är yrkesförberedande
handlar det dels om branschföretag och branschorganisationer, dels om sam-
arbete med lokalsamhället i övrigt. Exempelvis kan uppdrag resultera i någon
form av redovisning för allmänheten eller inbjudna. Eleverna genomför 17
veckor arbetsplatsförlagd utbildning inom vald profil under sin gymnasie-
utbildning.

Intentionerna bakom denna kontakt skiljer sig något åt mellan de två fallen.
På P-programmet ges eleverna en allmän orientering och inblick i vuxnas
arbetsliv och genom mentorskapsprocessen betonas elevernas allmänna per-
sonliga utveckling. U-programmets kontakter syftar till mera specifika erfaren-
heter av branschen och yrkeskunskaper. Skillnaderna skall ses i förhållande
till att P-programmet är studieförberedande medan U-programmet är yrkes-
förberedande. Jag förstår det vidare som att P-programmet i sina kontakter

381 Leffler, 2006.
382 När studien genomförs är arbetsplatsförlagd utbildning ej obligatoriskt på de

studieförberedande programmen.
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prioriterat individnivå (adept – mentor) medan U-programmets kontakter
både finns på individnivå och skolnivå gentemot bransch och närsamhälle.
Elever på båda programmen inhämtar fakta, synpunkter och hjälp från när-
samhället. Ibland redovisar eller erbjuder eleverna även något tillbaka till
närsamhället.
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Kapitel V – Gemenskaper ur ett situerat fokus

Utifrån ett perspektiv som betraktar det sociala deltagandet som fundamentalt
för lärandet blir det angeläget att analysera vad det är eleverna på de studerade
programmen är deltagare i. Därför är den forskningsfråga som särskilt be-
handlas i detta kapitel: Vilka är de sociala gemenskaper som elever och lärare
bidrar till respektive deltar i? I det följande prövar jag att besvara frågan
med hjälp av begrepp från teorin om praxisgemenskaper. Utifrån denna teori
kan forskningsfrågan kompletteras med en följdfråga: Är praxisgemenskaper
en berättigad benämning av programmen? Kapitlet är indelat i avsnitten P-
programmet som praxisgemenskap och U-programmet som praxisgemenskap.
Avsnittens framställning struktureras med hjälp av begreppen gemensam
uppgift, ömsesidigt engagemang och delad repertoar, vilka är centrala i teorin
om praxisgemenskaper.383 Kapitlet avslutas med en Sammanfattande analys.

P-programmet som praxisgemenskap

Den gemensamma uppgiften
Den gemensamma uppgiften på P-programmet har att göra med skolan
som institution och dess övergripande strukturer. I denna avhandling har
även yttre aktörers interventioner uppmärksammats gällande entrprenörskap
i skolan. Men ur ett situerat fokus är det framför allt det kollektivt förhandlade
ansvaret för vad medlemmarna förstår som sin gemensamma uppgift, i klass-
rummet och i projektgrupperna, som uppmärksammas. I det följande pre-
ciseras flera olika ingångar till den gemensamma uppgiften.

Den reifierade uppgiften
I den kommunala skolplan som Projektskolan omfattas av finns skrivningar
som är samstämmiga med inriktningen på det nya P-programmet, i det att
ämnesövergripande och tematiska arbetsformer lyfts fram. Vidare hävdas i
skolplanen att kontakter mellan skola och arbetsliv ökar både elevers förståelse
för arbetslivets villkor och behovet av kunskap och entreprenörskap.384 Skol-
politiska beslut samt de tidiga kopplingarna till PRIO 1 har satt spår i pro-
grammets orientering mot entreprenörskap och i preciseringen av specifika
arbetsformer.

Av en projektrapport från P-programmet till PRIO 1 framgår att en strategi
för att uppnå programmets målsättning är att utveckla arbetsformer som bygger

383 Se s. 51 ff. i denna avhandling
384 Kommunal skolplan i P kommun, 2000-2003.
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på helhet och är undersökande och kreativa. Entreprenörskap skall genomsyra
såväl obligatoriska som valbara ämnen och kurser. Vidare framgår att bas-
färdigheter och kunskaper sätts i ett sammanhang och att utbildningen i stor
utsträckning bedrivs i projektform, med ämnesövergripande och verklighets-
förankrade projekt.385 Även i en programdeklaration poängteras att eleverna
skall få kunskap om och förmåga att arbeta i projekt- och temaform. Dessutom
framgår att de skall ges tillfälle att träna förmågor som initiativtagande och
företagsamhet.386 I en annan projektrapport beskrivs tankarna bakom
mentorskapsprojektet: ”Projektet bygger på att vi utvecklar ett partnerskap
mellan skolan och det lokala näringslivet för att tillgodogöra sig mera entre-
prenörskap i skolan och mera skola i näringslivet.”387 Hur detta ges mening
och omsätts, dels i undervisningen på programmet och i klassrummet, dels
genom mentorsträffar, skildras i de följande avsnitten.

Uppgiften omsatt i arbetsformer
Under lite olika former organiseras en betydande del av P-programmets
undervisning i projektform. Även om syfte och genomförande varierar mellan
olika projektarbeten finns det även gemensamma drag. Jag kommer här att
ge en bild av ett vanligt lektionsförlopp genom att benämna och beskriva
fem faser som jag identifierat som bärande. I fas ett, administrationsfasen,
har några elever redan tagit plats i klassrummet och plockat upp sitt material
innan lektionen börjar medan andra kommer in samtidigt som läraren och
sätter sig i bänkarna som är vända framåt mot tavlan och lärarens bord.
Läraren inleder lektionen genom en i huvudsak administrerande och organi-
serande aktivitet. I de fall rapporter eller loggböcker ska samlas in eller delas
ut görs detta, läraren prickar av på klasslistor och för in närvaro. Information
förmedlas och läraren svarar på praktiska frågor. Fas två, genomgång, före-
kommer ofta, men inte alltid. Vid genomgångarna hålls eleverna samman
genom en lärarstyrd aktivitet. Det kan handla om att läraren kortfattat tar
upp något nytt moment från en lärobok, antecknar nyckelord på tavlan eller
presenterar något på en OH. I fasens slutskede verkar eleverna ofta något
rastlösa och ibland gör någon elev sin röst hörd och frågar något i stil med:
”Får vi börja nu?” Yttrandet kan förstås som ett inlägg i en meningsförhandling
och en önskan om en annan avvägning mellan reifikation och deltagande.
Eleven vill lämna raderna av bänkar och katederundervisningsmönstret för
att samlas med sin grupp och fortsätta sitt projektarbete, det som i större grad
räknas som arbete. För läraren kan det handla om ett val mellan att erbjuda

385 Projektrapport, 2003-01-23.
386 Information om programmet på Internet (2005-03-01) samt programdeklaration.
387 Projektrapport, 2004-11-16.

108

•



eleverna möjlighet att komma vidare genom att bestämma att de behöver
genomgång eller att invänta och erbjuda dem hjälp när de signalerar att
sådan behövs. Efter klartecken från läraren övergår lektionen i fas tre, en
socialisationsfas. Eleverna ansluter till sina grupper och majoriteten lämnar
klassrummet för att söka andra studieplatser. Redan på väg till grupprum
eller korridor tar socialiseringen fart, det vill säga de börjar ”kamrata” sig
samman och återetablera sig som grupp.388 Denna samvaro fortsätter även
sedan de slagit sig ner. Efter hand övergår kamratandet till en uppdatering
och avstämning av hur de ligger till i arbetet, och i och med detta övergår
socialisationsfasen till fas fyra, samarbetsfasen. Ofta försöker eleverna till-
sammans hitta lösningar och driva projektet framåt. Ibland fördelas istället
uppgifter mellan gruppmedlemmarna för att senare sammanställas. Läraren
kommer runt och frågar ”hur det går” och ställer frågor och svarar på frågor,
bistår och uppmuntrar. Även om detta är ett av lärarens verktyg för att kon-
trollera och eventuellt styra upp processen är det i huvudsak elevernas ansvar
att projekt- och samarbetsprocessen går framåt. Därefter kommer den femte
och sista fasen, nedtrappningsfasen, när eleverna, stundtals i god tid, avslutar
arbetet. Beroende på tidigare överenskommelser kan eleverna gå förbi klass-
rummet, kanske lämna eller hämta några papper, innan de tar rast.389

Uppgiften får ett innehåll
Undervisning vid projektarbete kan ibland syfta till att elever genom deltagande
skall lära sig en arbetsform. Vid andra tillfällen kan ett innehåll vara målet
och arbetsformen ett medel för att nå målet. Mellan dessa ytterligheter finns
olika avvägningar. I föregående kapitel kategoriserades två olika projekttyper,
projekt och storgruppsprojekt. I det följande exemplifieras skillnader när det
gäller form och innehåll.

Projekt
Projektarbetets reifierade steg med bland annat projektplan, mål och identi-
fierande av målgrupp har varit moment som introducerats genom lärarledda
genomgångar och kurslitteratur för att därefter tillämpas i projekten. I vad
mån eleverna uppfattat stegen som meningsfulla har varierat men för det
mesta har arbetsgången följts. Det innehållsliga, det vill säga det problem
eller den uppgift projekten handlar om, har eleverna valt. I vissa fall har
projektidé föregått gruppindelning. I andra fall har gruppen först bildats
och därefter har gruppmedlemmarna funderat över vad deras projekt skall

388 Termen ”kamrata” används av Karin Forslund Frykedal, paper presenterat vid
NFPF, Oslo, 2005.

389 Fältanteckningar – observationer.
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handla om. Vid en analys av projektidéerna framkommer att dessa vanligen
har förankring i elevers tidigare erfarenheter och behandlar egna intressen,
men ibland också upplevda brister. I sin projektrapport beskriver en elev
hur hennes grupp kom fram till en projektidé:

Vi visste inte riktigt vad vi ville göra till en början och hade en
massa förslag. Vi funderade på att göra film, designa kläder
eller göra något volontär arbete. Vi insåg att vi helst skulle göra
något volontär arbete. Jag föreslog att vi skulle samla in pengar
och åka på ett volontärläger någon stans i världen. Eller göra
något för en grupp äldre på ett hemtjänstområde. Vi insåg att
det var mer realistiskt att göra något för äldre på ett hemtjänst-
område efter att ha samlat fakta om volontärläger, och analyserat
båda förslagen.390

Olika förslag diskuterades, förutsättningar undersöktes och slutligen enades
gruppen kring en idé. I sin projektrapport beskriver samma elev hur hon
uppfattat de äldre som ensamma, när hon sommaren innan hade feriearbete
inom äldreomsorgen.391 Projektidén får således mening genom ett upplevt
behov och en identifierad brist. Förankringen i den egna erfarenheten och i
ett problem i närsamhället som eleverna vill åtgärda är tydlig. Projektet, Vad
är de äldres behov? är riktat mot en målgrupp utanför skolan. I dessa kontakter
var målgruppen för ansträngningarna, det vill säga de äldre, positivt inställda
medan tillträdet till äldreomsorgen som institution visade sig problematiskt.
I nästa exempel är situationen det omvända, eleverna möter stöd och hjälp
från organisationer, medan målgruppens intresse sviker.

Tre elever, som samtliga prövat på ledaruppgifter tidigare, beslöt att anordna
ett läger för mellanstadieelever där dessa skulle få ”uppleva en helg med stor
gemenskap och mycket glädje”.392 Syftet var att visa att man kan ha roligt
tillsammans utan ”medieburkar” och lägret skulle ha ett ANT-tema.393

Gruppen fick stöd från Sveriges Blåbandsungdom (SBU) och kommunalt
aktivitetsstöd. Lägret planerades och förbereddes. Bland annat satte gruppen
samman dramatiseringar som behandlade olika problem, såsom att vara ung,
blyg och kär. I detta fall fick de dock in alltför få anmälningar för att kunna
genomföra Hajkdags i praktiken.394

390 Projektrapport 12.
391 Projektrapport 12.
392 Projektrapport 37.
393 Förebyggande arbete mot Alkohol, Narkotika och Tobak (ANT).
394 Projektrapport 37.
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Det var också den gemensamma erfarenheten och ett problem som förde
två andra elever samman till en grupp. Det handlar om Migrän, en informa-
tionsbroschyr, ett projekt där eleverna planerar att sammanställa ett informa-
tionsmaterial, eftersom de anser att kunskaperna om migrän är för låga, inte
minst bland lärare: ”dyslexi och sånt, det tas ju upp i skolan för att det påverkar
skolarbetet men även migrän gör ju det, eftersom olika uppgifter i skolan
som är obligatoriska påverkas ju.”395 Eleverna har valt flera vägar att inhämta
information om migrän. De har läst böcker och sökt fakta på Internet, och
de planerar att göra intervjuer med ungdomar som drabbas av migrän, någon
som behandlar migrän med akupunktur samt eventuellt en läkare:

E2: Och sedan, ska vi göra den där medicinska och fråga en
läkare? Det kan ju ändå vara bra, det blir ju väldigt mycket
men.

E1: Ja, det kan man ju göra.396

De kommer överens om att försöka få kontakt med en läkare
och passar på att be läraren hjälpa dem med ett namn när hon
kommer förbi och frågar hur det går. Därefter fortsätter de att
formulera frågor om akupunkturens inverkan på migrän.397

Som vi kan se av exemplet ovan leder projekten till att eleverna agerar gräns-
överskridare genom att inhämta information utanför programmets praxis-
gemenskap. Sådant som eleverna uppfattar som meningsfullt i andra gemen-
skaper ger även mening till deras projekt. Samarbetet är huvudsakligen
gemensamt, men de delar även upp arbetsuppgifter mellan sig och försöker
lösa uppgifter till nästa gång de skall arbeta vidare med projektet.

Storgruppsprojekt
I detta avsnitt återvänder vi till det jag kallar storgruppsprojekt. Exemplet
Friluftsdagsprojektet är kursövergripande och innefattar samtliga elever som
läser de två kurser som samverkar. Lärarna har planerat att ledarskapet skall
utövas genom att elevgruppen arrangerar och genomför en friluftsdag för
elever i programmets samtliga årskurser. Enligt uppdragsbeskrivningen är
syftet att eleverna ska få tillfälle att planera, genomföra och utvärdera en
friluftsdag som kan ”befrämja hälsa och livskvalitet”.398 Härigenom skall de
lära sig mer om ledarskap. Följande utdrag ur fältanteckningarna beskriver
storgruppsprojektets början:

395 Projektrapport 38, 39, videoupptagning 2004-03-15. Denna sekvens återkommer
jag till i kapitel VI.

396 Videoupptagning, 2004-03-15.
397 Videoupptagning, 2004-03-15.
398 Uppgiftsbeskrivning.

111



Efter att lärarna introducerat uppgiften intar de en passiv roll,
placerar sig i klassrummets bakre del och räcker upp handen
när de har något att säga.

I elevernas diskussioner kommer många idéer och förslag fram
men det är däremot svårt komma framåt i arbetet och att komma
till beslut. Eleverna pustar och ser uppgivna ut. En elev vänder
sig till lärarna. ”Hur går vi vidare?” Eleverna ställer frågor och
försöker även delegera uppgifter till lärarna. Lärarna svarar men
tar inte över ansvaret.399

Flera elever blir till en början frustrerade. Möjligen har de inte så stor erfarenhet
av arbetsformen och möjligen kan frustrationen förstås utifrån ett svagt rei-
fierande i förhållande till vad som överlämnas till deltagandeprocesser. Det
är en fri och elevstyrd process, och det gäller att hitta strategier för att planera
och bestämma tillvägagångssätt. Eleverna lyckas trots allt komma fram till
hur de skall genomföra en intresseundersökning i form av en enkät riktad
till övriga elever på programmet. Vid ett senare lektionstillfälle ber eleverna
uttryckligen om mera hjälp från sina lärare:

”Det är ett stort arrangemang och vi står bara och stampar” säger
en elev. Läraren summerar vad de åstadkommit så här långt,
uppmuntrar och repeterar syftet med friluftsdagen. Därefter
tar eleverna åter itu med en planering.400

Vid nästa lektionstillfälle har modet återvänt. ”Nu känns det
som om vi har kommit någon vart”, utbrister en elev. Enkät-
svaren är sammanställda och nu ska listor skrivas och sättas
upp vid skolans entré. De behöver skärmar, någon ska prata
med vaktmästaren och någon ska gå ut med information i
skolans högtalare. Det blir tyst. Ingen vill ta på sig att informera
i högtalaren, och de skjuter upp beslutet i det längsta. När
uppskjutandet till slut blir ohållbart kommer de fram till att
den som pratar i högtalaren skall få makten över hela frilufts-
dagen. Till sist tar en elev på sig uppgiften på villkoret att hon
får ta hand om den grupp som med pimpelspö skall tillbringa
en halvdag ute på isen.401

399 Fältanteckningar – observationer, 2004-02-20.
400 Fältanteckningar – observationer, 2004-02-24.
401 Fältanteckningar – observationer, 2004-02-27.
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Nästa fråga gäller hur de kan dela upp ansvaret för de olika
aktiviteterna mellan sig. En elev skriver på tavlan. Den som
ansvarar för innebandyn undersöker lokaler och tillgång till
klubbor samt leder den aktiviteten. Någon annan organiserar
snöskulpterandet och så vidare. Trots att ansvarsområden delats
upp krävs samverkan och koordination för att friluftsdagen
skall kunna genomföras. Ska de ha priser? ”Men inte till den
som är bäst, det är bara dumt” menar en elev.402

Arbetet i storgruppsprojektet inleds med att uppgiften förhandlas och preciseras
i den stora gruppen, för att därefter delas upp så att varje elev, eller elevpar,
ansvarar för sin deluppgift. Därefter redovisas och sammanställs delarna till
en helhet. I Friluftsdagsprojektet har arbetet delats upp och sammanställts
vid ett flertal tillfällen, vilket framgår av nedanstående utdrag ur fältanteck-
ningarna.  Episoden är hämtad från den senare delen av kursen. Friluftsdagen
är genomförd och en utvärderingsenkät har delats ut till övriga elever på
programmet. Nu är det dags att sammanställa denna:

Läraren har åter placerat sig längst ner i klassrummet och räcker
upp handen om det är något han vill säga.

E: Hur ska vi göra det då? [sammanställa utvärderingarna]
L: Ja, då är det åter det här stora grupparbetet.
E: Ska vi inte göra som sist?

”Sist” syftar på det tillfälle när de sammanställde den enkät där övriga elever
på programmet fick ge förslag på aktiviteter till friluftsdagen.

Eleven får medhåll från flera håll. En annan elev, samma som
sammanställde enkäten på whiteboarden sist, går fram för att
skriva:

E: Men är det inte bättre att vi sammanställer enskilt först?

Det håller övriga med om och de tar enskilt eller parvis itu med
sammanställningen av sina svarsenkäter.

E: Ska vi sammanställa alla?
E: Ja, som vi gjorde förra gången.

402 Fältanteckningar – observationer, 2004-02-27.
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När de är klara går samma elev som tidigare åter fram till white-
boarden och ritar upp en tabell.

E: Jag kan börja redovisa våra.

Eleven vid whiteboarden noterar resultatet för varje fråga. Hon
frågar om det är någon som kan anteckna på papper och en
annan elev tar på sig att göra det i sitt block.

E: Det ser ju ändå bra ut.
E: Dom bara smörar. (skratt)
E: Det vi kan utläsa är att ettorna är mera kritiska.
E: Men om man tittar så är det väl mest tyngd här [pekar

på de kolumner där de positivare svaren noterats] vi
har ju lyckats ganska bra.403

Intensiteten i elevernas arbete har gått i vågor. Vid flera tillfällen har arbetet
stagnerat, men för varje gång har det gått fortare och lättare för eleverna att
komma vidare igen. Från att ställas inför en uppgift som för många tedde
sig ogreppbar har de utvecklat handlingsstrategier för arbetsdelning och
samordning. Strategier som de kunnat överföra från ett moment till nästa.
Under den tid som eleverna arbetat med sina olika ansvarsområden har även
de elever som i helgrupp är mer tillbakadragna tagit initiativ och gjort sin del.
Men när det varit dags att sammanställa arbetet har ett par elever varit mer
initiativtagande och det tidigare jämlika arbetet har när det gäller initiativ och
makt blivit något mera ojämlikt.

Mentorskap – en gränsöverskridande uppgift
Målet att uppnå en ökad samverkan mellan skola och näringsliv har reifierats
genom vad som kallas mentorskapsprocessen. I en projektrapport beskriver
en lärare skolans erfarenheter av mentorskapsprojektet:

Våra erfarenheter är att det varit lättare än vi trott att koppla
mentorer till programmet. Förklaringen till det är att vi tagit
fram en ”manual” som grund, där vi uttrycker vad skolan vill
ha ut av samarbetet, hur det ska gå till.404

403 Fältanteckningar – observationer, 2004-03-31. Utdraget kommer från fält-
anteckningar där jag inte noterat vilken elev som yttrat vad. Därför har samtliga
elevyttranden markerats med E.

404 Projektrapport, 2003-01-23.
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Verksamheten är gränsöverskridande i och med att den möjliggör kopplingar
mellan adeptens och mentors olika praxisgemenskaper. Hur det kan gå till
när adepten och mentorn sätter upp mål för adepten beskrivs i följande utdrag
från en mentorskapsrapport:

De flesta mål som [N.N.] och jag satt upp för mig har gällt min
skolsituation just nu. Det gäller tid och planering en hel del. Vi
kan tillexempel sitta och prata när jag nämner att jag är dålig
på att komma ihåg mina läxor. Då kan [N.N.] säga att vi kan
sätta som mål att jag ska försöka använda min loggbok och
skriva upp mina läxor i den. Vid nästa möte frågar hon hur jag
tycker att det har fungerat och hon kan titta i min loggbok för
att se om jag använt den. På så sätt påminner hon mej om målet
och kan uppmuntra mig att fortsätta eller förbättra mig. Andra
mål som vi har satt är att jag ska ordna ett helgjobb och sommar-
jobb och att jag ska sluta skjuta upp skolarbetet framför mig.405

För andra fungerar kontakten mindre väl: ”Det känns som om att det inte
ger mig någonting att prata med honom”, skriver en elev.406 Mentorn är,
förutom en kontakt ut i arbetslivet tänkt att fungera som en ”neutral part”
i form av en utomstående vuxen som varken är släkt eller någon som behöver
bedöma och betygsätta adepten, vilket en elev uttrycker på följande sätt:

Jag och [N.N.] har bestämt att man kan prata med varandra
om det mesta, men man får absolut inte föra detta vidare om
inte det är så att det är okej för den andra, men då måste man
fråga först. Detta känns jättebra för mig för det kan ibland
vara skönt att prata om mer privata saker med någon vuxen
som inte tillhör familjen och som kan se på saken med andra
ögon.407

Målsättningarna rör ofta studiedisciplin, men även konkreta betygsmål
förekommer. Andra målsättningar kan handla om att våga prata inför andra,
disponera sin fritid och hitta sunda levnadsvanor. Mentorerna inbjuds även
till skolan, till föreläsningar om mentorskap och som avslutning, när eleven
går sitt tredje år, till en mentormiddag. Den gränsöverskridande aktiviteten
får även återverkningar på skolans undervisning, exempelvis genom den
mentorskapsrapport som eleverna skriver.

405 Mentorskapsrapport L1, 4.
406 Mentroskapsrapport S1, 2.
407 Mentorskapsrapport I1, 2.
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Ett ömsesidigt engagemang
Några av de förutsättningar som är viktiga för att möjliggöra ett ömsesidigt
engagemang i gemenskapen är, som tidigare beskrivits i kapitel II, att gemen-
skapen hålls samman över tid, att det finns en relation mellan medlemmarna
som bygger på det gemensamma engagemanget för vad de åtagit sig att göra
och att medlemmarna hjälper varandra. I detta sammanhang är det viktigt
att notera att även motsättningar och konflikter förekommer och är en del
av praxisgemenskapen. Vi skall i det följande titta närmare på det ömsesidiga
engagemanget och åtagandet, eller möjligen bristen på engagemang.

Sammanhållning eller splittring
En årskull på programmet hålls samman under tre år. De kurser jag studerat
sträcker sig över minst en termin och de flesta eleverna läser flera kurser och
kursblock tillsammans. Vanligtvis hålls de mindre projektgrupperna samman
under hela kursen och träffas ett par tillfällen per vecka. I projekten har
läraren uppmanat elevgrupperna att utse en projektledare. Men ofta uttrycker
eleverna, i sina rapporter och i samtal, att de i praktiken delar på ansvaret och
att roller varit jämlika, vilket framgår av nedanstående episod:

Ett fåtal grupper har valt att sitta kvar och arbeta i klassrummet
medan de flesta hittat andra arbetsplatser på skolan. Läraren
har slagit upp sin pärm för att pricka av närvaro samt ”vilka
som inte lämnat in”. En elev går fram till läraren.

E4: Vi har ingen, eftersom vi bara är två stycken har vi ingen
projektledare. [elev 3 lämnar in utkast till en skriftlig
rapport]

L: Nähe.
E4: Kan man ha så?
L: Nej, man måste ha en som är projektledare, tycker jag.
E4: Jaha.
L: Det (kan väl du vara).
E5: Varför måste man ha en som är projektledare?
L: Det är en kontakt …
E5: Jag menar man bestämmer ju lika mycket ändå.
L: Jomen, om det är en kontaktperson, om man ser det

så, om någon ska kontakta er.408

Eleverna tycks föredra en platt organisation. Ofta är också eleverna ungefär
lika kunniga inom det område som de valt, även om det förekommer att en
elev genom ett specialintresse fungerat som ”expert” i något moment.409

408 Videoupptagning, 2004-03-15.
409 Jfr peer tutoring, s. 59 i denna avhandling.
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I projektgrupperna har, som tidigare beskrivits, eleverna tillsammans valt
projektinnehåll. I gruppen förhandlas även projektets omfattning och genom-
förande och eleverna bidrar med idéer och kunskap till det som skall resultera
i en gemensam slutprodukt. En uppfattning bland eleverna tycks vara att när
de själva valt vilka de vill arbeta med och själva kan styra innehållet blir det
lättare att arbeta gemensamt. Om läraren däremot gör gruppindelning och
tilldelar uppgifter resulterar detta oftare i att arbetet delas upp mellan grupp-
medlemmarna.410

Eleverna har gjort självskattningar av sitt eget arbete i projekten som visar
att de över lag är nöjda med sina egna insatser.411 Men det förekommer även
att de uppgett brister, så som att de borde ha varit mer koncentrerade eller
tagit mer egna initiativ. Av självskattningarna och projektrapporterna kan
man även utläsa, att de flesta grupperna varit nöjda med sitt samarbete,
medan en eller flera elever i vissa grupper upplevt samarbetet påfrestande. I
en elevrapport beskrivs svårigheterna i gruppen ha sin grund i gruppdeltagarnas
likheter: ”Vi borde inte startat ett projekt tillsammans. Vår projektgrupp
var inte bra sammansatt. De egenskaper som var positiva hos oss tre var för
lika.”412 Men oftare härleds svårigheterna till olika ambitionsnivåer och
motivation. Det förekom även vid några tillfällen att grupper omformades.
I nedanstående episod, Utvärderingsepisoden, försöker två elever analysera
vad som gick fel i det filmprojekt som de just lagt ner. Vid ett bord i angräns-
ning till skolbiblioteket sätter de sina erfarenheter på pränt:

E1: Det var väl att vi var, det gick väl inte att jobba med de
här grupperna. Och det var väl ganska mycket olika ambi-
tionsnivå – det var det väl?

E2: Ja.

Elev 2 antecknar i sitt block, läser upp vad han skrivit och
därefter fortsätter de.

E1: Nästa orsak var att vi var en delad grupp, vi kom från två
olika klasser.

E2: Okej, vilket gjorde det svårt att samarbeta och organisera
arbetet under lektionstid … samt kommunicera.

410 Informella samtal med elever – fältanteckningar.
411 Självskattning – formulär. De har bland annat skattat egna initiativ, deltagande i

diskussioner, lyssnande, om man låtit andra tala till punkt och kompromissande.
412 Projektrapport 12, 13.
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E1: Sedan kan du väl skriva att det var ju ganska olika ambi-
tioner och det drar ju ner alla, när alla siktar olika då blir
man ju ganska omotiverad själv.

E2: Mm.
E1: Vi borde skriva att, att det var svårt att …
E2: Ta det lugnt. (skratt) [Elev 2 hinner inte skriva]
E2: Nu har jag två, nu har jag skrivit ner två metaforer här,

det blev riktigt snitsigt. Ett annat problem kan ha varit
lite olika ambitionsnivåer, och när två hade lägre ambi-
tionsnivåer var det lätt att han drog alla över en kant
eller la en större last på de resterande.

/.../
E1: Men vad var det för fel på själva projektet då?
E2: Jag tycker inte att det var något större fel.
E1: Egentligen borde man ha varit fler.
E2: Nä, färre.
E1: Ja men, fler med tanke på alla roller och så men färre

med tanke på, man borde egentligen bara ha varit två
stycken som planerar ihop.

E2: Ja.
E2: I och för sig var det …
E1: Orimligt.
E2: Orimligt? Nej men det var …
E1: Enligt mej så var det orimligt.
E2: Vadå då?
E1: Alltså, skriva manus och filma på ett lov.
E2: Grejen var ju den att vi skulle ha gjort det tidigare och

hade vi haft en planering redan från början.413

Gruppsammansättning, planering och villkor – eleverna disku-
terar fram och tillbaka vad som gick fel. De skriver även ner
vad de ska tänka på när de nu skall göra en omstart, så de inte
får samma problem igen. I det nya projektet, där endast dessa
två elever bildar projektgrupp, ska de spela in en skiva med
egenkomponerade ballader och marknadsföra gruppen på
Internet.414

413 Videoupptagning, 2004-03-22.
414 Videoupptagning 2004-03-22, fältanteckningar – observation.
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I Utvärderingsepisoden har gruppen splittrats på grund av vad en elev uttryckte
som ”ganska mycket olika ambitionsnivå”.  Eftersom eleverna kände varandra
privat och själva valt att arbeta med en projektidé som utgick från ett gemen-
samt musikintresse, kunde man ha förväntat att projektet skulle kännas
meningsfullt för eleverna. Men enligt dessa två elever är en förutsättning
för ett fungerande samarbete, och därigenom en sammanhållen projektgrupp,
att deltagarna går in i projektet med någorlunda liknande ambitionsnivå.
Min tolkning är att splittringen även kan tillskrivas bristande engagemang
och bristande balans mellan deltagandeprocess och reifikation.

Med andra ord hade samarbetet inte fungerat, och eleverna hade inte
heller valt att dela upp arbetsuppgifterna mellan sig. I detta fall fanns det
dock försvårande omständigheter. Projektgruppen bestod av elever från olika
studiegrupper, som läste den aktuella kurserna vid olika tillfällen, vilket
försvårade samarbete under skoltid. Detta skulle enligt Elev 2 ha kunnat
kompenseras genom en bättre planering. Beslutet att lägga ner samarbetet
fattades av eleverna.

Lärares engagemang för programmet
Det finns en slags pionjärandan bland personalen som tar sig uttryck i försök
att tänka nytt och utveckla P-programmet. Resultatet vill man gärna visa
upp och berätta om för andra vid studiebesök och på konferenser. I lärarnas
engagemang synliggörs olika synsätt, vilket kan leda till konflikter. Arbetslaget
har vuxit snabbt vilket gjort att nya tankar och viljor tillförts arbetslaget
allteftersom. Det finns även lärare med annan yrkesbakgrund som fungerar
som gränsöverskridare i det att de tar med sig synsätt från andra verksamheter
än skolans. Men andra synsätt och förhållningssätt ger stundtals en utsatt
position för dessa lärare. Förändringsarbetet har krävt en stor arbetsinsats
från lärares och rektors sida, under vissa faser mer tid än vad som ryms inom
arbetstiden. Under de två första åren hade lärarna något nedsatt undervis-
ningstid för utvecklingsarbetet, men så är det inte längre. Enligt rektor är
arbetslaget numera större än vad som är funktionellt. Det är ett enormt aktivt
arbetslag, engagemang finns, men enligt rektor händer det att alla inte drar
åt samma håll.415

En delad repertoar
I en praxisgemenskap formas successivt en repertoar som delas av gemen-
skapens medlemmar. För P-programmets del inkluderar repertoaren bland
annat symboler och rutiner, vilka formas genom elevers och lärares ständiga
förhandlingar. I detta avsnitt riktas uppmärksamheten mot P-programmets
repertoar.

415 Strukturerat samtal med rektor och SYV, 2005-03-03.
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Symboler och tecken
På P-programmet framställer elever sig, sin skola och sitt program som
avvikande, lite speciellt, men med en positiv underton. Detta kan förstås
som ett av de sätt som finns för att skapa gränser kring den egna praxis-
gemenskapen. Det tycks finnas en gemensam uppfattning om ”hur vi gör
på den här skolan”. Ett illustrativt exempel på detta kan hämtas från veckorna
före jul:

Skolan är pyntad. Innanför huvudentrén står en julgran, klädd
i stora kulor och ljus och under granen ligger inslagna paket,
ett i form av en stor smällkaramell. Hur kommer det sig att
paketen får ligga kvar där, helt orörda, tänker jag. ”Du är på
[Projektskolan] nu”, får jag som förklaring när jag frågat några
elever. Jag tolkar in i svaret att på Projektskolan förstör eller
vandaliserar man inte, på andra skolor kan så vara, men inte
här. Även klotter verkar vara en sällsynt företeelse, jag noterar
endast någon enstaka blyertskrumelur på borden i korridorer-
na.416

Ofta framställs det egna i relation till tänkta motsatser, de andra, på de andra
gymnasieskolorna. Några elever berättar att man nästan kan se på stan vilka
som går på deras skola, speciellt de som går på programmen med mer estetisk
inriktning:

”Men vårat program syns det nog minst på” tillägger en elev.
När jag ser mig om i korridoren passerar elever i grupper eller
två och två förbi, med en bok, en pärm eller ett kollegieblock
i famnen. Det är påfallande många tjejer, några i bara strump-
lästen, andra med gymnastikskor och nedhasade strumpor eller
spetsiga stövlar. Enligt eleverna själva finns det många olika
stilar på skolan och det handlar om att hitta och skapa sig en
egen stil. Jag förstår det som försök att hitta sätt att vara lika
olika, om att uttrycka sin personliga stil, inom de stilar som
finns att tillgå i gemenskapen. ”På andra skolor tycker dom
nog att vi är lite hippies som går omkring i strumpor” säger en
elev.417

416 Fältanteckningar – observationer, 2004-12-16.
417 Fältanteckningar – observationer, 2004-02-20.
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Rutiner
Som jag tidigare beskrivit bygger P-programmets utformning och de arbets-
former jag studerat på att eleverna erbjuds och förväntas ta ansvar för sina
studier. På programmet prövas olika förhållanden mellan och former för
reifikation och deltagande. Detta medför i många fall att lärarledda genom-
gångar och helklassundervisning tonas ner och att det för elevernas del finns
ett visst friutrymme. Förhållningssätten varierar dock i olika kurser och med
olika arbetsformer. Ibland kan någon lärare finna det nödvändigt att strama
upp ramarna. Bakgrunden till nedanstående exempel är att eleverna vid den
föregående dagens lektion i den aktuella kursen nyttjade det friutrymme som
gällt i kurser där de arbetat i projekt, eller möjligen testade dess gränser. Läraren
inleder med att prata med klassen om hur det fungerade:

L: Allt för fria tyglar är inte bra. Jag vill ha stenkoll. Ni har
inte tid och råd att glida. Och jag accepterar inte det.

Två listor skickas runt i klassrummet.

L: Det ni skriver på i dag är dels var ni var i går, ja, det är
kontroll, dels var ni ska vara i dag. För att jag ska kunna
gå runt och hjälpa er.

Några elever har droppat in under tiden. Den elev som sitter
närmast dörren suckar irriterat. Därefter låser hon dörren.
Ytterligare några elever kommer, de knackar på.

E: Kom i tid för fan, säger eleven lågt samtidigt som hon
låser upp.

De som kommer in ser skamsna ut och ber om ursäkt.

L: Tänk efter [och placera er] där ni får bäst arbetsro. Det
är återsamling innan lektionen slutar.418

Detta är samma elever som i andra kurser och under andra arbetsformer
redan gått in, satt sig och börjat arbeta innan läraren kommer, eller som
efter överenskommelse med läraren gör sitt arbete på annan plats och kanske
under en annan tid än lektionstid. Det kan handla om att göra studiebesök,
intervjuer, arbeta hemma hos någon, låna en studio osv. Eftersom projektet

418 Fältanteckningar – observationer, 2004-03-31.
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ofta rör elevernas egna intressen har kanske helger och kvällar ägnats åt
projektarbetet. Repertoaren skiljer sig således mellan olika kurser, olika
arbetsformer och olika lärare. Skillnaderna skulle kunna antas vara förvirrande
för eleverna, men ingen av eleverna i exemplet ovan ifrågasatte lärarens
direktiv och vi kan till och med se att eleven som satt vid dörren självpåtaget
fungerade som ”dörrvakt”. Så länge kurser hålls isär fungerar olikheterna
tämligen friktionsfritt; eleverna lär sig vad som gäller vid olika tillfällen.
Men vid kursövergripande arbetsformer, exempelvis vid projektarbeten,
kommer lärares skilda förhållningssätt i dagen. Det kan handla om att eleverna
får motstridiga instruktioner, olika respons eller möter olika krav, vilket
reser protester.  Stoppdatum för en inlämningsuppgift kan förskjutas, medan
försening i en annan kan resultera i att eleven inte får något betyg på kursen.

Former för bedömning
En återkommande fråga, även om den i vardagslag inte formuleras på just
detta sätt, är i vilken grad lärare erhåller bedömningsunderlag utifrån del-
tagande och i vad mån bedömningen kräver reifikation av elevens kunskaper.419

I samband med projektarbeten har ofta såväl muntliga redovisningar som
skriftliga rapporter utgjort underlag och så var det även tänkt i Friluftsdags-
projektet. Bakgrunden till följande episod är att en viss ”rapporttrötthet”
uppstått bland eleverna och vid föregående lektion protesterade de unisont
mot att skriva ännu en rapport:

Läraren framför att de tagit till sig elevernas synpunkter och
föreslår nu att de istället skall ha en muntlig redovisning, en
skrivning på kursboken och endast en mindre skriftlig rapport.
Men eleverna är inte heller nöjda med detta förslag. De menar
att de inte lär sig något på en skrivning som omfattar hela
boken. En elev säger att det bara blir kvantitetsinlärning och
ifrågasätter om det verkligen är vad lärarna eftersträvar.  Läraren
föreslår då att de kan dela upp det i två prov, eller ett prov och
en uppgift. Varje prov skulle då täcka två kapitel. ”Kan vi inte
ha instuderingsfrågor inför provet?” frågar en elev. Flera håller
med och menar att man lär sig mycket på det sättet. ”Kan vi
inte ha ett skriftligt prov och ett hemprov?” föreslår en annan
elev. Läraren frågar övriga vad de tycker om förslaget och får
ett jakande svar.420

419 Jfr Svedberg, 2005, s. 288.
420 Fältanteckningar – observationer, 2004-03-31.
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Trots att lärarna är måna om att erhålla reifierade underlag för den indi-
viduella bedömningen, tycks deras syn på kunskap och lärande leda dem
bort från prov där faktakunskaper efterfrågas, till förmån för bland annat
rapporter kombinerade med muntliga redovisningar. Jag uppfattar det som
att även instuderingsfrågor rimmar dåligt med den syn på kunskap och
lärande som lyfts fram på programmet. Elever och lärare tycks här sakna en
delad repertoar men i förhandlingen öppnar läraren upp för en repertoar
som stämmer bättre överens med elevernas syn.

Specifika verktyg
Såväl de materiella som de intellektuella verktygen på programmet har direkt
koppling till skolans kultur. Datorer finns dels tillgängliga i datorsalarna,
dels infällda i bänkar i vissa klassrum. Förutom att lämna in skriftliga uppgifter
direkt till läraren eller lägga dem i lärarens postfack, kan eleverna maila
dokumenten via skolans intranät. Varje elev har fått sin egen kod och har
därigenom tillgång till kopiator i anslutning till biblioteket, som ligger i
skolans mitt. Eleverna blir skickliga i att hantera de materiella skolverktygen.
Men förutom dessa kan eleverna i sina projekt även möta andra verktyg,
som vanligtvis inte har sin plats i skolan. Vissa av dessa har eleverna redan
erfarenhet av, när projektidén har styrts av fritidsintresse och tidigare erfaren-
heter. Det kan exempelvis handla om inspelningsutrustning och mixerbord.
För andra har projektet gjort att de bekantat sig med för dem nya verktyg
och fått hjälp av personer (medierande agenter) som varit specifikt kunniga
inom nya områden. Det har rört sig om att ta hjälp av en bokförläggare för
framställning av en kokbok eller en kompis mamma för att tillverka smycken.
Ytterligare ett medierande verktyg, språket, behandlas i nästa avsnitt.

Diskursiv gemenskap421

I lärares och elevers kommunikation kan jag spåra en ”förakademisk” diskurs.422

Med detta menar jag att undervisningen innefattar en progressionstanke,
som bygger på att frambringa de kunskaper och färdigheter som krävs på
nästa studienivå.423 Det är utifrån lärarens motivering om att det är en god
förberedelse inför universitetsstudier som rapporter skrivs utifrån gängse

421 Begreppet ”discourse communities” används av Putnam & Borko, 2000, s. 5;
Resnick, 1991, s. 1-20.

422 Programmet är studieförberedande. Mitt syfte är inte att studera elevernas socio-
ekonomiska bakgrund, men här blir dock reflektioner kring detta ofrånkomligt.

423 Jfr Nyström, 2000, s. 235. Nyström har studerat gymnasieskolans skrivrepertoar
och visar bland annat på betydande skillnader mellan studie- och yrkesför-
beredande program. Skillnaderna rör elevers genrerepertoar, men även textlängd,
ordvariation och sammanhangsstruktur.
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akademisk disposition och elever talar om utbildningen i relation till betyg,
högre utbildning och ett ”bra jobb”.424 På programmet använder de sig av
processkrivande där det ibland är läraren, ibland en elevgrupp som ger
feedback. Även när det gäller rapporter kan texten vid flera tillfällen inlämnas
för respons. Överlag orienteras den diskursiva gemenskapen mot skriftspråkliga
sätt att förhålla sig till sin omvärld, vilket projektarbetet i någon mån bryter
mot.

I projekten utgår elevernas kommunikation från elevernas egna intressen
och erfarenheter och bygger ofta på vardagsbegrepp. Men det händer även,
vilket framgår av nedanstående episod från projektet Migrän, en informations-
broschyr, att eleverna konfronteras med obekanta begrepp:

E1: Visste du att det finns migrän utan aura och med aura,
men vad är aura? Aura?

E2: Du kommer inte ihåg?
E1: Om man inte har aura då har man ingen migr, alltså

huvudvärk och [N.N.] hon har ju ingen … aura, hon
har ju, hon blir ju bara yr i skallen så hon har ju ingen
aura, men har man aura …

E2: Då har hon ont i huvudet. (skratt)
E1: Vänta, jag kom på det (nu) att har man aura då har man

huvudvärk också.
E2: Ja.
E1: Dunka dunka (skratt) ja, men har du ingen huvudvärk

…
E2: Så har du ingen aura, ganska logiskt, eller hur.
E1: Ja (skratt) (eller är det) tvärtom?
E2: Nä, det är nog så, jag tror det.
E1: Ja, men vad menas med aura?
E2: Jamen, att du får huvudvärk.
E1: (skratt)
E2: Jag tror att vi kollar upp det där så att vi vet det säkert.

Eleverna söker i det material som ligger framför dem på bänkarna.

E1: Nä, vi går till bibblan och (sedan få ner om betydelsen).
E2: Mm, står det inte om aura där?
E1: JA

424 Jfr det Marxistiska begreppen bytesvärde och bruksvärde. Andersson, 2000;
Korp, 2003.
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E2: Men då kollar vi.
E1: Ja, kolla här, det var det jag skulle …
E2: Här, jamen här …
E1: Vänta, här.
E2: Här, här.
E1: Här, vid ett migränanfall utan aura sker ingen förändring

av hjärnans blodförsörjning, så dom får inget (blod) i
huvudet.

E2: (Men du vänta här).
E1: Då har man ingen aura.
E2: Ja, men nedsatt genomblödning då får man flimmer

och så, liksom, det påverkar ens system, det blir att man
inte kan prata riktigt eller uttala saker medan om man
inte har aura då är det inga förändringar.425

I exemplet räcker inte elevernas gemensamma kunskaper till för att förklara
begreppet aura. De prövar en möjlig förklaring, men denna känns ej fullt
tillförlitlig, varför de söker förklaringen i det material de plockat samman.
Ett alternativt handlande, vilket även förekommer, är att skjuta upp sökandet
efter en förklaring eller helt enkelt undvika problemet.

U-programmet som praxisgemenskap

Den gemensamma uppgiften
Med utgångspunkt i Wengers teori om praxisgemenskaper tittar jag i detta
avsnitt närmare på hur den gemensamma uppgiften förhandlas och omsätts
på U-programmet.

Den reifierade uppgiften
Av den aktuella kommunala skolplanen framgår att arbetssätt som främjar
kreativitet och företagsamhet skall prioriteras i verksamheten.426 Formule-
ringarna känns igen från den tidigare redovisade politiska agendan och har
även lämnat avtryck i Uppdragsskolans rapportering till PRIO 1-sekretariatet.
Regelbundet har rapporter krävts in och i dessa framskrivs skolans strävan
att ”genom ett elevaktivt arbetssätt väcka intresse och engagemang för företag-
samhet, kreativitet och entreprenörsanda”.427 Förutom dessa skrivningar
används begrepp som företagsamhet och entreprenörskap sparsamt i retoriken

425 Videoupptagning, 2004-03-15.
426 Kommunal skolplan i U kommun, 2000-2004.
427 Projektrapport till PRIO 1, vt 03, ht 03.
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kring programmet. På Uppdragsskolan har istället en lokalt anpassad vision
kommit att stå som ledstjärna för utvecklingsarbetet. Denna handlar om att
hitta verksamhetsformer som kan väcka elevernas engagemang, leda till ett
bättre utbildningsresultat samt förbättra programmets arbetsmiljö. Målsätt-
ningen formulerades i fyra punkter:

• Att varje elev ska lämna gymnasieskolan med goda studie-
resultat och en positiv självbild.

• Att samtliga elever och alla anställda, varje dag, ska uppleva
att arbetet vid skolan är meningsfullt och intressant.

• Att elever och anställda ska uppleva en hög grad av trygghet
och trivsel.

• Att elevens personlighetsutveckling och samlade kunskap
ska prioriteras samtidigt som enskilda program- och kursmål
ska uppnås.428

Här kan vi alltså se att kunskapsmål framhålls i formulerandet av utvecklings-
arbetet jämsides med skrivningar om trygghet och meningsfullhet, samt att
målsättningarna gäller för all personal och alla elever. När så nationella styr-
dokument, i form av kursmål och betygskriterier, möter lokala visioner och
mål, har arbetslagets meningsförhandlingar resulterat i att undervisning och
arbetsformer omsatts på andra sätt än de gängse, med förändrade relationer
mellan reifikationsprocesser och deltagandeprocesser.

Uppgiften omsatt i arbetsformer
Som tidigare nämnts finns på U-programmet i stora drag tre arbetsformer:
arena, där praktisk yrkesinriktad färdighetsträning utifrån vald profil ingår,
två ”vanliga” lektioner per vecka och slutligen uppdrag.429

Uppdragen utgör cykler på ungefär fyra veckor, som inleds med en upp-
dragsintroduktion. Efter att uppdragsansvarig lärare introducerat ett uppdrag,
tar eleverna del av och diskuterar uppdragsbeskrivningen i sina basgrupper.
Dessa basgrupper hålls samman under utbildningen. En av principerna för
indelningen är att skapa någorlunda homogena grupper, men framför allt
styrs indelningen av praktiska aspekter såsom elevernas individuella val.430

428 Projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.
429 När jag skriver ”vanliga” lektioner menar jag lektioner som inte är organiserade

i form av uppdrag. Under dessa vanliga lektioner behandlas kunskapsmål inom
ett ämne och en kurs. Om undervisningen genomförs som helklassundervisning,
individuellt arbete eller arbete i grupp varierar.

430 Alla program erbjuder minst 300 poäng individuella kursval. Dessa kurser kan
vara både nationella och lokala.
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Basgrupperna har inskolats i arbetsformen och eleverna uppmanats att
ställa sig frågor som: Vad går uppgiften ut på? Vad vet vi i gruppen redan?
Hur kan vi ta reda på sådant vi inte vet? Ofta listar någon elev på gruppens
whiteboard förslag till tillvägagångssätt och vilka informationskällor de kan
använda sig av, förutom de som redan finns angivna i uppdragsbeskrivningen.
Det kan handla om någon person eller institution de kan kontakta. Här
noteras också vem som ska göra vad ifall eleverna fördelar några inledande
uppgifter mellan varandra. I denna fas av arbetet är lärarna extra aktiva och
uppmuntrar och stöttar om inte arbetsprocessen kommer igång i någon grupp.
En gång per vecka gör läraren en noggrannare avstämning av hur arbetet i
gruppen fungerar. Uppdraget avslutas genom redovisning och bedömning och
därefter presenteras nästa uppdrag, återigen initierat av en uppdragsansvarig
lärare.431

Frånsett uppdragsintroduktion kan de flesta arbetspassen i generella
ordalag beskrivas i tre faser, av vilka jag valt att kalla den första för uppstartsfasen.
Det är en kort fas där eleverna, efterhand som de kommer till skolan, infinner
sig vid basgruppens arbetsplats, plockar fram arbetsmaterial ur sina skåp
och den gemensamma plastbacken och stämmer av med varandra hur arbetet
går. Någon kanske stryker eller lägger till något på gruppens whiteboard.
Det finns ingen direkt ”startsignal”, men eftersom eleverna känner till arbetet
och tar vid där de slutade sist, kommer arbetet successivt igång. Det finns
ett visst uns av kamratande, men det är inte särskilt påtagligt i uppstartsfasen.
En förklaring kan vara att gruppen vid det här laget är väl samkörda och
träffas nästan dagligen.432

Därefter följer arbetsfasen, där eleverna på olika sätt försöker utföra sina
uppdrag. De använder olika källor för att söka information. Uppdragen medför
vanligen att de även i handling genomför vissa uppgifter, i eller utanför
skolan. Basgruppen är den första instans där ett problem ventileras och det
tycks självklart att fråga och jämföra mellan varandra i basgruppen. Därefter
frågar eleverna andra elever, lärare eller kanske annan personal på skolan.
De kan ringa någon branschföreträdare eller besöka någon annan kunnig
inom området. Den telefon som finns i resursverkstaden används frekvent.
I uppdragen uppfattas läroböcker som en av flera källor och har inte en
överordnad betydelse.433

Basgruppens medlemmar återvänder ständigt till sin arbetsplats för att
sammanställa material, skriva sina rapporter och diskutera problem. Förutom

431 Fältanteckningar – observationer, informella samtal med lärare – fältanteckningar,
projektbeskrivning/vision och utvecklingsplan.

432 Fältanteckningar – observationer.
433 Fältanteckningar – observationer.
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att eleverna kan dela upp uppgifter mellan varandra kan de även samarbeta
kring någon deluppgift. Men framför allt förekommer ytterligare en process,
som varken är fullt ut individuell eller gemensam. De stödjer, tipsar eller
motsäger varandra och jämför sitt arbete och sina olika lösningar. Detta trots
att varje elev utför sitt eget uppdrag och att dessa utifrån individuella förut-
sättningar och ställningstaganden utvecklas lite olika. Ett kort utdrag ur en
dialog i uppdraget Horsemanship, som jag kommer att återvända till och närmare
granska i nästa kapitel, får illustrera vad jag syftar på.

Papper, böcker och annat material är utspritt på arbetsbordet.
Några av eleverna ritar, med hjälp av millimeterpapper och
linjaler, på sina ritningsförslag.

E2: Ska man ha två meter mellan lamporna?
E2: Men du ser, här har dom bara typ nån decimeter mellan

alla lampor.
E1: Ja, det är typ (en) decimeter mellan. Jag har då en och en

halv, en och en halv, fyra. [fortsätter räkna]
E2: Får jag kolla på din (E1), jag kanske kan få lite inspira-

tion.434

Eleverna utgår således från identiska uppdrag. De arbetar på olika sätt mot
att lösa uppdraget och kommer fram till olika resultat, men gör detta i dialog
med varandra.

När arbetspasset är slut plockar eleverna undan sitt material. Arbetet avslutas
inte på något särskilt sätt, utan läggs åt sidan ett slag, ett ögonblicksverk som
gör att det i denna skildring inte ens omnämns som en egen fas i arbetet. Det
som får utgöra den tredje fasen, kanske bättre preciserat som ett inslag, är
istället socialisationsinslaget. Detta har ingen egentlig kronologisk placering
utan framträder då och då. Här syftar jag på elevernas kamratande med egna
basgruppsmedlemmar eller med elever från andra basgrupper. Det är vid
dessa tillfällen det är svårt att avgöra om de tagit paus eller inte.435 Ytterligare
ett, dock mera sällsynt, inslag är att eleverna begär lektion.

Arbetsformen som bygger på uppdrag kan vid en första anblick tyckas fri,
med en övervikt på deltagarprocesser. En närmare granskning visar dock
att reifikationen i gengäld är tämligen stark ur vissa aspekter, inte minst genom
de preciserade uppdragsbeskrivningarna och att eleverna övats i arbetsformen.

434 Videoupptagning, 2004-04-26.
435 Fältanteckningar – observationer.
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Uppgiften får ett innehåll
Jag beskrev i föregående kapitel att jag på U-programmet identifierat två
olika typer av uppdragsarbete. Vanligast är det som jag helt enkelt kallar
uppdrag, men ett par gånger per år förekommer också storgruppsuppdrag.
Storgruppsuppdragen svarar framför allt mot kärnämnenas mål medan upp-
dragen innefattar mål från både kärnämnen och karaktärsämnen.

Uppdrag
I uppdraget målas ett scenario upp som innefattar ett problem och en uppgift
som skall lösas. Uppdraget sätts in i en kontext färgad av programmets profil,
och eleverna uppmanas att sätta sig in i en verklig eller åtminstone realistisk
situation. Ofta finns även andra aktörer beskrivna som eleverna har ett ansvar
gentemot. Uppdraget är av den karaktären att det inte finns ett färdigt facit,
och det finns fler än ett sätt att ta sig an uppgiften, samtidigt som det finns
en viss styrning av arbetsprocessen utifrån de förutsättningar och redovis-
ningsformer som fastlagts av läraren.

Uppdragsbeskrivningen riktas  personligt till eleven genom formuleringar
som: Du har blivit erbjuden att ansvara för …, eller Du misstänker att …
Redovisningsformerna bygger också vanligen på individuella prestationer:
Du skall muntligt inför styrelsen …, eller Individuell skriftlig rapport in-
lämnas ...436 När premisser som bygger på elevernas personliga ställnings-
taganden, önskningar eller förutsättningar vävts in i uppdragen bidrar detta
till att elevernas arbete och resultat skiljer sig åt.

Uppdragen utformas utifrån kursmål som kombineras från olika kurser.
Kursmålen anger vad ”eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs” och vävs
samman med olika redovisningsformer. I uppdragets handledarbilaga preciseras
de kursmål som skall beaktas vid bedömningen av elevens prestationer. Kursmål
och betygskriterier som uppnåtts bockas systematiskt av för varje elev.437 Här
kan vi således notera att uppdrag, kursmål och bedömning utifrån betygs-
kriterier är individuellt formulerat medan arbetsprocessen bygger på en form
av samförhandling och jämförelse.

Uppdraget Horsemanship får åter igen tjäna som exempel. Här beskrivs en
fiktiv beställare och ett fiktivt ”problem”. Av beskrivningen framgår att eleven
har tillgång till ett stall som byggts på 1960-talet och nu planerar att starta en
verksamhet som amatörtränare inom travsporten. Av förutsättningarna framgår
även att eleven tänker köpa in ett par egna travhästar, skall föda upp unghästar
samt även ta emot andras hästar för träning. Hur många och vilken ras be-
stämmer varje elev själv. I uppdraget ingår bland annat att ta reda på gällande

436 Uppdragsbeskrivning.
437 Uppdragsbeskrivningar, informella samtal med lärare – fältanteckningar.
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lagstiftning och de anvisningar som finns angående skötsel, vård, uppstallning,
minimimått för boxar och spiltor. Eftersom det gamla stallet inte uppfyller
kraven blir det nödvändigt att göra ett nytt skalenligt ritningsförslag. Här
finns utrymme för egna idéer, intressen och design. Eleven skall även lämna
in en skriftlig rapport samt muntligt kunna förklara och argumentera för de
val och placeringar som gjorts i ritningsförslagen. Kursmål från bland annat
matematik A, svenska B, arbetsmiljö och säkerhet, häst och stallskötsel ingår
i uppdraget.438 Jag återkommer till detta uppdrag i kapitel VI.

Varje uppdrag utvärderas genom att eleverna besvarar ett antal standar-
diserade frågor.439 På en betygsskala 1-6 värderar eleverna uppdragsintroduk-
tionen, den egna insatsen, samarbetet i basgruppen, det stöd som funnits
samt redovisningsformen. De värderar också hur de upplevt att arbeta i
uppdragsform och hur stor del av de kunskaper de skaffat sig som de tror
att de kommer att få nytta av. Uppdragsansvarig lärare samanställer svaren
i en tabell, som visar medelpoäng för varje frågeställning samt medelpoäng
för hela uppdraget.

Storgruppsuppdrag
Rubriken för det storgruppsuppdrag jag tidigare nämnt är Engagerad och
Ung.440 Med hänvisning till ett lågt valdeltagande bland unga vid det senaste
EU-parlamentsvalet framgår det av uppdragsbeskrivningen att skolan,
tillsammans med Ungdomsstyrelsen, ger ”dig och din klass i uppdrag att
inför EU-parlamentsvalet i juni, aktivt arbeta för ökad kunskap samt ett
högre politiskt engagemang hos skolans gymnasieelever, men även hos
bygdens folkhögskoleelever”.441 I uppdraget ingår att anordna en utställning
med material från EU och samtliga politiska partier, producera ett bildspel
som beskriver parlamentsvalet, anordna en paneldebatt med representanter
från partierna och genomföra ett provval. Dessutom skall arbetsprocess och
resultat dokumenteras med hjälp av videoupptagningar.442 Som tidigare be-
skrivits sker arbetet över profilgränserna och utanför de fasta basgrupperna,
vilket gör att eleverna efter uppdragsintroduktionen bildar nya arbetsgrupper
utifrån intresse samt under lärarens ledning. De samverkansformer som
utvecklas bygger på att de olika arbetsgrupperna bidrar med olika delar till

438 Uppdragsbeskrivning.
439 Utvärderingsblanketten ”Synpunkter och utvärdering av slutfört uppdrag”.
440 I uppdraget ingick kursmål från samhällskunskap A, svenska B samt estetisk

verksamhet.
441 Uppdragsbeskrivning. Till Engagerad och Ung söktes medel från Ungdomsstyrelsen

och Regeringskansliet, genom satsningen Stöd till ungdomssatsning inför EU-
parlamentsvalet 2004. Projektansökan beviljades med 30 000 kr.

442 Uppdragsbeskrivning.
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det slutliga resultatet. Men även inom varje arbetsgrupp kan arbetet delas
upp för att därefter sammanställas till gruppens resultat.

Måndagen före påsklovet var det så dags för den stora finalen
– paneldebatten. Framme på scenen i den lokal som hyrts för
tillfället har björkar pyntats med påskvippor, eleverna har ställt
i ordning bord framför vilka elevernas egentillverkade parti-
skyltar har placerats: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljö-
partiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Moderaterna, i nämnd ordning. De första partirepresentanterna
har anlänt och medan några hälsar dem välkomna fixas det in
i det sista med vatten och glas till debattörerna och ljudet testas.
”Hörs jag därbak?” frågar en elev i micken. Ett par privatpersoner
har bänkat sig och därefter anländer bussen med elever från års-
kurs 1. En elev ansvarar för videofilmandet. Klockan har passerat
13.00 och en annan elev hälsar samtliga välkomna och påminner
om att mobilerna skall vara avslagna. Innan debattörerna tillåts
presentera sig och hålla sina inledningsanföranden, framför
några elever två sånger. En lokal reporter har anlitats som
debattledare. Eleverna har läst in sig på olika områden, bland
annat sysselsättning, invandring och miljö. De har jämfört
partiernas ståndpunkter inom dessa områden och kan där-
igenom rikta sina frågor till olika partier. ”Jag vill ställa en fråga
till Miljöpartiet. Vad anser ditt parti om användandet av bly i
ammunition och hur tänker ni arbeta för den frågan i EU?”
frågar en elev. Miljöpartiets representant ger sitt svar som följs
av elevens påstående. ”Men det är ju lättare att skadeskjuta
med stålkula.” Övriga partirepresentanter begär replik.

I pausen bjuds det på smörgåsar och musikunderhållning, ett
par elever spelar och sjunger, och efter den avslutande debatten
tackas politikerna för deras deltagande. Efter att politiker och
övriga lämnat lokalen informerar den arbetsgrupp som ansvarar
för provvalet om hur detta skall gå till och därefter går elever
och skolans personal till val.443

443 Fältanteckningar – observationer, 2004-04-05. Utvärderingen av storgrupps-
uppdraget visade att eleverna bedömt sig själva som aktiva i arbetet (4,4 på den
sexgradiga skalan).
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Det storgruppsuppdrag som exemplifierats har på flera sätt varit gränsöver-
skridande. Förutom att lärare sökt medel för uppdraget utanför den egna
skolan och kommunen förekommer ett gränsöverskridande när lärare och
elever hyrt lokal, anlitat debattledare och kontaktat politiker, en folkhögskola,
lokalpress samt inbjudit allmänhet.

Ett ömsesidigt engagemang och åtagande
Finns det ett ömsesidigt engagemang för uppgiften på U-programmet? En
viktig aspekt i sammanhanget är att gemenskapen hålls samman över tid.
En annan viktig aspekt är att det finns en relation mellan medlemmarna som
bygger på det ömsesidiga engagemanget för vad de åtagit sig att göra. Vi skall
i det följande titta närmare på engagemanget, eller bristen därpå.

Engagemang i basgruppen
Eleverna uppger själva att de nya arbetsformerna är roliga, jobbiga och att de
oftast lär sig mer än tidigare.  Några menar att det är ganska slappt.444 Det ter
sig, som jag tidigare nämnt, som en självklarhet för eleverna att fråga varandra
i basgruppen, att jämföra och att dela med sig av kunskaper, fakta och redskap.
Om tendenser till konkurrens finns är de svåra att upptäcka och det verkar
legitimt att låta sig inspireras av varandra. Ett gemensamt engagemang blir
till nytta för hela gruppen lika väl som bristande engagemang försvårar
gruppens arbete. Uppdragen är dock så pass individuella, att arbetet kan
fortgå även om en gruppmedlem är borta eller inte gör sin insats.445 Den
välkända företeelsen att ett grupparbete bromsas upp på grund av att den
elev som har alla papper är frånvarande förekommer inte. Eleverna har skolats
in i arbetsformen, men för den skull fungerar inte alla grupper friktionsfritt.
Innan min studie genomfördes hade samarbetet brutit samman i en bas-
grupp. Arbetslaget valde att prioritera sammanhållning istället för att bryta
upp gruppkonstellationen, och en lärare gick in och arbetade med gruppen
tills de hittat en fungerande samarbetsform.446

Lärares engagemang för arbetsformen
I U-programmets arbetslag finns flera lärare med mångårig yrkeserfarenhet
och intresse för skolutveckling. Min uppfattning är att mycket av den kraft
och det mod som krävts för förändringsarbetet har sin upprinnelse hos
dessa lärare. Idéer, diskussioner och mindre samordnade förändringsförsök
utgjorde grogrund, men det krävdes utrymme för gemensam kraftsamling

444 Informella samtal med elever – fältanteckningar.
445 Fältanteckningar – observationer.
446 Informella samtal med lärare – fältanteckningar
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innan initiativen kunde omsättas till ett sammanhållet utvecklingsarbete.
Noteras bör att ansökan till PRIO 1 endast var en av flera ansökningar som
lärare och skolledare skrivit och fått beviljade. En bärande idé på skolan har
varit att alla personalkategorier skall vara delaktiga i de förändringar som
gjorts på programmet, och möjligen har detta bidragit till gränsöverskridande
aktiviteter.447

Hur har då den förändrade arbetsformen påverkat lärarnas situation?
Tydligt är att deras roll förändrats. Som processpedagoger handlar det om
att hjälpa eleven med hennes eller hans lärprocess. Ibland  innebär detta att
hjälpa eleverna hitta strategier för att lösa problem, trots att läraren själv
inte sitter inne med svaret. Nedanstående episod, som utspelades i datasalen,
får belysa detta:

Eleverna skriver på sina rapporter, samtalar med varandra, tittar
på varandras arbeten, jämför och diskuterar uppgiften. Även
två elever som inte använder sig av datorer sitter i rummet
och skriver för hand. De tillhör en annan profil och arbetar
med ett annat uppdrag. Jag tror att det är tre lärare schemalagda
just nu, men även andra lärare som bara råkar komma förbi
stannar upp och svarar på frågor. Lärarna handleder elever som
arbetar med områden utanför den egna kompetensen. Ibland
får eleven förklara och sedan funderar lärare och elever till-
sammans.

L: Nu är jag dålig på det här – vad står det för? 448

Eleven förklarar. Läraren ställer frågor både till den aktuella
eleven och till övriga elever i basgruppen och denna gång löser
de problemet på så sätt.

En lärare menar att det ibland till och med kan vara en fördel att inte vara
kunnig inom det område eleverna frågar om.

Gruppens gemensamma kunskaper och olika lösningar och tillvägagångs-
sätt synliggörs när lärare och elever tillsammans försöker finna en lösning.449

447 Fältanteckningar – observationer, informella samtal med lärare – fältanteckningar,
intervju med rektor, 2005-03-07.

448 Fältanteckningar – observationer, 2004-03-18.
449 Informella samtal med lärare – fältanteckningar.
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Konstruerandet av uppdrag har varit tidskrävande och långt ifrån enkelt,
eftersom kravet är att alla kursmål skall vara behandlade och bedömda innan
eleverna lämnar gymnasieskolan. Eftersom flera lärare är delaktiga i samma
uppdrag medför detta att de fått en ökad insyn i varandras undervisning och
många lärare har gemensamma angelägenheter. Inte minst vid kaffet märks
ett gemensamt engagemang och åtagande. Frågor och problem som kan röra
uppdrag, arbetsmiljö eller elever angår inte enbart någon enskild lärare utan
många. I detta sammanhang bör man ha i åtanke att skolan är liten och all
personal känner till alla elever. Lärarna diskuterar återkommande förhåll-
ningssätt och arbetsformer. Det har varit en viss omsättning av lärare, vilket
gjort att nya lärare behövt inskolning.450

 U-programmets arbete har uppmärksammats i media, och skolan tar
regelbundet emot studiebesök från andra gymnasieskolor. De har även vid
ett flertal tillfällen presenterat sin ”modell” på konferenser och haft besök
av skolministern.451

En delad repertoar
När man som utomstående betraktar U-programmet, dess lärare och elever,
framträder även här en delad repertoar. Liksom när det gällde P-programmet
kommer jag att rikta uppmärksamheten mot de symboler och rutiner som
finns tillgängliga på programmet.

Symboler och tecken

Tårarna rinner ner längst min frusna kind
och jag försöker glömma att jag finns.
Jag sluter mina ögonlock och glömmer mig bort
och för ett ögonblick …452

På basgruppens whiteboard trängs en mindmap över uppdraget, en enkel
ritning, ett meddelande till läraren, citat från en engelsk låt och en dikt skriven
av någon av basgruppsmedlemmarna. På detta vis sätter eleverna avtryck på
sina arbetsplatser. Framför allt de som tillhör basgruppen, men antagligen
även andra på programmet, känner till och förstår budskapen. Jag utgår
från att alla i basgruppen vet vem som skrivit dikten och vad som ligger
bakom den känsla som dikten förmedlar. Eftersom jag befunnit mig på skolan

450 Fältanteckningar – observationer, informella samtal med lärare – fältanteckningar,
intervju med rektor, 2005-03-07.

451 Ibrahim Baylan besökte skolan.
452 Videoupptagning, 2004-03-26.
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en tid kan jag ana att den gemensamma erfarenheten av en tragisk händelse
både avspeglas i dikten och i den citerade strofen: ”There is only one way to
come to this world, but so many ways to leave”, men jag är inte säker, eftersom
jag inte tillhör gemenskapen.453 Den delade repertoaren medför att med-
lemmarna delar förståelsen för gemenskapens symboler.

På skolan återfinns även olika symboler och tecken mera kopplade till
programmets inriktningar, exempelvis i skolans utsmyckning och genom
både elevers och lärares kläder. Det finns en gemensam klädkod på pro-
grammet, överlag en informell stil, och många bär programmets och inrikt-
ningens emblem på jackan. Ett fåtal elever avviker i detta hänseende från
majoriteten och tycks signalera sin egen stil och identitet genom klädval.
Jag har dock inte uppfattat att eleverna på U-programmet uttryckligen fram-
ställer sig själva i relation till elever på andra gymnasieskolor.454

Rutiner
Överlag signalerar programmets rutiner förändrade avvägningar mellan
vilken ansvarsfördelning som eftersträvas. Det är eleverna som skall ta ansvar
för att begära lektioner, det är eleverna som skall vända sig till resursen för
olika former av stöd och det är eleverna själva som för in basgruppsmed-
lemmarnas närvaro och frånvaro. Naturligtvis finns det lärare i bakgrunden,
som kan föreslå, uppmana och påminna eleverna till olika steg, men mar-
körerna som signalerar elevernas eget ansvar är tydliga.455

Eleverna kommer till sina basgruppers arbetsplatser ungefär vid den tid
arbetspasset börjar, men det tycks finnas en viss outtalad ”flextid”. Eleverna
inväntar inte någon lärare, om det inte handlar om uppdragsstart, utan påbörjar
sitt arbete. De slutar också ungefär på utsatt tid, men om de är mitt uppe i sitt
görande är det inget som hindrar att de fortsätter en stund. Att raster inte är
inlagda på schemat och att eleverna själva avgör om och när de behöver gå
ifrån och vila sig från arbetet fungerar ofta väl. Ibland har jag dock svårt att
avgöra när en elev tagit paus och gränsen kan delvis vara flytande. Hur räknas
aktiviteter som att SMS:a, pussa pojk-/flickvän, lyssna på MP3 eller gå runt
och prata med andra? I den meningsförhandling som pågår på programmet
kan åtminstone de två sistnämnda aktiviteterna kombineras med det som i
sammanhanget räknas till arbete. Men även lärarna kan fråga om eleverna
tagit paus när förehavanden är svåra att identifiera. Kopplingen mellan rum
och aktivitet är inte så tydlig som den vanligen är på en skola. Det är inte
var man rumsligen befinner sig som signalerar eller avgör om man har paus

453 Videoupptagning, 2004-03-26.
454 Fältanteckningar – observationer.
455 Fältanteckningar – observationer.
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eller arbetar. En konsekvens av detta kan bli att vilande elever kamratar sig
med elever som arbetar, vilket illustreras i följande ”Hang man”-episod.456

Skoldagen börjar lida mot sitt slut. Två elever sitter vid bas-
gruppens dator (E1 och 2). De författar ett brev på engelska.
Brevet är en del i det pågående uppdraget och eleverna har valt
att hjälpas åt med detta. De har försett sig med fackböcker på
engelska samt lexikon, både i bokform och på Internet. En
tredje elev (E3), från en annan basgrupp och årskurs, ansluter
sig. Hon intresserar sig först för brevet och uppdraget, men
övergår därefter till att studera arbetsplatsens whiteboard.

E3: Vem har ritat det här?
E1: Jag, jag skulle demonstrera hur man gör en ( ). Men du

kan sudda den.
E3: Å, ska vi göra hang man?
E1: Men vi ska ju jobba.
E3: Ja, men ni kan göra det samtidigt.
E1: Försöker du (sno) mitt jobb?

Elev 3 raderar ett utrymme på whiteboarden och ritar upp
galgbacken medan de två övriga fortsätter med brevet.

E3: Ok, ska vi köra hang man, är ni med på det? Jag ska bara
komma på ett ord.

E2: Ordinary, vi skriver så här, in an o-r-d-i-n-a-r-y.

Brevskrivarna besvarar inte frågan utan fortsätter med sitt brev.
Efter uppmaningar från Elev 3 ger de likväl förslag på bokstäver,
parallellt med författandet av brevet.

E2: S.
E1: A.
E2: Underlaget, underlaget heter väl surface? D.

Efter ytterligare några repliker får brevskrivarna svårt att hålla
kvar uppmärksamheten på brevet. Nu fattas endast ett par
bokstäver.

456 ”Hang man” är den engelska benämningen för ordleken ”hänggubbe”.
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E2: M.
E1: Ja, SOMMARLOV!

Elev 3 fyller raskt i de bokstäver som fattades, sommarlov var
rätt. De skrattar tillsammans. Därefter gör brevskrivarna en
ansats att återvända till författandet. Elev 1 riktar blicken mot
datorns skärm medan Elev 2 slår i ett lexikon. Elev 3 suddar
och gör klart för ett nytt ord.

E1: Underlaget? Det är ju golvet.
E2: Mm.
E3: Jaha. [uppmanande]
E2: Increase.
E3: Bokstav? [uppmanande]
E1: I.
E3: Fel, fel, fel.

Elev 3 ritar en ny detalj till galgen. Efter en stund kommer en
lärare (L) förbi.

L: Alltså, vad gör du riktigt, [N.N.]? Har du tänkt leka
hang man?457

E3: Ja.
L: Har du inget arbete?
E3: Nä. Eller jag orkar inte, jag orkar inte göra det längre.
L: Du känner dig slut för dagen.
E3: Ja, jag vill leka lite.
L: Mm.
E 3: Ja! Vi kan ta engelska ord.
L: Ja, ta engelska ord, de håller ju på att skriva på engelska.458

Under mina observationer har jag både sett exempel på hur elever som tagit
paus respekterar andra elevers val att arbeta och, som i ovanstående episod,
exempel på att de kan störa sina kamraters arbete. I Hang man-episoden var
Elev 3 påstridig i sin önskan att Elev 1 och 2 skulle vara med i ordleken
samtidigt som de arbetade med sitt. Eleven inväntade inte brevskrivarnas
godkännande, utan skred till verket. Elev 1 och 2 lät Elev 3 hållas, samtidigt
som de försökte hålla kvar sitt fokus på brevet.459 Den lärare som kom in

457 NN = elevens namn.
458 Videoupptagning, 2004-05-26.
459 I sammanhanget har jag reflekterat över min och videokamerans inverkan på

elevernas arbetsdisciplin.
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valde att inte avbryta leken. Läraren kopplade aktiviteten till att det var sent
på dagen och att Elev 3 därför var trött. Med hänsyn till att skoldagen snart
var slut fick aktiviteter fortgå, trots att Elev 3:s önskan att leka kan ses som
en tämligen illojal handling mot de två brevskrivarna. Andra gånger, exempelvis
vid högljutt stoj, har lärare ingripit och avstyrt störande aktiviteter. Jag tolkar
det som att den meningsförhandling som pågår gällande ”hur man gör”
fortfarande rör sig inom ett vitt spann i och med att de förändrade arbets-
formerna och strukturerna ännu är nya. Inom de strukturer som skolan
vanligen tillhandahåller är det för både elever och lärare mera välbekant vilka
rutiner som gäller.

Specifika verktyg
I U-programmets praxisgemenskap bär verktygen dels spår av skolans kultur,
dels spår av en yrkespraxis, förbunden med de profiler som programmet har.

Till de skolspecifika verktygen räknas inte enbart penna och papper. Det
finns även tillgång till tekniska verktyg som exempelvis skanner, telefoner,
skrivare och datorer. I resursverkstaden finns bland annat bandspelare, kameror,
videobandspelare, kikare för utlåning. Basgruppernas arbetsplatser, med stora
gemensamma arbetsbord, plastbackar där gemensamt material samlas och
whiteboard för gemensamma noteringar är, precis som uppdragsbeskriv-
ningarna, verktyg nära anknutna med de arbetsformer som tillämpas på
programmet.

När en lärare planerar och sätter samman ett uppdrag, kan hon eller han
genom problemformuleringen styra vilka mer gränsöverskridande och yrkes-
specifika verktyg eleverna behöver komma i kontakt med, vilket illustreras
genom följande episod.

Den basgrupp jag observerar sitter och väntar på läraren för
ytterligare instruktioner om det nya uppdraget. Läraren kommer
in och frågar om de läst igenom uppdragsbeskrivningen. Läraren
repeterar och förklarar och skriver på gruppens whiteboard.
Lärare och elever kommer fram till att eleverna ska lista på tavlan
vad de behöver ta med sig, när de tillsammans skall gå ut för
att genomföra den första delen av Uppdraget. När läraren gått
vidare till nästa basgrupp listar den elev som sitter närmast
whiteboarden material och verktyg, medan kamraterna ger
förslag. Flera av benämningarna har jag aldrig tidigare hört.
Sist på listan skriver eleven ”rosa helikopter”.  Läraren kommer
tillbaka, kastar en snabb blick på tavlan, och säger därefter att
de för att utföra Uppdraget endast får ta med sig det som de
skrivit upp, och för varje sak de skrivit upp men inte behöver
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stryks två andra saker. Eleverna skrattar och suddar snabbt bort
helikopterförslaget. ”Skriv väska också, annars får vi bära i fickor-
na”, säger en elev. Läraren och ett par elever går iväg för att hämta
utrustningen.460

Diskursiv gemenskap
Den diskursiva gemenskapen på programmet präglas av att den är en del av
skolan som institution. Traditionen påbjuder att skolarbete i hög grad handlar
om språklig verksamhet, och tidigare forskning har uppmärksammat ett
samtalsmönster, där lärare ställer frågor som eleven besvarar. I skoldiskursen
finns även spår av U-programmets specifika arbetsformer. Dessutom kan
den diskursiva gemenskapen förstås i anslutning till programmets yrkesför-
beredande profiler. I det följande kommer jag att utveckla dessa tre påståenden
något.

När en lärare ansluter sig till en basgrupp utvecklas inledningsvis ofta ett
fråga-svarsmönster som vi känner igen från skolan. I nedanstående korta
utdrag, hämtat från uppdraget Horsemanship, har en elev lyft ett problem i
basgruppen, men eftersom eleverna inte kom fram till någon lösning passar
eleven på att fråga läraren när denne kommer förbi:

E5: Du, vad gör den här trumman i stallet?

Istället för att omedelbart besvara elevens fråga, påkallar läraren övriga grupp-
medlemmars uppmärksamhet, och riktar en fråga tillbaka till Elev 5.

L: Vi har fått en fråga här. [något höjd röst] I skolans stall,
vad är det för ventilation [N.N.]?461

E5: ( )-ventilation.
L: Och vad menas med det?
E3: Fläktar.
E5: Ja, från och tillfläktar.
L: Från- och tillfläktar.
E5: Mm.462

Läraren bekräftar elevernas svar genom upprepning, och i den dialog som
därefter följer på väg mot den ursprungliga frågans lösning, ställer läraren
ytterligare frågor, som besvaras av eleverna och bekräftas av läraren. Förutom

460 Fältanteckningar – observationer, 2004-04-26.
461 Läraren nämner Elev 5:s namn.
462 Videoupptagning, 2004-04-26.
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detta mönster kan vi av det korta utdraget se att frågan uppfattas som en
angelägenhet för fler än Elev 5. Även Elev 3 (och senare Elev 4) är med i
dialogen. Arbetsformen, att organisera undervisningen utifrån uppdrag och
med sammanhållna basgrupper, återspeglas på detta sätt i den diskursiva
gemenskapen. Basgruppens arbete har över tid utvecklats till en gemensam
angelägenhet och det finns ett ömsesidigt engagemang, vilket medför att om
en elev stöter på ett problem lyfts detta och dryftas i basgruppen. Ett tillväga-
gångssätt som inverkar både på vad som lärs och hur det lärs.

Efterhand som den mekaniska ventilationens funktion utreds, och läraren
skissar och förklarar på whiteboarden, för läraren in olika fackuttryck.463 I
programmets diskursiva gemenskap används ofta gränsöverskridande termer
som är kopplande till programmets olika profiler och närliggande yrkespraxis
- skota, dataklave och foderstat. Det handlar om en kultivering in i en praxis-
gemenskap som lånar yrkespraktikens språkbruk som modell.

Det förekommer även termer som är direkt kopplade till den förändring
som skett på U-programmet, när det gäller att organisera undervisningen,
såsom arena, processpedagog och resursverkstad.464 Detta är termer som
inte används generellt i gymnasieskolan. Det finns dessutom en tendens till
att elever och lärare talar i handlingsinriktade termer som utgår från att
kunskapen får praktiska konsekvenser. Detta kan vara en följd av att pro-
grammet är yrkesförberedande, men också en följd av den specifika arbets-
formen.

Sammanfattande analys
I kapitlet har jag, på ett tämligen fritt och prövande sätt, tillämpat begrepp
från Wengers teori om praxisgemenskaper i min beskrivning och analys av
de två gymnasieprogrammen. Gränserna för en praxisgemenskap behöver
inte nödvändigtvis följa institutionella gränser, men kan å andra sidan göra
det. I denna studie handlar det om elevers och lärares deltagande och med-
lemskap i två olika gymnasieprogram. Det finns andra grupper som också
skulle kunna studeras som praxisgemenskaper: enskilda basgrupper och
projektgrupper, kamratgrupper eller lärararbetslag. Utifrån mitt syfte och
de avgränsningar som gjorts har det dock varit motiverat att studera en
årskurs på vardera programmet. Vissa medlemmar har varit mera perifera;
här tänker jag på lärare med ett fåtal lektioner på programmet eller elever
med hög frånvaro. Andra har haft vad Wenger kallar ett fullt medlemskap.
Förhandlingarna om den gemensamma uppgiften på programmen har ibland
resulterat i meningsskiljaktigheter. Kan man då över huvud taget argumentera

463 Videoupptagning, 2004-04-26.
464 Fältanteckningar – observationer.
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för att programmen är praxisgemenskaper? Och om så är fallet, vad mer kan
teorin om praxisgemenskaper säga oss om programmen och undervisningen
i relation till entreprenörskap i skolan?

Vilka praxisgemenskaper framförhandlas?
På lite olika sätt anser jag att programmen formeras och fungerar som praxis-
gemenskaper. Med hjälp av Wengers indikatorer på en praxisgemenskap
sammanfattas vad jag bygger detta påstående på.

På både P-programmet och U-programmet finns och underhålls tämligen
varaktiga relationer, över terminer och för de flesta över år. Relationerna är
inte alltid harmoniska, men när konflikter uppstår finns vanligen ett ömsesidigt
intresse i att diskutera och söka lösningar på problemen. Detta gäller elever
emellan, mellan elever och lärare och även lärare emellan. I kapitlet har jag
bland annat beskrivit hur elever och lärare förhandlat om formerna för be-
dömning. Läraren lyssnade till elevernas önskemål, och förhandlingen resul-
terade i en kompromiss. Men jag har även gett exempel på när olika uppfatt-
ningar om arbetsdisciplin och tider hanterats på andra sätt. Problem och
meningsskiljaktigheter kan tas upp spontant men även andra kanaler finns,
bland annat genom elevråd och arbetslagsmöten. Trots regleringar och officiella
mål är det just i det dagliga mötet som den gemensamma uppgiften förhandlas,
det vill säga vad de gör där på skolan, i programmet och i klassrummet.

På P-programmet och U-programmet utvecklas lokala rutiner, vilket visar
sig i, och är en naturlig del av, det vardagliga handlandet. Ett sådant exempel
är att projektrapporter skickas till läraren via skolans intranät medan eleverna
sätter in färdiga uppdrag i en pärm i resursverkstaden. På det ena programmet
bockar läraren av närvaron, på det andra är det basgruppernas ansvar. I det
ena fallet avgör läraren när det är nödvändigt med helklassundervisning
och genomgångar, i det andra fallet begär eleverna lektion och så vidare.

De vardagliga rutinerna har även visat sig i lektionernas och arbetspassens
förlopp och ett antal vanligt förekommande faser har identifierats. En lektion
där projektarbete pågår inleds ofta av en administrationsfas, följd av en kort
fas med genomgång, elevernas kamratande i socialisationsfasen, därefter
samarbetsfasen och slutligen en nedtrappningsfas. Ett arbetspass på U-
programmet inleds istället av en kort uppstartsfas, vilken följs av arbetsfasen.
Elevernas oregelbundna kamratande har inte utgjort någon egentlig fas och
istället varit återkommande socialisationsinslag. Då och då förekommer dess-
utom lärarledda uppdragsintroduktioner och av eleverna begärda lektioner.

De verktyg som används kan länkas delvis till skolan som sådan, delvis
till programmens olika inriktningar och dessutom till de specifika arbets-
formerna. Klassrummens och arbetsplatsernas möblering ger något olika
signaler. I P-programmens klassrum är bänkraderna vända framåt mot lärarens
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bord. Det är naturligtvis att föra analysen för långt att tolka in en underliggande
meningen som att även elevernas blickar bör riktas framåt mot läraren, där
kunskapen finns samlad. Däremot reflekterar möbleringen en sådan historisk
innebörd. Eleverna är angelägna om att söka sig andra studieplatser när det är
dags för samarbetsfasen.

Arbetsplatsernas möblering på U-programmet med basgrupper samlade
runt gemensamma bord signalerar att undervisningens tyngdpunkt förskjutits,
och att elevernas blickar riktas mot övriga i basgruppen. En tolkning, mot-
svarande den ovan, är att erfarenheter och kunskaper finns i gruppen. Läraren
är dock inte utmanövrerad. En lärare finns alltid att tillgå i resursverkstaden.
Dessutom går en lärare (processpedagog) regelbundet runt till basgrupperna.
Olika diskurser reflekterar skillnader i programmen och särskilda perspektiv
på framtiden. I kapitlet benämnde jag den ena diskursen förakademisk. På
det andra programmet har diskursen inslag av en yrkespraxis.

Elever och lärare behöver inte introduceras när de träffas på nytt. Inter-
aktionen är framför allt fortsättning på en redan pågående social process.
Det finns en klar uppfattning bland medlemmarna om vilka som tillhör
gemenskapen och inte, och framför allt på P-programmet har jag uppfattat
att de jämför sig med elever på andra program. Lärare och skolledare på båda
programmen tar emot studiebesök och medverkar på konferenser för att berätta
om sitt program och sina arbetsformer.

Medlemmarna vet vad andra i gemenskapen kan göra och hur de kan
bidra till den gemensamma uppgiften, exempelvis vilken lärare som ansvarar
för vad eller är kunnig inom ett speciellt område. De känner även till vilken
elev som är särskilt bra på eller har särskilt svårt för något. De kan ta varandra
till hjälp, och till stor del är arbetsformerna utformade så att detta är nöd-
vändigt.

På programmen utvecklas en lokal kultur med gemensamma historier,
interna skämt och sätt att kommunicera, som man som utomstående har
svårt att förstå och följa med i. Basgruppernas fasta arbetsplatser gör att eleverna
på U-programmet kan sätta avtryck på sina arbetsplatser, skriva små med-
delanden på gruppens whiteboard och lämna sina saker på arbetsbordet.
Både lärare och elever använder specifika begrepp som är obekanta för utom-
stående. På programmen används även identiska uttryck med olika innebörder,
såsom ”handledare” och ”mentor”. På P-programmet och U-programmet
finns även symboler som explicit visar medlemskap. Emblem på jackan är
ett exempel, klassbeteckning ett annat.

Ovanstående sammanfattande analys indikerar att de tre dimensioner
som enligt Wenger håller samman en praxisgemenskap; ett ömsesidigt en-
gagemang, en gemensam uppgift och en delad repertoar, är närvarande i
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betydande grad, vilket argumenterar för att båda programmen, på sina specifika
sätt är praxisgemenskaper.

Entreprenöriell undervisning i skenet av gränsöverskridande
Entreprenörskap kan i den betydelse som redovisas i denna avhandling ses
som en reifikation av två centrala budskap: ökad samverkan utåt, mellan
skola och arbetsliv/närsamhälle och förändrade arbetsformer inom skolan.
Båda dessa budskap handlar på olika vis om gränsöverskridande.

Det ena programmet är studieförberedande och saknar således stadgad
koppling till arbetslivet. Trots detta har gränsöverskridande aktiviteter som
APU-vecka och mentor–adeptutbyte anordnats. Från skolans sida har man
hjälpt till med rekrytering av mentorer när så behövts och även eftersträvat
att underhålla relationerna genom att inbjuda till några kvällsföreläsningar.
I övrigt har ansvaret för mentorsträffar vilat på eleven. Elevernas erfarenheter
av utbytet tas in i undervisningen.

På det yrkesförberedande programmet är APU-perioder fastställda. Här
har det utåtriktade gränsöverskridandet sökt sig även andra former genom
att eleverna fått uppdrag och storgruppsuppdrag som resulterat i konsekvenser
utanför praxisgemenskapens gränser, i närsamhället eller inom branschen.
Ett exempel var den politiska debatt som anordnades. Vid dessa tillfällen får
eleverna feedback på flera sätt än genom en eller ett par lärares bedömning
och betygsättning.

När Wenger använder begreppet gränsöverskridande syftar han på ett
överskridande av praxisgemenskapens gränser. Jag vill dock även uppmärk-
samma en annan form av gränsöverskridande handlingar, inom praxis-
gemenskapen. Här tänker jag på gränsöverskridande i form av samverkan
mellan olika kurser, inte minst mellan karaktärsämnen och kärnämnen. U-
programmet har här gått ett steg längre genom omfattande integrering av
olika kurser i uppdrag. Arbetsformerna har medfört ökad samplanering mellan
lärare och ett överskridande av ämneskompetenser.

Entreprenöriell undervisning i skenet av reifikation och deltagande
Vad kan då, utifrån teorin om praxisgemenskaper, belysas när det gäller den
undervisning som eftersträvas utifrån ett entreprenörskapsperspektiv, det
vill säga vad som syftar till ett så kallat entreprenöriellt lärande?

I en strävan efter att skapa mening i undervisningen har förändrade avväg-
ningar mellan de två integrerade processerna reifikation och deltagande gjorts.
Som jag tidigare nämnt sammankopplas kodifierandet av ämnesspecifika
kunskaper, exempelvis till en lärobok, ofta med undervisning. Utifrån Wengers
perspektiv skapar denna form av reifierande ett förmedlande steg mellan
kunskap i praktiken och den som lär. Reifikation av kunskaper är värdefullt
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i utbildningssammanhang, och dessutom oundvikligt, men kan även bli ett
försvårande steg. I de studerade programmen tycks en viss skepsis till alltför
långtgående former av reifikation och dessa förmedlande steg råda. I både
projekten och uppdragen lägger lärarna vikt vid att eleverna genom deltagande
skall utföra sina uppgifter i ett sammanhang där kunnandet har betydelse. Jag
tolkar det som att bakomliggande uppfattningar handlar om att reifierade
kunskaper i annat fall kan vara svåra att överföra och omsätta i praktiken.

I basgrupperna och projektgrupperna överlämnas en stor del av elevernas
meningsförhandling och lärande till deltagandeprocessen. Det är i grupperna
eleverna arbetar med sina uppgifter, diskuterar och hittar lösningar. En lärare
på U-programmet kallade detta för den lärande organisationen. Men del-
tagandeprocessen har begränsningar och elevernas arbete i grupperna skulle
kunna förlora sin riktning eller trivialiseras om inte arbetsformen även var
reifierad. När innehåll och arbetsformer i betydande grad överlåts till eleverna
riskerar vardagsbegrepp att ersätta specifika och mera precisa begrepp och
svårigheter kan skjutas upp eller undvikas. Här kan reifikationen kompensera
för deltagarprocessens tillkortakommanden genom en strukturerad projekt-
process eller preciserade uppdrag. Min tolkning är att ju mera av elevernas
arbete som överlämnas till deltagandeprocessen, desto starkare reifierar lärarna
strukturerna runt elevarbetet. Här tänker jag bland annat på loggböcker,
bedömningsformer och avstämning mot kursmål.

Å andra sidan kan en alltför stark reifiering av undervisningen, med
begränsade tillfällen för eleverna att dela erfarenheter, påverka innehåll och
samförhandla, riskera att leda till att undervisningen uppfattas som mindre
meningsfullt. Den risken är varken påtaglig i projekten eller uppdragen.

Entreprenörskap på de två gymnasieprogrammen, och utifrån teorin om
praxisgemenskaper, har således att göra med både gränsöverskridande processer,
utåt och inåt, och en balansakt mellan reifikation och deltagande som på
programmen resulterat i förändrade avvägningar.
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Kapitel VI – Samarbetslärande ur ett interpersonellt 
fokus
 
I de två föregående kapitlen har de båda fallen beskrivits och analyserats, 
dels ur ett kulturellt-institutionellt fokus, dels ur ett situerat fokus, och ett 
par episoder har lyfts fram för att exemplifiera och ge röst åt den studerade 
praktiken. I detta kapitel, det tredje och sista analyskapitlet, återvänder jag 
ännu en gång till några episoder i avsikt att analysera elevers deltagande och 
kommunikation ur ett interpersonellt fokus. Analysen är uppdelad i två steg.

I ett första steg, i avsnittet Villkor vid samarbetslärande, sammanställs 
några av de villkor som gäller för samarbetet och lärandet i projekten, stor-
gruppsprojekten, uppdragen och storgruppsuppdragen. Med hjälp av denna 
sammanställning identifieras tre former av samarbetslärande. 

Det finns ett ömsesidigt samspel mellan villkor, samarbetslärande och 
elevernas kommunikationsmönster. Steg två består i att jag närmare granskar 
elevernas kommunikation vid de identifierade formerna av samarbetslärande, 
för att visa på skillnader och specifika drag. Detta redovisas med hjälp av 
dialogiska exempel i avsnittet Kommunikation vid samarbetslärande. Avslut-
ningsvis följer avsnittet Sammanfattande analys.

Villkor vid samarbetslärande

En sammanställning 
I tidigare kapitel har vi stiftat bekantskap med några exempel på projekt, 
storgruppsprojekt, uppdrag och storgruppsuppdrag. Beskrivning och analys av 
arbetsformerna har uppvisat många likheter, men även skillnader. Gemensamt 
är att det finns ett organiserat och ömsesidigt beroende och ett samspel 
mellan gruppmedlemmarna, vilket gör att jag utifrån tidigare definition kan 
prata om ett samarbete.465 Jag har i kapitel II, med hänvisning till McCarthey 
och McMahons, beskrivit tre former av samarbetslärande: peer tutoring, 
kooperativt lärande och kollaborativt lärande.466 Begreppen kooperativt 
och kollaborativt lärande är användbara i den fortsatta analysen och jag vill 
därför påminna om deras innebörd. Vid kollaborativt lärande är deltagarna 
gemensamt engagerade i sin strävan att lösa problem eller uppgift och vid 
kooperativt lärande delar deltagarna upp arbetet mellan sig. 

465 Definition av samarbete, se s. 55 f. i denna handling.
466 McCarthey och McMahons tabell finns på s. 59 i denna avhandling. Där förklaras 

även peer tutoring.
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I nedanstående tabell, som haft McCarthey och McMahons arbete som 
förlaga, men modifierats, görs en sammanställning av några centrala villkor i 
projekten, storgruppsprojekten, uppdragen och storgruppsuppdragen. I tabellens 
sista rad identifieras och klassificeras den form av samarbetslärande som varit 
framträdande i respektive exempel. Här skall poängteras att ingen samarbets-
form förekommer renodlat, de avlöser varandra och kan även övergå till 
individuellt arbete. Det handlar således om den mest framträdande. Vid 
sammanställning och analys framkommer även villkor som gör att varken 
kooperativt eller kollaborativt lärande är överensstämmande benämningar. 
För att erhålla ett verktyg för att tala om denna form av samarbetslärande har 
jag valt att utveckla ett nytt begrepp, nämligen ”komparativt lärande”. 

Av tabell 6:1 kan vi utläsa gemensamma och särskiljande villkor mellan 
projekten på P-programmet och uppdragen på U-programmet samt de stor-
gruppsarbeten som förekommer på båda programmen. 

Tabell 6:1. Villkor och samarbetslärande 

                           P-programmet             U-programmet

Projekt
Storgrupps- 
projekt Uppdrag

Storgrupps-
uppdrag

Exempel Migrän, en info.
broschyr

Friluftsdag Horsemanship Engagerad och 
ung

Uppgift

Innehåll

Form

Resultat/
produkt

Grupp-
gemensam, 
elevinitierad 

Förutbestämda 
projektsteg

Gemensamma 
bidrag till 
gemensam 
slutprodukt

Storgrupp-
gemensam, 
lärarinitierad 

Fri

Olika bidrag 
till gemensam 
slutprodukt

Profilgrupp-
identisk, 
individuell, 
lärarinitierad

Inövad

Gemensamma 
bidrag till 
individuell 
slutprodukt

Storgrupp-
gemensam, 
lärarinitierad 

Inövad/fri

Olika bidrag 
till gemensam 
slutprodukt

Roller Hög jämlikhet Hög jämlikhet 
när arbetet 
delats upp. 
Låg jämlikhet 
när arbetet 
sammanställs

Hög jämlikhet Hög jämlikhet 
när arbetet 
delats upp. 
Låg jämlikhet 
när arbetet 
sammanställs

Interaktion Hög ömsesidighet Medium till hög 
ömsesidighet 

Medium till hög 
ömsesidighet

Medium till hög 
ömsesidighet

Samarbets
lärande

Samarbeta

Kollaborativt

Samverka/
sammanställa

Kooperativt

Samförhandla/
jämföra

Komparativt

Samverka/
sammanställa

Kooperativt
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Projektidén, det vill säga det problem eller innehåll som projekten utgår 
från, har initierats av eleverna och är gemensam för den avgränsade projekt-
gruppen. Arbetsprocessen skall däremot följa förutbestämda projektsteg. 
Projektgruppens medlemmar samarbetar för att försöka förstå, finna mening 
och lösningar och eventuellt skapa en produkt, såsom en CD-skiva, smyckes-
kollektion eller informationsbroschyr. Dessutom skall de skriva en rapport, 
där ett par avsnitt är individuella medan övriga skrivs gemensamt. 

Det finns förutsättningar för jämlika roller, och i de flesta grupperna 
ifrågasätts ett formellt ledarskap i form av en projektledare. Eleverna 
uttrycker att detta endast är en formsak och att de i praktiken har ”delat 
ansvar och uppgifter lika”.467 Samarbetet har inte alltid förflutit friktionsfritt. 
Någon grupp har splittrats medan andra arbetat sig samman. En elev skriver: 
”Såhär i efterhand känner vi att vi har blivit mer sammansvetsade som grupp, 
ett resultat av de prövningar vi tillsammans gått igenom och övervunnit.”468 
Interaktionen är ofta intensiv i projektgrupperna. Här kan dock inte 
uteslutas att ömsesidigheten har ett samband med att projektgrupperna 
består av ett fåtal elever, vanligen två till fyra stycken. Ibland förekommer 
det att gruppmedlemmar fördelar arbetet inom projektgruppen, vilket 
betyder kooperativa inslag. Den dominerande formen av samarbetslärande, 
när eleverna tillsammans försöker hitta lösningar och driva projektet framåt 
är dock kollaborativt lärande. 

Storgruppsprojekten och storgruppsuppdragen resulterar i flera likartade 
förutsättningar. Innehållet har satts samman av lärare, det vill säga 
kursansvariga på P-programmet och uppdragsansvariga på U-programmet. 
Arbetet överlämnas därefter i hög grad till deltagarprocessen, framför allt på 
P-programmet. En elev beskriver det så här: ”Planeringen kändes kaotisk till 
en början. Allt kändes fel och tiden kändes alldeles för knapp.” Samma elev 
fortsätter: ”Planeringen i arbetet gick bättre mot slutet, i början var det en 
hel del ”fram och tillbaka” diskussioner men det löste sig mot slutet vilket 
kändes oerhört skönt.”469 En annan elev konstaterar att ”Demokratin var 
viktig men kanske inte alltid så effektiv. De problem som uppstod löste vi 
dock, kanske inte alltid utan konflikter.”470 För U-programmets elever faller 
arbetet stundtals in i de former som övats i uppdragen.  

I den stora gruppen, det vill säga de elever på P-programmet som läser 
aktuella kurser eller de elever som på U-programmet går i samma årskurs, 
fördelar eleverna arbetet mellan varandra och bidrar därefter med olika 
delar till ett gemensamt resultat. Under den tid när arbetet delats upp och 

467 Projektrapport P-1.
468 Projektrapport P-9.
469 Projektrapport Friluftsdag, 6.
470 Projektrapport Friluftsdag, 7. 

147



genomförs är medlemmarnas roller tämligen jämlika. Därefter, när de olika 
delarna skall sammanställas, tenderar någon eller några att ta initiativet. 
Vid dessa tillfällen kan även rollerna bli ojämlika. När eleverna samverkar, 
koordinerar och sammanställer arbetet kan interaktionen graderas som 
hög. Denna minskar i takt med arbetsdelningen, det vill säga ju mera väl 
avgränsade deluppgifterna är desto mer avtar interaktion och ömsesidighet. 
Framför allt klassificeras samarbetslärandet i storgruppsprojekten och 
storgruppsuppdragen som kooperativt lärande.

Uppdragen är identiska för samtliga elever inom samma profil och således 
även identiska för samtliga basgruppsmedlemmar. Uppdragsansvarig 
lärare har satt samman dem utifrån kursmål från flera kurser. Uppdragen 
skall därefter resultera i individuella redovisningar och slutprodukter. 
Arbetsformen är inövad och lärarna ser en viktig uppgift i att stödja 
elevernas arbetsprocess, därav benämningen processpedagog. Formen ger 
förutsättningar för en viss självständighet och samtidigt jämlika roller i 
gruppen. Trots att basgruppsmedlemmarna inte strävar mot ett gemensamt 
resultat finns det ett ömsesidigt beroende och engagemang, vilket innebär 
att den enskilda individens resultat påverkas av de övrigas arbete. Det 
sker ett ständigt utbyte eleverna emellan när de samförhandlar och tar 
sig an Uppdraget. De stödjer och tipsar varandra och de jämför sina olika 
tillvägagångssätt och lösningar. 

Interaktionen och ömsesidigheten är stundtals, men inte alltid, lika 
intensiv som vid kollaborativa lärprocesser. Jag har i tabellen graderat den 
till medium, men framför allt följer den andra mönster. Denna form av 
samarbetslärande finner jag särskilt intressant eftersom jag varken kunnat 
kategorisera in den utifrån McCarthey och McMahons system eller funnit 
den benämnd i annan litteratur. Jag kallar detta för komparativt lärande. 

Interaktion och kommunikation är grundläggande aspekter vid sam-
arbetslärande. I ovanstående tabell uppskattas graden av ömsesidighet, 
vilket har att göra med i vad mån alla gruppens medlemmar bidrar 
till interaktionen. Skalan är graderad i låg, medium eller hög grad av 
ömsesidighet. Kommunikationsmönstren har även analyserats mera 
detaljerat, vilket i det följande exemplifieras genom episoder hämtade från 
projekt Migrän, en informationsbroschyr och uppdrag Horsemanship.  

Kommunikation vid samarbetslärande 

Projekt Migrän – ett kooperativt och ett kollaborativt exempel
Till att börja med återvänder jag till projekt Migrän, en informationsbroschyr, 
för att exemplifiera en systematisk analys av elevernas kommunikation. I 
projekten har jag framför allt identifierat kollaborativt lärande, men som 
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framgår av det följande förekommer även kooperativa inslag.471 
Episoden delas in i några korta sekvenser. För att sammanhanget skall 

bli begripligt för läsaren inleds varje episod med en sammanfattande 
beskrivning, kallad Sammanhanget. Därefter följer transkriptions- och 
analysutdrag av varje sekvens, här uppdelat i Sekvens 1 och Sekvens 2, för att 
göra analysprocessen så transparent som möjligt. För den läsare som är särskilt 
intresserad av tillvägagångssättet redovisar jag, efter det första transkriptions- 
och analysutdraget i varje episod, hur jag läser analysen. Avsnitten, som inte 
är läsvänliga men däremot informativa, kallas Analys i text (läshjälp). Jag 
uppmanar även intresserade läsare att ta hjälp av instruktionerna i bilaga 
1. Därefter tolkas sekvensernas skeenden i löpande text under rubrikerna 
Vad säger analysen? 

Sammanhanget
Två elever har, som tidigare beskrivits, valt att fördjupa sig i problematiken 
kring migrän. Anledningen till att de valt att arbeta tillsammans, och att det 
just handlar om migrän är, att båda drabbats av migränanfall. De planerar, 
som tidigare beskrivits, att sammanställa en informationsbroschyr, eftersom 
de anser att kunskaperna om migrän är för dåliga, inte minst bland lärare. 
Broschyren skall dels bestå av en informativ faktadel, dels av intervjuer, 
bland annat en ung människas berättelse om sina erfarenheter av migrän. 
”På detta sätt kan de som tar del av detta förstå hur viktigt det är med för-
ståelsen”, skriver en elev i sin projektrapport.472 

När vi kommer in i handlingen har lektionen nyligen börjat. De två 
eleverna sitter bredvid varandra i var sin bänk. Några projektgrupper har 
valt att söka sig studieplatser utanför klassrummet medan andra grupper 
stannat kvar. Det är ett påtagligt sorl i rummet vilket gör att de två elever 
jag observerar överväger att flytta till biblioteket, men det blir sedan inte 
av. Läraren befinner sig längst fram i klassrummet och går därefter runt till 
grupperna.

Sekvens 1
Under förra veckans lektion bestämde eleverna att den elev som i analysen 
kallas E1 skulle genomföra en intervju. I den första sekvensen, som 
varar i 4 minuter och 30 sekunder, redovisar E1 vad som framkommit vid 
intervjun.473 

471 Varken storgruppsprojekt eller storgruppsuppdrag har videofilmats i sådan 
omfattning att analyser av kommunikationsmönstren vid arbetsdelning och 
sammanställning varit möjliga.  

472 Projektrapport Migrän.
473 Videoupptagning 2004-03-15.
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Tabell 6:2. Informationsfolder, sekvens 1

Rad Starttid Handlingar Yttrande                                       
E1

Interakt     
E1

Yttrande                                      
E2

Interakt   
E2

1 00.00
E1 visar E2 
några papper

här har jag hennes intervju om hur 
lärarna ställer sig till migrän

2 00.15 bläddrar aa

3 00.18

E1 läser  högt, 
kolon markeras 
genom gest med 
citattecken i 
luften

här läste jag något som vi typ 
visste redan , ää, dom lärare som 
inte förstår mig dom tar mig som 
ett skämt, så med kolon alltså, jag 
vet inte hur

mm

4 00.40
till exempel om vi ska på fjälltur 
med full packning

5 00.44 mm

6 01.10
E1 pekar i 
texten, E2 böjer 
sig mot och tittar 

så det här är, det här är ju 
psykologiska faktorer som har viss 
påverkan om man blir tvingad av 
skolan

7 01.22 i texten ja, mm precis

8

E2 rätar på sig 
och börjar plocka 
med sina egna 
papper

ää, dom där 
grovformuleringspapperna på 
frågor, skulle vi ta fram de och så 
kollar vi om vi ska komplettera 
med några frågor

9 01.40 mm, en annan intressant sak

10 01.46 mm

11 01.48

E 2 bläddrar i sin 
pärm, tittar 
därefter åter på 
E1:s papper

du ska få höra, hon sa, jag frågade 
såhär, tycker du att det finns 
tillräckligt med information om 
migrän

12 01.57 mm

13 01.57

då svarade hon jag tycker inte att 
det finns tillräckligt med 
information om migrän, till 
exempel jag och min kompis skulle 
prata med en lärare om våran 
migrän så berättade min kompis ( ) 
ett migränanfall och blev läraren 
förvånad och sa att migrän att det 
är väl bara vanlig huvudvärk, och 
det är ju ett tecken på att 
informationen måste bli bättre

aa

14 02.26 mm

15 02.30

E1 tittar upp ur 
sinapappr, 
gestikulerar med 
en hand

migrän, jag tycker själv att dyslexi 
och sånt, det tas ju upp i skolan för 
det påverkar skolarbetet men även 
migrän gör ju det eftersom olika 
uppgifter i skolan som är 
obligatoriska påverkas ju, men 
dom tar ju aldrig upp migrän, dom 
tar ju bara upp andra saker som 
dyslexi som påverkar, även migrän 
gör ju det

mm

16 02.56 E2 nickar, börjar mm, det gör ju det

17
åter bläddra i sin 
pärm

och det är ju klassat som ett 
handikapp, jag vet inte var jag 
läste det

18 03.05 mm

19 03.07
det är ju som ett handikapp i vissa 
sammanhang

20 03.11 mm, jamen precis

21 03.16
det är ju bra om vi tar upp det när 
vi ( )

22 03.20
ja både då om ( ) och om inte 
lärarna vet och ( )

23 03.29 mm

24 03.31
E2 plockar fram 
anrecknings-

men att hur ska man kunna 
åtgärda det

25 03.36
material och 
penna

genom att ää, vi, det är så svårt 
men det konstiga är ju att de vet 
så himla mycket om dyslexi

26 03.46 mm

27 03.49 men inte lika mycket om migrän

28 03.53 mm

29 03.54

precis men det är ju som migrän, 
eller typ man kan ju inte riktigt 
veta hur folk har det

30 04.08 nä

31 04.09 som om ( ) alla har ju olika

32 04.14 E1 riktar sin ja

33 04.15
uppmärksam- 
het mot E2

man kan ju inte säga att sådär är 
det och det blir bättre så eller 

34 04.23 mm

35 04.24

men att dom får någon slags 
vetskap om att det inte bara är 
vanlig huvudvärk så ( )

36 04.31 mm, precis 

37 04.33

E2 ser ut att 
ögna igenom 
tidigare skrivna

få se här, ska vi kompletera 
frågorna

38 04.39 frågor jaa
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Analys i text (läshjälp)
Fram till rad 19 yttrar Elev 1 flera hävdande initiativ, vilket innebär att 
kommunikationen tillförs ett visst innehåll. Som vi kan se av de lodräta 
pilarna håller Elev 1 fast vid sitt innehåll, medan de prickade vertikala pilarna 
visar att initiativet är svagt i den mening att Elev 2 inte förväntas tillföra 
något eller argumentera emot, utan endast ta till sig, att detta var vad som 
framkom i intervjun. Så tycks även Elev 2 göra. Fram till yttrande nr 7 ger 
Elev 2 uppmärksamhetsrespons vid flera tillfällen och understödjer på så sätt 
Elev 1:s redogörelse. I rad 8 bryts detta mönster genom att Elev 2 för in ett 
begärande kollaborativt initiativ i och med förfrågan om de skall komplettera 
sina tidigare frågor. Elev 1 ger en minimal muntlig respons på detta initiativ, 
ett ”mm”, vilken jag, utifrån avsaknad av intonation och handling valt 

Rad Starttid Handlingar Yttrande                                       
E1

Interakt     
E1

Yttrande                                      
E2

Interakt   
E2

1 00.00
E1 visar E2 
några papper

här har jag hennes intervju om hur 
lärarna ställer sig till migrän

2 00.15 bläddrar aa

3 00.18

E1 läser  högt, 
kolon markeras 
genom gest med 
citattecken i 
luften

här läste jag något som vi typ 
visste redan , ää, dom lärare som 
inte förstår mig dom tar mig som 
ett skämt, så med kolon alltså, jag 
vet inte hur

mm

4 00.40
till exempel om vi ska på fjälltur 
med full packning

5 00.44 mm

6 01.10
E1 pekar i 
texten, E2 böjer 
sig mot och tittar 

så det här är, det här är ju 
psykologiska faktorer som har viss 
påverkan om man blir tvingad av 
skolan

7 01.22 i texten ja, mm precis

8

E2 rätar på sig 
och börjar plocka 
med sina egna 
papper

ää, dom där 
grovformuleringspapperna på 
frågor, skulle vi ta fram de och så 
kollar vi om vi ska komplettera 
med några frågor

9 01.40 mm, en annan intressant sak

10 01.46 mm

11 01.48

E 2 bläddrar i sin 
pärm, tittar 
därefter åter på 
E1:s papper

du ska få höra, hon sa, jag frågade 
såhär, tycker du att det finns 
tillräckligt med information om 
migrän

12 01.57 mm

13 01.57

då svarade hon jag tycker inte att 
det finns tillräckligt med 
information om migrän, till 
exempel jag och min kompis skulle 
prata med en lärare om våran 
migrän så berättade min kompis ( ) 
ett migränanfall och blev läraren 
förvånad och sa att migrän att det 
är väl bara vanlig huvudvärk, och 
det är ju ett tecken på att 
informationen måste bli bättre

aa

14 02.26 mm

15 02.30

E1 tittar upp ur 
sinapappr, 
gestikulerar med 
en hand

migrän, jag tycker själv att dyslexi 
och sånt, det tas ju upp i skolan för 
det påverkar skolarbetet men även 
migrän gör ju det eftersom olika 
uppgifter i skolan som är 
obligatoriska påverkas ju, men 
dom tar ju aldrig upp migrän, dom 
tar ju bara upp andra saker som 
dyslexi som påverkar, även migrän 
gör ju det

mm

16 02.56 E2 nickar, börjar mm, det gör ju det

17
åter bläddra i sin 
pärm

och det är ju klassat som ett 
handikapp, jag vet inte var jag 
läste det

18 03.05 mm

19 03.07
det är ju som ett handikapp i vissa 
sammanhang

20 03.11 mm, jamen precis

21 03.16
det är ju bra om vi tar upp det när 
vi ( )

22 03.20
ja både då om ( ) och om inte 
lärarna vet och ( )

23 03.29 mm

24 03.31
E2 plockar fram 
anrecknings-

men att hur ska man kunna 
åtgärda det

25 03.36
material och 
penna

genom att ää, vi, det är så svårt 
men det konstiga är ju att de vet 
så himla mycket om dyslexi

26 03.46 mm

27 03.49 men inte lika mycket om migrän

28 03.53 mm

29 03.54

precis men det är ju som migrän, 
eller typ man kan ju inte riktigt 
veta hur folk har det

30 04.08 nä

31 04.09 som om ( ) alla har ju olika

32 04.14 E1 riktar sin ja

33 04.15
uppmärksam- 
het mot E2

man kan ju inte säga att sådär är 
det och det blir bättre så eller 

34 04.23 mm

35 04.24

men att dom får någon slags 
vetskap om att det inte bara är 
vanlig huvudvärk så ( )

36 04.31 mm, precis 

37 04.33

E2 ser ut att 
ögna igenom 
tidigare skrivna

få se här, ska vi kompletera 
frågorna

38 04.39 frågor jaa
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att inte markera. Elev 1:s förväntade respons uteblir således  och istället 
fortsätter de hävdande initiativen, vilka i rad 15, när eleven uttrycker sin egen 
ståndpunkt, yttras engagerat. Elev 2 ger ytterligare uppmärksamhetsrespons, 
och lämnar initiativet angående ”grovformuleringspapperen” en stund, 
vilket kan tolkas som ett försök att rädda dialogens koherens. I rad 21 kan 
vi emellertid se att Elev 2 ännu en gång försöker föra över dialogen till att 
handla om hur de ska göra genom en kollaborativ respons, vilket lyckas 
något bättre. I Elev 1:s yttrande på rad 25 glider emellertid den kollaborativa 
responsen åter mot ett hävdande initiativ. I rad 29, 31 och 33 tar Elev 2 
svaga hävdande initiativ, understött av Elev 1:s uppmärksamhetsrespons, för 
att i det 37:e yttrandet åter föra in samtalet på att ”komplettera frågorna” 
genom ett begärande kollaborativt initiativ.
  
Vad säger analysen?
I den första sekvensen redogör Elev 1 för intervjusvaren vilket sker genom en 
rad hävdande initiativ. En naturlig följd av detta blir att Elev 1 tar ett större 
talutrymme och rollerna blir något ojämlika. Kommunikationsmönstret är 
illustrativt för kooperativt lärande, eller rättare sagt, redovisningsfasen vid en 
kooperativ process, och är en följd av att eleverna delat upp arbetsuppgifter 
mellan sig. Elev 2 understödjer och håller samman dialogen, men ställer 
inga frågor angående det Elev 1 berättar. Vid ett par tillfällen försöker Elev 
2 även föra över dialogen till ett annat innehåll vilket väcker frågor om det 
gemensamma intresset? Analysen tyder på ett svagt engagemang i varandras 
tankar och Elev 2 tycks i detta fall mer intresserad av att komma vidare i 
arbetet än av att lyssna till intervjuresultatet. Att bli klar med projektet tycks 
vara ett mer närliggande intresse. Analysen visar även att Elev 1, engagerad 
i intervjumaterialet, till en början inte fäster någon större uppmärksamhet 
vid sin motparts försök att föra in nya förslag om vad de skall göra. Ovan-
stående är således ett exempel på hur kommunikationen kan förlöpa vid 
kooperativt lärande. Men detta är inte det enda och inte heller det domi-
nerande kommunikationsmönstret. I följande avsnitt analyseras ytterligare 
en sekvens.

Sekvens 2 
Knappt 2 minuter senare har eleverna lämnat intervjusvaren. Nu handlar 
samtalet istället om vad de vill ta reda på när det gäller akupunkturbehandling 
av migrän. Nedan redovisas knappt 3 minuter av analysen. I sekvensens mitt 
görs ett uppehåll på ca 1 minut medan Elev 2 letar rätt på en fungerande 
penna i sitt pennfodral.474   

474 Videoupptagning 2004-03-15.

152

•



Tabell 6:3. Informationsfolder, sekvens 2

Vad säger analysen?   
Eftersom detta är episodens andra sekvens utelämnas det avsnitt jag i föregående 
sekvens kallade läshjälp och jag går istället in på vad analysen säger. Redan 
vid en första anblick kan man se att samtalsmönstret markant skiljer sig 
från föregående sekvens, trots att det endast förflutit 2 minuter mellan dem. 
Eleverna hjälps åt att komma på frågor som Elev 2 antecknar. Den tidigare 

Rad Starttid Handlingar Yttrande                                       E1 Interakt    
E1

Yttrande                                      
E2

Interakt    
E2

47 06.26 E2 nickar
mm, vad vill du eller vad ska vi ta 
upp för frågor då, fråga för att vi 
måste som ha lite frågor att fråga

48
E2 skriver i sitt 
block, E1 vänd 
mot E2

som jag känner så undrar jag vad 
nålarna har för funktion som, det ser 
ju ut som om man trycker in dom 
och sedan är det inget mer

49 06.55 E2 skriver ok, vad har nålarna för funktion

50 07.10 mm

51 07.13
hur mycket kostar det kanske du 
ska skriva, per behandling

52 07.20 pennans stift men, oj oj oj

53 07.30

bryts av, E2 
trycker fram nytt 
och fortsätter 
skriva

vad sa du, hur mycket kostar en 
behandling, och sen om hon inte 
kan svara på det så får vi fråga den 
hon arbetar med, vad kostar en 
behandling

54 08.10
och så kan man fråga vad är det 
man behandlar, vilka områden 
behandlar man

55 08.22 jaa

56 08.25 Här byter E2 penna under ca en minut

57 09.49 E2 tittat upp vet du vad jag skulle vilja att vi fråga

58 10.00 på E1 mm

59 10.02 E1 vänd mot E2

av alla behandlingar, alltså av tjugo 
personerhur många ( ) hur ska man 
formulera, altså har stor del av 
akupunkturen har hjälpt dom 
människor som det har hjälpt, hur 
ska man säga, dom får ju säkert ( ) 
hjälpt folk

jaa

60 10.27 jaa, hur udersöker man det

61 10.31
jag tycker att vi frågar men jag vet 
inte hur man ska formulera frågan

62 10.36

ja och vem man ska fråga, och 
sedan ska vi göra den där 
medicinska och fråga en läkare, det 
kan ju ändå vara bra, det blir ju 
väldigt mycket men

63 10.51 ja, det kan man ju göra

64 10.53 mm
för då får man det ju från två olika 
perspektiv plus att man får det från 
patientens perspektiv också

65 10.03 mm
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frekvent förekommande rosa färgkoden har bytts till mörkt och ljust grön 
eftersom kollaborativa initiativ och framför allt kollaborativa responser 
avlöser varandra. Flera yttranden innehåller både respons och initiativ, och 
de initiativ som tas är genomgående starka och driver dialogen framåt. I 
dialogen ges regelbundet uppmärksamhetsrespons som understödjer den 
andres yttranden. Talutrymmet är jämt fördelat och koherent. Det råder en 
slags ytlig konsensus eftersom ingen ifrågasätter den andres förslag. Utifrån 
min tolkning är detta ett exempel på de samtalsmönster som ofta uppstår 
vid kollaborativt lärande.  

Ovan har således kommunikationen vid projekt Migrän, en informations-
broschyr exemplifierats och analyserats. I nästa avsnitt analyseras en episod 
från U-programmet och dess uppdrag. 

Uppdraget Horsemanship – ett komparativt exempel 

Sammanhanget
Arbetspasset har precis börjat och runt det ovala arbetsbordet sitter fem elever. 
Även två andra basgrupper finns i lokalen. Arbetsplatserna skiljs av med 
hjälp av skåp vilket inte hindrar att man hör ett påtagligt sorl. Ännu har 
ingen lärare synts till. Två elever (vilka jag kallar Elev 3 och 5) lyssnar på 
musik genom var sin öronsnäcka från en Mp3-spelare. Någon gnolar. De 
har alla plockat fram arbetsmaterial för att fortsätta sitt arbete. Uppdraget 
löper under tre veckor och berör åtta kurser. Scenariot som målas upp i 
uppdragsbeskrivningen, och som tidigare beskrivits, är att eleven planerar 
att starta en verksamhet som amatörtränare inom travsporten och dels 
träna egna hästar, dels ta emot andras travhästar för träning. Det stall 
eleven har tillgång till är byggt på 1960-talet, har inte använts på senare 
tid och följer därigenom inte den lagstiftning och de anvisningar som finns 
i dag.  Uppdraget innefattar bland annat att, med hänsyn till lagar och 
reglementen, göra ett ritningsförslag i skala 1: 200 på ett nyrenoverat stall 
samt en planskiss över stallet och dess omgivning. Till detta skall en bilaga 
med förklarande text bifogas.  

Episoden är indelad i två sekvenser.
 
Sekvens 1
Den första sekvensen sträcker sig över 2 minuter och 24 sekunder. Samtalen 
rör framför allt hur lamporna kan placeras på ritningen och hur många hagar 
de planerat att ha.475 

475 Videoupptagning 2004-04-26.
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Tabell 6:4. Horsemanship, sekvens 1
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Analys i text (läshjälp)
Sekvens 1 inleds med två, nästan samtidiga, initiativ. Elev 5 rådfrågar Elev 3 
angående den förklarande text som skall medfölja arbetet och Elev 1 rådfrågar 
Elev 4 om lampornas placering. Det förstnämnda var ett tydligt begärande 
komparativt initiativ och jag har även tolkat Elev 1:s ”kan man ha” som en 
fråga om ”hur har du gjort och kan jag ha” och därför markerat även detta 
yttrande som ett begärande komparativt initiativ. Även de två responderande 
eleverna (Elev 4 besvarar Elev 1 och Elev 3 besvarar Elev 5) har uppenbarligen 
tolkat initiativen som komparativa eftersom de i sina svar beskriver hur de 
själva gjort i det aktuella fallet. Därefter tar Elev 4 ett underställande initiativ. 
Med yttrandet ”alltså ser du hur jag gör, så fult” ber Elev 4 i rad 5 om ett 
omdöme. Initiativet är svagt och besvaras endast med att Elev 3 ett kort 
ögonblick tittar på hennes ritning innan Elev 3 övergår till att studera hur 
något illustrerats eller beskrivits i en bok. Även initiativet i rad 6 skulle kunna 
tolkas som komparativt, det vill säga att eleven gör en jämförelse med boken. 
Jag har dock markerat yttrandet som hävdande. Elev 1 fortsätter i rad 7 och 
8 på sitt tema om lampor genom att hävda att lampan inte ryms. Det svaga 
initiativet besvaras med ett leende från Elev 4. Elev 5 har, efter sitt inledande 
yttrande, huvudsakligen ägnat sig åt sitt eget och de avslutande yttrandena 
befinner sig huvudsakligen inom en privat kanal.
 
Vad säger analysen?
Så här långt kan vi se att utgångspunkten för initiativen ofta tas i det egna 
arbetet. De rådfrågar varandra, och får på så sätt kännedom om olika för-
faringssätt. I sekvensen finns exempel på när direkta frågor riktas till en 
viss basgruppsmedlem. Det finns även exempel på när elever ger muntligt 
uttryck för svårigheter, utan att direkt rikta dessa till någon. De liksom vädrar 
sina problem och lämnar samtidigt öppet för respons om någon känner 
sig berörd. I sekvensen förekom flera exempel på andra kommunikativa 
handlingar än de muntliga, exempelvis en blick eller ett leende. Elev 2 har 
under sekvensen suttit böjd över sitt arbete och endast tittat upp när Elev 
3 hänvisade till boken. Även Elev 5 har i huvudsak ägnat sig åt sitt eget 
arbete, och eventuellt den musik som ljuder från örsnäckan. Yttrandet ”det 
är lugna låtar” tyder på det sistnämnda. Men sekvensen är allt för kort för 
att föra ett vidare resonemang, varför vi övergår till sekvens 2. 

Sekvens 2 
Sekvens 2 kommer i direkt följd efter den föregående sekvensen och är även 
den drygt 2 minuter. Som framgår av utdraget ökar den kommunikativa 
aktiviteten.476

476 Videoupptagning 2004-04-26.
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Tabell 6:5. Horsemanship, sekvens 2
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Vad säger analysen?
I sekvens 2 fortsätter eleverna att rådfråga varandra och jämföra sina 
ritningar. Elev 4 bedömer även Elev 3:s ritning som ”gigantiska”. Möjligen 
kan yttrandet tolkas som kritik. Någon längre argumentation uppstår dock 
inte och när samma elev yttrar ”med jag” förskjuts kommunikationens 
tema snabbt till en metaspråklig nivå. Felsägning passerar inte obemärkt 
utan Elev 1 och 3 kommenterar yttrandet och därefter brister de ut i skratt. 
Mitt i skratten begär Elev 2, som fram till nu suttit böjd över sitt arbete, 
uppmärksamhet. Elev 2 ler och det är svårt att avgöra om leendet har sin 
grund i det som övriga skrattar åt, om det är upptäckten av yttrandets 
bristande ”timing” eller om leendet rör att den egna ritningen liknar en 
bilväg. De jämförande inslagen fortsätter och tilltar genom att eleverna 
utbyter ritningar. Elev 2 motiverar sitt lån av en annans ritning med att det 
kan ge inspiration, medan Elev 4 efterfrågar bedömning av sitt arbete. Elev 
4 ber även en lärare om omdöme. Eleven nöjer sig dock inte med lärarens 
”ja, visst”. Min tolkning är att utifrån den tidigare jämförelsen med Elev 3:s 
ritning vill eleven, genom underställande initiativ ”är inte hagarna typ jag 
vet inte”, erhålla ytterligare synpunkter från läraren. Denna gång ger dock 
inte läraren en direkt bedömning, utan ber eleven motivera sina val. 

Sammantaget kan vi se att de starka initiativen för kommunikationen 
framåt. Även om flera innehållsliga teman initieras erhålls respons, vanligen 
i den mening som efterfrågas. Samtalet är dock inte helt koherent och 
ett djupare ifrågasättande och argumenterande saknas. Talutrymmet är 
inte jämt fördelat under de minuter som exemplifieras. Deltagandet och 
engagemanget varierar och vissa elever tar eller ges större plats. Detta kan 
även ha sin grund i att exempelvis Elev 5 lyssnat på musik och Elev 2 arbetat 
koncentrerat. När jag analyserat ett större material finner jag belägg för båda 
dessa påståenden. Yttranden kan stundtals befinna sig inom en privat kanal 
vilket jag ser som ett tecken på att elever periodvis kan arbeta mera enskilt 
i basgruppen. Analysen visar att elevernas yttranden ofta är korta. Jag har 
dock inte funnit någon tillförlitlig förklaring till detta. 

Som vi kan se är de blåfärgade komparativa inslagen påtagliga, både när 
det gäller initiativ och respons. Ett tema diskuteras inte i syfte att gemensamt 
försöka komma fram till konsensus, utan det är accepterat att göra på olika 
sätt, även om det är intressant att jämföra med hur andra gör. Det är inget fel 
i att inspireras av varandra eller ta efter varandra och ingen försöker dölja 
sitt arbete. Kommunikationsmönstret anser jag är utmärkande för det jag 
kallar komparativt lärande. 
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Sammanfattande analys
I det här kapitlet har jag utifrån ett interpersonellt perspektiv beskrivit och 
analyserat samarbetslärande, dess villkor och kommunikationsmönster. 
Min uppfattning är att det finns ett ömsesidigt samspel mellan dessa tre 
men ambitionen har inte varit att peka på kausalitetsförhållanden. Däremot 
har jag beskrivit villkor som i denna studie framträtt vid projekt, uppdrag, 
storgruppsprojekt och storgruppsuppdrag samt identifierat tre former av 
samarbetslärande: kopperativt, kollaborativt och komparativt lärande. I det 
följande ägnas det komparativa lärandet särskilt intresse. 

Socialt ömsesidigt beroende
Genom projektorienterad och uppdragsorienterad undervisning har förut-
sättningar för ett socialt ömsesidigt beroende i projektgrupper och basgrupper 
tillrättalagts, vilket är grunden för att samarbete skall åstadkommas. Lärare 
på båda programmen tycks utforma undervisningen utifrån antaganden om 
att kollektiva processer är centrala och att elevernas samlade erfarenheter 
och uppfattningar är en tillgång i gruppen. Eleverna ses inte som passiva 
mottagare av kunskap utan som aktiva deltagare i ett gemensamt lärande och 
kunskapande.477 Samarbetet ger förutsättningar för att eleverna kan klara 
av och åstadkomma mer än vad de skulle ha klarat av enskilt.  

I just uppdragen utgår dock det ömsesidiga beroendet från något 
annorlunda villkor, eftersom arbetet inte skall resultera i en gemensam 
lösning eller gemensam produkt. Exemplen i föregående avsnitt visar att 
en elev kan välja att periodvis arbeta mera eller mindre individuellt i sin 
basgrupp. Tillgången till varandra och den gemensamma kunskapen gör 
dock att det är fördelaktigt att delta i erfarenhets- och kunskapsutbytet. 
Dessutom finns förväntningar och ett ansvar för varandras lärande från 
både basgrupp och lärare. Men det är således det individuella resultatet eller 
produkten som bedöms i uppdragen, medan både kollektiva och individuella 
prestationer bedöms i de övriga samarbetsformerna. På vilket sätt detta 
påverkar elevernas ansträngningar att utveckla gruppens gemensamma 
lärande och kunskap är svårt att uttolka. Frågan hänger samman med vad 
som motiverar eleverna: det närliggande intresset av att lösa uppdraget, 
intresset för att lära sig något nytt eller det långsiktiga intresset för att erhålla 
bra betyg. Det har även att göra med i vad mån eleverna är medvetna om 
de resurser de kan utgöra för varandra. Med anledning av de individuella 
inslagen i uppdragen uppfattar jag riskerna för free riding eller social loafing 
begränsade i basgrupperna.478

477 Begreppet kunskapande används av Johannesson & Madsén, 2000, s. 95. De 
skriver: ”Kunskapande innebär att en människa skaffar sig kunskaper genom att 
vara aktiv; kunskaper finns inte färdiga, och ligger och väntar på att läras in, utan 
skapas av varje människa tillsammans med andra”.

478 Free riding och social loafing definieras på s. 56.
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Flerstämmigt och enstämmigt
Dysthe använder begreppet dialogiskt klassrum för att synliggöra den under-
visning där såväl lärarens som elevens frågor och påståenden kan initiera 
samtalet.479 De klassrum, studieplatser och arbetsplatser som beskrivits i 
denna studie är dialogiska. Här föreligger närmast ett motsatt förhållande till 
vad Dysthe beskriver som monologiska klassrum, i betydelsen att läraren 
talar och eleven lyssnar. Eleverna upptar en stor del av lektionens eller arbets-
passets talutrymme. Även med hänsyn till att läraren inte funnits specifikt i 
fokus för min studie, och på så vis kommit i skym undan, väcks frågor om 
i vilken utsträckning ansvaret för lärande och kunskapande kan överlämnas 
till elevgruppen. Detta återkommer jag till i diskussionen.

Dysthe menar att det finns en lärpotential i klassrummets flerstämmighet 
och lägger i detta elevers aktiva engagemang i varandras idéer och tankar.480  
Aktivt engagemang i betydelse av att motsäga, argumentera, vända och vrida 
på ståndpunkter är dock mindre frekvent i de kommunikationsmönster som 
analyserats i denna studie. 

I projektens kollaborativa lärande har elevers yttranden ofta sin utgångs-
punkt i det gemensamma genom kollaborativa initiativ och kollaborativa 
respons. Eleverna är sällan kritiska och argumenterar vanligen inte mot 
innebörden i varandras yttranden, vilket torde ha att göra med att konsensus 
bildar en grund för det kollaborativa arbetet. En alternativ tolkning kan vara att 
engagemanget är för svagt för att leda till diskussioner. Olika talares yttranden är 
i en del fall så samstämmiga att dialogen närmast kan förstås som enstämmig, 
istället för flerstämmig, trots att eleverna arbetar i grupp.481

Studien tyder på att de största förutsättningarna för ömsesidigt engagemang 
trots allt finns i projektarbetets kollaborativa lärande. Samtidigt är det också i 
projekten som brist på ömsesidigt engagemang får de största konsekvenserna. 
När kommunikationen är engagerad, visar detta sig bland annat i att 
elevernas yttranden kan avbryta varandra och bygga vidare på varandra, det 
vill säga att eleverna talar i munnen på varandra. Ett exempel på detta var 
när eleverna i projektet Migrän, en informationsbroschyr i föregående kapitel 
försökte utreda skillnaden mellan migrän med och utan aura.482 Vid sådana 
tillfällen synliggörs försöken till gemensamt kunskapande.

I uppdragen tas utgångspunkten för elevernas initiativ ofta i det 
individuella arbetet. De komparativa initiativen är genuina frågor för att 
komma vidare i arbetet med uppdragen. De rådfrågar varandra, jämför 

479 Dysthe, 1993.
480 Dysthe, 1997.
481 Jfr Malmberg, 2006, s. 206, som diskuterar enstämmighet i en nätbaserad 

kurs.
482 Se s. 124 i denna avhandling.
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och delar erfarenheter. Även här är direkt kritik av innehållet i varandras 
yttranden ovanlig. Vanligare är att eleverna bidrar med sina idéer och 
synpunkter till de övrigas. Konsensus är inte en förutsättning för arbetet. 
När de presenterar sin förståelse och sina lösningar för varandra, jämför och 
kommenterar, kan dock detta ibland ses som indirekt kritik. Ett exempel 
på detta är när Elev 3 och 4 i uppdrag Horsemanship (Tabell 6:5) jämför 
hagarnas antal och storlek.

Genom komparativa yttranden och respons uppstår i basgruppen en fler-
stämmighet och en kollektiv kunskap om att det finns olika förfaringssätt 
och lösningar.  
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Kapitel VII – Resultat och diskussion

Jag har, genom en multipel fallstudie, närmat mig avhandlingens problem-
område utifrån en etnografiskt inspirerad ansats och en sociokulturell
teoriram. Analysen har gjorts med utgångspunkt i tre olika fokus: ett kulturellt-
institutionellt, ett situerat och ett interpersonellt fokus.  I avsnittet Resultat är
det dags att föra samman delresultaten från dessa tre fokus. Därefter diskuteras
detta i avsnittet Resultatdiskussion och avslutningsvis reflekterar jag över gjorda
avgränsningar och tillvägagångssätt i avsnittet Metoddiskussion. Men innan
detta görs vill jag ännu en gång återkoppla till studiens syfte och frågeställningar.

Mitt syfte är att beskriva, analysera och vinna kunskap om vad entrepre-
nörskap i den svenska gymnasieskolan kan innebära i praktiken, mot bakgrund
av en lokal kontext. Särskilt studeras villkor för lärande.

De frågeställningar som vägleder studien lyder: Hur framförhandlas, orga-
niseras och realiseras undervisningen inom de båda gymnasieprogrammen?
Vilka är de sociala gemenskaper som elever och lärare bidrar till respektive
deltar i? Vilka lärandeformer är framträdande?

Resultat

Realiserandet
Genom två fallbeskrivningar skildras utvecklingsarbeten på två gymnasie-
program som i förhållande till sina målsättningar i varierande grad försökt
förändra skolans sätt att organisera program, undervisning, ansvar och sam-
arbete. Båda programmen har beviljats projektanslag från det länsövergripande
projektet PRIO 1, vars målsättning är ökat entreprenörskap i länet och speciellt
bland unga människor. Härigenom har programmen valts ut som exempel
på hur entreprenörskapssatsningar kan omsättas i den svenska gymnasieskolan.

Studien visar att de utvecklingsarbeten som genomförs på P-programmet
och U-programmet varken kan förstås som top down-initiativ eller bottom
up-initiativ, utan snarare som ett möte mellan båda dessa initiativ. Intentionerna
bakom entreprenörskap i skolan har förvisso förankring på överstatlig nivå
genom de rekommendationer och exempel som förekommer i OECD- och
EU-dokument och genom att projekten är medfinansierade av EU:s struktur-
fond Mål 1. PRIO 1 har realiserat den överstatliga politiska entreprenör-
skapstanken och varit en intervenerande aktör, som genom nätverk och
projektanslag, nått ut till kommuner och skolor. Anslag och fortbildnings-
erbjudanden riktade till lärare har ställts till förfogande i utbyte mot att
skolornas utvecklingsarbeten uppfyller specifika kriterier. Det budskap som
förts fram, från överstatlig och regional nivå, har handlat om förändrade
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förhållningssätt och arbetsformer i skolan och ökad samverkan med när-
samhälle och lokalt näringsliv i syfte att förändra attityder och utveckla
elevers inre och yttre företagsamhet. Här skall tilläggas att riktlinjerna från
PRIO 1 varit vida och gett utrymme för lokala initiativ. Denna beskrivning,
utifrån ett uppifrånperspektiv, är inte den enda. En annan beskrivning för-
flyttar bakgrund och initiativ till lärares och skolledares otillfredsställelse
med hur gymnasieprogrammen tidigare fungerat, framför allt när det gällde
elevernas svaga motivation och prestationer och en undermålig arbetsmiljö.
Lärare och skolledare har kritiskt granskat den egna verksamheten och kommit
fram till att förändringar var nödvändiga. Idéer om de förändrade gymnasie-
programmen föregick sålunda PRIO 1:s resurserbjudanden.

Förankringen på nationell nivå, i nationella styrdokument och på ut-
bildningsdepartement, för den entreprenörskapsinriktning som föreskrivs i
de aktuella kommunernas skolplaner och bedrivs i skolornas praktik är svag.
Entreprenörskap nämns inte i styrdokumenten, även om vissa intentioner
är desamma. Här har vi inom utbildningsområdet på nationell nivå att göra
med ett policy/praktik-glapp. Däremot har kommunikationsvägar upprättats
vid sidan av den nationellt utbildningspolitiska, mellan skolor/kommuner
och EU. I denna studie har Länsstyrelsen i Västerbotten visat sig fungera
som en sådan kommunikationsväg. Nutek utgör ett annat exempel.

Resultatet visar att utvecklingsprojekt som dessa kan medföra tämligen
olika, och även omfattande omdaningar. I de två fallen har förändringarna
rört allt från programutformning, kursutformning, terminsindelning, skol-
dagsindelning, arbetsformer, utbyte med arbetsliv/närsamhälle samt elevers
och lärares uppgift och ansvar.

På det ena programmet resulterade skolstyrelsens initiativ och beviljade
projektanslag i att ett nytt lokalt program med uttalad inriktning mot entre-
prenörskap inrättades, vilket i denna avhandling kallas P-programmet. På
det andra programmet, U-programmet, gjordes omfattande förändringar
inom befintligt program.

På P-programmet har en del i entreprenörskapsinriktningen inneburit
att en lokal kurs inrättats. En central del i kursen handlar om mentorskap
och varje elev har kontakt och regelbundna möten med en mentor från
arbetslivet. Projektarbete är en prioriterad och vanligt förekommande arbets-
form. Vid dessa projekt förekommer kursövergripande samarbete, men i
övrigt vittnar kurser i förhållande till kursmål, schemapositioner och be-
manning om institutionell stabilitet.

På U-programmet genomförs istället kurser och kursmål inom arbetsformen
uppdrag. Det betyder att ett uppdrag innefattar kursmål från flera olika kurser.
Ett uppdrag sträcker sig över tre till fyra veckor och flera lärare fungerar som
processpedagoger (handledare) i samma uppdrag. Schemat indelar skoldagen
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i för- och eftermiddagspass. Entreprenörskapssatsningen i kombination med
skolans mål- och resultatstyrning har öppnat upp för alternativa tolkningar
av regleringar och styrdokument än de gängse. Resultatet visar följaktligen
på andra möjliga institutionella rutiner och strukturer än de skolan vanligen
agerar inom.

I studien framkommer att elevernas eget val, eget och gemensamma ansvar
och intresse är centralt och utgör motiv för hur lärare och ledning inom
programmen organiserar undervisningen. Detta poängteras på båda pro-
grammen. Eleverna skall övas i att ta ansvar för sin planering, sina studier
samt sitt eget och gruppens lärande. Detta synliggörs på olika sätt, dels i
programmens utformning, undervisning och arbetsformer, dels i den officiella
diskursen kring programmen. Jag har i denna avhandling talat om en diskursiv
förskjutning av ansvarsbördan för elevernas lärande och utbildning. På båda
programmen finns även en avsikt att tillvarata den enskilda elevens och
gruppens intressen och erfarenheter. När det gäller projekten på P-programmet
exemplifierar dessa tillfällen när eleverna tillsammans konstruerar projektidén,
ofta utifrån fritidsintressen eller andra erfarenheter. På U-programmet är
det däremot uppdragsansvarig lärare som konstruerar uppdragen, men med
utgångspunkt i programprofil och karaktärsämnen för att på så vis fånga upp
elevernas intressen.

Praxisgemenskaperna
På lite olika sätt har programmen formerats och fungerar som praxis-
gemenskaper. Utifrån antaganden om att människor lär genom att delta i,
engagera sig i och bidra till sina sociala gemenskaper är det angeläget att be-
skriva dessa närmare.

Den gemensamma uppgiften framträder genom de sätt som elever och
lärare i praxisgemenskapen utför den på. Det handlar om att finna mening,
fungera och arbeta tillsammans i vardagen. Genom att analysera lektionernas
och arbetspassens förlopp vid projektarbete och uppdragsarbete har ett antal
vanligt förekommande faser identifierats. En lektion på P-programmet där
projektarbete pågår inleds ofta av lärarens administrationsfas, följt av en
kort fas med lärarens genomgång. Därefter följer elevernas socialisationsfas
som övergår i en samarbetsfas. Lektionen avslutas med en nedtrappningsfas.
Ett arbetspass på U-programmet inleds istället av en kort uppstartsfas, vilken
följs av en arbetsfas. Elevernas kamratande (sociala småprat och socialt um-
gänge) har inte utgjort någon egentlig fas, det sker lite nu och då, och utgör
därför ett återkommande socialisationsinslag. Då och då förekommer dessutom
lärarledda uppdragsintroduktioner och av eleverna begärda lektioner.
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På båda programmen finns ett ömsesidigt engagemang. Relationerna är
inte alltid harmoniska, men när konflikter uppstår finns vanligen ett ömsesidigt
intresse i att diskutera och söka lösningar på problemen. Relationerna är
varaktiga, över terminer och för de flesta över år.

Repertoaren innefattar gemensamma historier, interna skämt och sätt att
kommunicera som man som utomstående har svårt att förstå och följa med
i. Elever och lärare behöver inte introduceras när de träffas på nytt, utan
interaktionen är framför allt en fortsättning av redan pågående sociala
processer. Det finns en klar uppfattning bland medlemmarna om vilka som
tillhör gemenskapen och inte. I P-programmet har jag tydligt uppfattat att
eleverna jämför sig med elever på andra program. Lärarna berättar gärna,
exempelvis vid konferenser, om hur ”vi gör på vårt program”.

Med en praxisgemenskap följer gränser och därmed även överskridande
av gränser. Entreprenörskap i skolan för med sig ett centralt budskap om
gränsöverskridande, nämligen ökad samverkan utåt, mellan skola och arbetsliv/
närsamhälle. På P-programmet, som är studieförberedande, saknas fastställd
praktik i arbetslivet. Trots detta har gränsöverskridande aktiviteter som
arbetsplatsförlagd utbildning och det tidigare nämnda mentorskapsprojektet
inrättats.

På det yrkesförberedande U-programmet är arbetsplatsförlagd utbildning
en fastställd del av programmet. Här har det utåtriktade gränsöverskridandet
sökt sig även andra former genom att eleverna fått uppdrag som ger kon-
sekvenser utanför praxisgemenskapens gränser, i närsamhälle eller mot bransch.
Respons erhålls vid dessa tillfällen på fler vis än genom lärares bedömning
och betygsättning.

I teorin om praxisgemenskaper syftar begreppet gränsöverskridande på
ett överskridande av praxisgemenskapens gränser. I denna studie har även
gränsöverskridande handlingar inom praxisgemenskaperna uppmärksammats.
Det handlar om samverkan mellan olika kurser, och framför allt på U-
programmet en samverkan mellan karaktärsämnen och kärnämnen. Arbets-
formerna har, i olika grad, medfört ökad samplanering mellan lärare och ett
överskridande av ämneskompetenser.

Meningsförhandling handlar i teorin om praxisgemenskaper om avväg-
ningar mellan två ömsesidiga processer, reifikation (en form av förtingligande
eller konkretiserande i vid bemärkelse) och deltagande. I både projekten och
uppdragen läggs vikt vid att eleverna genom deltagande skall utföra sina
uppgifter i ett sammanhang där kunnandet har betydelse. Det medför
sammansatta uppgifter, och ofta inslag av praktiskt genomförande. En
bakomliggande uppfattning bland lärarna tycks vara att reifierade kunskaper
i annat fall försvårar elevernas överförande och tillämpning av kunskaper i
andra sammanhang.
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Resultatet visar att en stor del av elevernas meningsförhandling och lärande
överlämnas till projektgruppernas och basgruppernas deltagandeprocesser.
Det är i grupperna eleverna skall hitta tillvägagångssätt att lösa sina uppgifter,
diskutera och lära av varandra. Men deltagandeprocessen har begränsningar
och elevernas arbete i grupperna riskerar förlora sin riktning eller trivialiseras
om inte arbetsformen även reifieras. Reifikation kompenserar för deltagar-
processens tillkortakommanden genom att exempelvis eleverna skall följa
strukturerade projektprocesser eller preciserade uppdragsbeskrivningar.

Samarbetslärandet
I studien har fyra undervisningsformer lyfts fram och närmare analyserats:
projekt, storgruppsprojekt, uppdrag och storgruppsuppdrag. Projekt och uppdrag
består av mindre elevgrupper medan de övriga två genomförs i helklass/hel
årskurs. Gemensamt är att det finns ett organiserat ömsesidigt beroende och
ett samspel mellan gruppmedlemmarna, vilket gör det funktionellt att tala
om olika former av samarbetslärande. Villkoren skiljer sig åt mellan dessa
arbetsformer och jag har valt att särskilt belysa skillnader när det gäller uppgift,
roller och interaktion.

I projekten har eleverna tillsammans i projektgrupperna bestämt projektidé,
medan arbetsprocessen följer förutbestämda projektsteg. Projektgruppen
samarbetar för att uppnå gemensamt resultat.

I storgruppsprojekten och storgruppsuppdragen svarar kursansvarig lärare
på P-programmet och uppdragsansvarig lärare på U-programmet för att sätta
samman uppgiftens innehåll. Arbetet överlämnas därefter i hög grad till
deltagarprocessen, vilket innebär att eleverna själva prövar olika vägar för
att genomföra och lösa uppgiften. De fördelar arbetet mellan varandra och
bidrar därefter med olika delar till ett gemensamt resultat.

Uppdragen är identiska för samtliga elever inom samma profil och
uppdragsansvarig lärare sätter samman dem utifrån flera kursers kursmål.
Elevernas arbete leder till individuella resultat, men dessa nås genom att
hjälpa varandra och jämföra inom basgruppen. Trots att basgruppsmed-
lemmarna inte strävar mot ett gemensamt resultat eller en gemensam slut-
produkt finns det en form av ömsesidigt beroende och engagemang, vilket
medför att den enskilda individens resultat påverkas av de övrigas arbete.

Elevernas roller i grupperna är något mer jämlika i projekten och i upp-
dragen än i de större gruppkonstellationerna. I storgruppsprojekten och stor-
gruppsuppdragen är jämlikheten hög när arbetet delats upp men lägre när
arbetet sammanställs. Ömsesidigheten, när det gäller att bidra till interaktionen,
är störst i projekten. Vid de övriga arbetsformerna har denna interaktion klassats
som medium till hög.
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Den dominerande formen av samarbetslärande, när eleverna i projekt
tillsammans försöker hitta lösningar och driva arbetet framåt, är kollaborativt
lärande.

Storgruppsprojekten och Storgruppsuppdragen resulterar i flera likartade
villkor. I båda dessa fall har samarbetslärandet framför allt klassificerats som
kooperativt lärande.

I studien framkommer även villkor som gör att varken kooperativt eller
kollaborativt lärande är överensstämmande benämningar. För att erhålla ett
verktyg för att tala om denna form av samarbetslärande har jag valt att utveckla
ett nytt begrepp, komparativt lärande.

Kommunikationen är en grundläggande aspekt vid samarbetslärande.
Därför har kommunikationsmönstren i de olika formerna av samarbetslärande
analyserats, framför allt när det gäller kollaborativt och komparativt lärande,
och med ett särskilt intresse för det sistnämnda. Resultatet visar först och
främst att samtalsmönstren skiljer sig åt. Skillnaderna kommer sig av om
utgångspunkten i ett initiativ tas i det gemensamma, som vid kollaborativt
lärande, eller i det individuella, som vid komparativt lärande.

Specifikt för komparativt lärande är att den individuella utgångspunkten
till trots, rådfrågar eleverna varandra, jämför och delar erfarenheter. Genom
komparativa yttranden och responser byggs en kollektiv kunskap om att
det finns olika förfaringssätt och resultat.

Aktivt engagemang i betydelse av att motsäga, argumentera, vända och
vrida på ståndpunkter är mindre frekvent förekommande. Olika talares ytt-
randen riskerar, framför allt genom den konsensussträvan som finns vid
kollaborativt lärande, att vara så samstämmiga att dialogen närmast framstår
som enstämmig, istället för flerstämmig.483

Trots att jag vid komparativt lärande bedömer kommunikationen som
flerstämmig, vilket innebär att flera röster och alternativ görs hörda, uteblir
även här det mera engagerade argumenterandet och ifrågasättandet. En an-
ledning kan vara att ett tema inte diskuteras i syfte att erhålla konsensus,
utan det är accepterat att göra på olika sätt. Det ömsesidiga beroendet och
engagemanget finns istället i att eleverna är medvetna om de resurser de kan
utgöra för varandra.

Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis
Vad har då entreprenörskapssatsningen inneburit i de två studerade fallen,
i praktiken och mot bakgrund av en lokal kontext? Frågan är svår att besvara
om utgångspunkten tas i begreppen entreprenörskap i skolan, entreprenöriell
undervisning, entreprenöriellt lärande, entreprenöriella förmågor eller andra

483 Jfr Malmberg, 2006, s. 206.
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närliggande begrepp, eftersom definitionerna av dessa inte är entydiga. När
utgångspunkten istället tas i skolans praktik finns vissa oklarheter om vad
som skall räknas till ordinarie verksamhet eller utvecklingsarbete och vad
som är ett avtryck av entreprenörskapssatsningen. I det följande tar jag dock
steget fullt ut genom att sammanfatta resultaten, samt förenar dessa med
några av de begrepp som finns kring entreprenörskap.

Studien visar att satsningen på entreprenörskap i skolan har realiserats på
olika sätt i de två programmen. Resultatet synliggör andra tolkningar av
regleringar och styrdokument än de gängse. Förändringarna har bland annat
rört inrättande av nytt program, alternativ till kursutformat program, för-
ändrad indelning av skoldagen, projekt- och uppdragsinriktade arbetsformer
och kontakter med mentorer i arbetslivet.

Entreprenöriell undervisning handlar i de två gymnasieprogrammen om
gränsöverskridande processer, både utanför praxisgemenskapens gräns och
inom gemenskapen. Meningsfullheten söks genom en balansakt mellan
reifikation och deltagande som resulterar i nya avvägningar i undervisningen.
Ju mer av undervisningen som överlämnas till deltagarprocessen, desto viktigare
är det att ramarna runt uppgiften reifieras, för att undvika risken för triviali-
sering. Uppgifterna har varit sammansatta, omfattande och konkreta. De har
däremot inte varit väl avgränsade utan flera tillvägagångssätt och lösningar
har varit möjliga. Det har handlat om att tillvarata elevernas intressen och
erfarenheter samt erbjuda och ställa krav på att eleven fattar egna beslut och
tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande.

Arbetsformerna projekt och uppdrag kan specifikt kopplas till entreprenör-
skapssprojekten, vilket tyder på att lärarna på programmen tolkat entrepre-
nöriellt lärande som olika former av samarbetslärande. Gemensamt för dessa,
och centralt, är att organisera ett ömsesidigt beroende för att på så sätt erhålla
ett samspel mellan gruppmedlemmarna. I studien har villkor och kommuni-
kationsmönster visat på likheter och skillnader mellan tre former av sam-
arbetslärande: kollaborativt, kooperativt och komparativt lärande. I vad mån
undervisningen på programmen utvecklar elevens entreprenöriella förmågor
ligger utanför denna studies ram.

Resultatdiskussion

En överstatlig policyagenda och lokala initiativ
Bakgrunden till denna studie har utgjorts av en överstatlig politisk agenda
som fört fram betydelsen av ett ökat entreprenörskap, såväl generellt i samhället
som hos den enskilda individen. Entreprenörskap framhålls vara en nyckel
till ökad tillväxt och sysselsättning och en baskompetens för den enskilde
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individen och dennes personliga utveckling.484 Den komplexa uppgiften
att öka individens entreprenöriella kompetens har framförts som en utmaning
för utbildningssystemet. Avstamp för denna klassrumsstudie tas följaktligen
utanför ett snävt fokus på enbart klassrum eller skola. Den bakomliggande
tanken är att förändringar i institutionen skolan svårligen kan förstås avskilt
från intervenerande intressenters ageranden.485 Den företeelse som studeras
i denna avhandling är sålunda varken särdeles ny, inom OECD togs frågan
om entreprenörskap upp som en angelägenhet för utbildningssystemet för
ett tjugotal år sedan, eller specifikt svensk. Flera forskare hävdar att när det
gäller bland annat entreprenörskap, livslångt lärande och individens valfrihet
likriktas många länders utbildningspolicy till vad som kan liknas vid en
europeisk undervisningsmodell, kanske till och med en global modell inom
utbildningsområdet.486 Men trots att jämförelser och rekommendationer
presenteras från överstatlig nivå, vilket onekligen kan resultera i att medlems-
ländernas politiska beslut fattas på liknande grunder, har ett antagande i
denna studie varit att beslut omsätts och realiseras olika utifrån regionala
och lokala förutsättningar och intentioner. Det är genom att synliggöra det
lokala exemplet denna avhandling har sitt berättigande.

De instrument som används av Europeiska kommissionen, genom över-
enskommelser, gemensamma mål och riktade resurserbjudanden är något
mera offensiva jämfört med OECD:s rapporter. I det reviderade Lissabon-
programmet föreslås, som jag uppfattar det, tämligen handfasta och
långtgående rekommendationer för utbildning i entreprenörskap. Många
av dessa rekommendationer har redan omsatts i Sverige. Dock ännu inte
när det gäller en samlad uppslutning kring entreprenörskap från olika
ministerier och inte heller när det gäller framskrivandet av entreprenörskap
i läroplanstexten.

Jag har tidigare nämnt det policy/praktik-glapp som finns med tanke på
de kommunikationsvägar som upprättats vid sidan av den nationellt
utbildningspolitiska, mellan skolor/kommuner och EU. Här kan noteras
att politiskt intresse visats från annat håll än det utbildningspolitiska. Den
utredning som Johannisson och Madsén genomförde 1997, och som i högsta
grad gällde skola och utbildning, skrevs exempelvis på uppdrag av Närings-
och handelsdepartementet.487 Samma departement har uppdragit åt Nutek
att genomföra det nationella handlingsprogrammet Treårig satsning på
entreprenörskap för ungdomar.488 Detta kan jämföras med den norska strategi-

484 Jfr Europeiska gemenskapernas kommission, 2006, s. 4.
485 Jfr Mahieu, 2006.
486 Jfr Dovemark, 2004; Mahieu, 2006;  Levin, 1998.
487 Johanesson & Madsén, 1997.
488 Regeringskansliet, 2004; 2006.
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planen Se mulighetene og gjor noe med dem – Strategi for entreprenorskap i
utdanningen, 2004-2008, vilken tre departement slutit upp kring: Nærings-
og handelsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet och
Kommunal- og regionaldepartementet.489

Entreprenörskapssatsningen i Sverige bedrivs således ur ett näringspolitiskt
perspektiv, med skolan som ett viktigt insatsområde för att erhålla attityd-
förändringar och långsiktiga effekter. Läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94, ger
förutsättningar för detta, men den legitimitet som endast läroplan, Skolverk
och Utbildningsdepartement kan ge, genom explicita ställningstaganden i
frågan, saknas fortfarande.

Av Best-projektets slutrapport framkommer att skolor och lärare betraktas
som i hög grad självbestämmande och därigenom anses det motiverat att
rikta stödåtgärder och resurserbjudanden för ökat entreprenörskap direkt
till denna grupp. Den öppning som uppfattats, direkt till skola, lärare och
klassrum, hör antagligen samman med decentraliseringen och skollednings
och lärares ökade inflytande angående måluppfyllelse och ansvar för fördelning
av resurser. På så vis menar jag att decentraliseringen har bidragit till att
öppna upp för intervenerande intressenters argument och resurserbjudanden.
Det handlar för lärare och skolledare om att söka projekt och anslag som
kan dryga ut en annars stram budget. Av det som framkommit i denna studie
uppvisar programmens personal en utvecklad ”ansökankompetens” och flera
beviljade projektansökningar. Även skolornas minskade ”monopol” på
kunskap och det faktum att intresset på många sätt förskjutits, från för-
medlande av kunskap till skapande av villkor för lärande, öppnar för utom-
stående aktörers argument och resurser. Leffler framhåller att samförståndet
kring att grunden för entreprenörskap skall läggas i skolan finns hos närings-
livet och andra aktörer utanför skolan.490 En berättigad fråga är i vad mån
utomstående intressenter lyckas påverka undervisningens innehåll eller i vad
mån ansökankompetensen innefattar att formulera ansökningar som kan
anpassa resurserbjudanden till skolans mål och undervisning. Frågan hänger
samman med vad som beskrivits som ett möte mellan top down-initiativ och
bottom up-initiativ.

Studien har visat att förändringsarbetet på båda programmen initierats
som en strategi för att öka elevers motivation och studieresultat, vilket är en
företeelse som även uppmärksammats i andra länder.491 Skolan behöver
redskap för att nå och motivera studietrötta elever, och i dessa sammanhang
vänder man blicken mot entreprenörskap i skolan.

489 Strategiplan, Se mulighetene og gjor noe med dem, 2004.
490 Leffler, 2006, s. 221, 225.
491 OECD/CERI, 1989, s. 7 f.
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Deltagande i sociala gemenskaper och risken för trivialisering
Jag har i denna avhandling betraktat de båda gymnasieprogrammen som
praxisgemenskaper. Med entreprenörskap i skolan följer ett centralt budskap
om gränsöverskridande, mellan praxisgemenskaperna och arbetsliv/när-
samhälle. Ett annat budskap har handlat om att utveckla pedagogiska modeller
eller organisera aktiviteter grundade på ”learning by doing”.492 Studien har
även visat att programmen prioriterat sammansatta, omfattande och konkreta
uppgifter i form av projekt och uppdrag. Kan då detta tolkas som att entrepre-
nörskapssatsningen för med sig kritik mot de sätt som lärandet i skolan
skiljer sig från lärandet i andra samhälleliga praktiker? Strävan är ju uppen-
barligen att utjämna dessa skillnader. Detta skulle innebära att väcka nytt
liv i den tidigare diskussionen om formellt och informellt lärande, dekon-
textualisering och om lärlingskap. Utbildningsverksamhet har av Wertsch
beskrivits som ”lärande för lärandets skull”, det vill säga att lärandet utgör ett
mål i sig, medan motivet för yrkesarbete har förenklats till produktivitet, och
därigenom har lärandet i dessa sammanhang betraktats som en del i andra
förlopp, och med andra syften.493 När undervisningen organiseras i projekt
och uppdrag har jag uppfattat synsätt som handlar om att arbetsprocessen
får ”draghjälp” genom att elevernas arbete utmynnar i en produkt, i form av
exempelvis en informationsbroschyr, en CD-skiva eller en föreställning.
Lärandet blir en slags bieffekt, och motivationen förväntas spilla över på de
delar av undervisningsstoffet som inte ligger inom intresseområdet.

Att vara elev inom P-programmet och U-programmet medför ett specifikt
deltagande, och ett förändrat deltagande, i två olika praxisgemenskaper,
ibland även kallad lärgemenskaper.494 Den gemensamma uppgiften, det
ömsesidiga engagemanget och den delade repertoaren skiljer sig åt och ett
fullt deltagande har olika innebörd i de två praxisgemenskaperna. I Frilufts-
dagsprojektet är elevernas förändrade deltagande, från ett perifert och tämligen
trevande, till ett fungerande deltagande tydligt under den tid jag studerar
P-programmet. Eleverna utvecklade strategier för att lösa problem, finna
tillvägagångssätt och driva storgruppsprojektet framåt. Vid andra tillfällen
har elevernas förändrade deltagande inte varit lika lätt att uppfatta.

När elever i en projektgrupp eller basgrupp stöter på ett problem diskuteras
detta först sinsemellan. Ett exempel är när två elever i projekt Migrän, en
informationsbroschyr utreder begreppet aura. Ett annat exempel är när eleverna
i uppdraget Horemanship uppmärksammar en trumma i stalltaket som visar

492 Projektbeskrivning, Företagsamhet i skolan och Ungt entreprenörskap i Västerbotten,
2001; Europeiska kommissionen, 2004.

493 Wertsch, 1985, s. 210-212; Jfr Säljö, 2000, s. 209.
494 Carlgren, 1999; Brown, 1997; Walker, 2003; Palincsar, 1998.
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sig höra till ventilationen. Ofta kan elevgrupperna tillsammans komma fram
till en lösning. Utifrån Vygotskys teoretiska antaganden synliggör det eleverna
uppnår genom samarbete i projektgrupper och basgrupper ”morgondagens”,
det vill säga den framförliggande utvecklingsnivån för den enskilda eleven.

När den gemensamma kunskapen inte räcker till kan gruppen antingen
försöka lösa problemet genom de verktyg de har tillgängliga, såsom när det
gällde begreppet aura, eller fråga läraren eller någon annan kunnig, såsom i
exemplet med ventilationen.

Jag vill här föra in en ytterligare tolkning. När den gemensamma kunskapen
inte räcker till förstår jag detta som att gruppens medlemmar själva definierar
gruppens gemensamma närmaste utvecklingszon.495 Detta är inte i den be-
tydelse som Vygotsky utvecklat begreppet, men trots det intressant ur ett
perspektiv som betraktar lärandets sociala sidor.496

Emellanåt skjuter dock elevgrupper upp problem och svårigheter, för att
ta sig an dem senare, kanske vid nästa lektion eller arbetspass. Min uppfattning
är att detta ibland aldrig blir gjort och att gruppen istället undviker problemet
genom en kringgående manöver. Om tillvägagångssättet är återkommande
riskerar uppgiften att trivialiseras, det vill säga förenklas och urholkas. Detta
innebär att gruppen går miste om det gemensamma steget in i nästa utveck-
lingszon och väcker frågor om hur långt det är rimligt att överlämna under-
visningen till deltagarprocessen och elevernas gemensamma kunskapande.
Här visar sig balansen mellan de ständigt närvarande och ömsesidiga pro-
cesserna reifikation och deltagande vara centrala för att undvika trivialisering
av uppgiften.

Ytterligare en fråga, som hör samman med föregående, handlar om risken
för att elevernas kommunikation stannar vid vardagsbegrepp vid intresse-
och erfarenhetsrelaterat samarbetslärande med starkt elevstyrda processer.497

Det framstår som viktigt att läraren, som handledare eller processpedagog,
finns med och kan hjälpa eleverna till nya begrepp och samband. Vygotsky
uttrycker detta genom ”problem solving under adult guidance” och Rogoffs
metafor ”lärlingskap” betonar ”children’s active role in learning the lessons
of their culture, through guided participation with more skilled companions”.498

495 Jfr Borgnakke, 2000, s. 324, som diskuterar gruppens processuella uppskjutande
av problem.

496 Med hänvisning till tidigare resonemang är detta antagligen en tolkning som
Chaiklin skulle motsätta sig. Se s. 41 i denna avhandling.

497 Detta kan kopplas till Vygotskys distinktion mellan vetenskapliga begrepp och
vardagsbegrepp. Vygotsky, 1986

498 Vygotskij, 1978, s. 86; Rogoff, 1990, s. 192.
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Samarbetslärande och kommunikation
I studien har bristen på kritiskt ifrågasättande och argumentation i projekt-
grupper och basgrupper uppmärksammats. Den gemensamma kommunika-
tionen har stundtals beskrivits som enstämmig. Jag har föreslagit att en orsak
vid kollaborativt lärande kan vara en stark konsensussträvan. När det gäller
bristen på kritik och ifrågasättande vid komparativt lärande har jag föreslagit
att orsaken är den motsatta, att eleverna inte behöver uppnå konsensus. Det
skulle i sin tur minska elevernas ömsesidiga beroende och engagemang.
Men man måste även ställa sig frågan om min förväntning på kritisk granskning
och djupare diskussioner är berättigad. När det gäller deltagarstyrda arbets-
processer är den antagligen inte det. Även Malmberg saknar i sin studie, och
denna gäller en nätbaserad universitetskurs, den vetenskapliga dialog där
idealet är vetenskaplig granskning och ifrågasättande.499 I gymnasieskolan
är det sannolikt mer berättigat att lägga ansvaret för att leda kritisk granskning
på läraren, medan eleverna i deltagarstyrda processer på andra sätt bidrar till
det gemensamma kunskapandet.

Eleverna övas i att utveckla strategier för att hantera komplexa uppgifter,
ta initiativ och ansvar samt lära sig olika sätt att samarbeta, samförhandla,
dela på arbetsuppgifter, koordinera, jämföra och se varandra som resurser.
Dessa olika sätt att förhandla om mening har varit framträdande i studien.
Vad eleverna ämnesmässigt lär sig utifrån fastställda betygskriterier, och som
bedöms genom olika former av prov och redovisningar, har däremot inte
funnits i fokus för min studie.

Jag har försökt bringa klarhet i det inkonsekventa användandet av begreppen
kollaborativt lärande och kooperativt lärande. Det stod emellertid snart klart
att dessa begrepp inte var tillräckliga för att sätta ord på de former av sam-
arbetslärande som framträder i studien. Elevernas kommunikation när de
arbetar med sina uppdrag inrymmer en särskild sorts initiativyttranden och
responsyttranden, med en komparativ funktion. Därav benämningen kom-
parativt lärande.

Att kamrater spontant hjälper varandra, delar erfarenheter och jämför
individuella uppgifter är inget nytt, och har ibland stimulerats och andra
gånger uppfattas som fusk. I uppdragen har detta utvecklas till en medveten
strategi och uppmuntras i basgrupperna. Identifierandet av komparativt
lärande har gett en pusselbit, men helt säkert är att det finns ytterligare att
studera och känna till om de komplexa processer och villkor som förekommer
vid samarbete i grupp och som vi förväntar oss skall leda till gemensamt
kunskapande och lärande.

499 Malmberg, 2006, s. 212 ff.
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Entreprenörskapets avtryck
Det finns en strävan att, åtminstone delvis, frigöra entreprenörskapsbegreppet
från ekonomiska associationer. Entreprenörskap och företagsamhet används
omväxlande, och ofta med samma betydelse. Jag har, istället för att konsekvent
använda båda begreppen eller precisera och använda dem åtskiljt, i denna
avhandling företrädesvis använt entreprenörskap. Det är också i den riktningen
jag anser att begreppens utveckling går.

Johannesson och Madsén förespråkar att företagsamhet är den vardagliga
motsvarigheten till att vara entreprenöriell.500 En alternativ strategi till att
använda båda dessa begrepp är att vidga definitionen av entreprenörskap,
eller skriva fram två definitioner av samma begrepp.

Nutek vidgar entreprenörskap till att innefatta en dynamisk och social
process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter samt
omformar idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Denna process
kan kopplas till olika sammanhang, där de ekonomiska endast är ett av
flera, och sociala och kulturella sammanhang är andra exempel.501

I OECD:s texter läggs istället en bred och en snäv definition fram. I den
snäva sammankopplas entreprenörskap med ”business” och att starta företag
och i den breda definitionen handlar det om att förändra skolans pedagogik
mot vad som benämns entreprenöriellt lärande. I EU:s Best-projekt görs en
liknande uppdelning av företagsamhet: en bredare förståelse som handlar
om företagaranda och en mer specifik förståelse av begreppet avseende
utbildning i företagande.502

Hjort tar ytterligare ett steg, genom att lägga över de ekonomiska konnota-
tioner som entreprenörskap bär på till managementkulturen och hävda att
entreprenörskapets drivkrafter handlar mer om skapande och kreativitet än
om ekonomi.503

De vidgade och tudelade tolkningarna torde underlätta inträdet inom
utbildningsarenan, även om detta inträde enligt min uppfattning inte utgjort
anledningen till att begreppets innebörd diskuteras. Det ändrade språkbruket
och det avtryck som entreprenörskap ger i klassrummet säger istället något
om en större pågående förändring när det gäller relationen mellan individen
och samhället. Vissa anser att det pågår en förskjutning från tanken om
medborgarutbildning till en utbildning mer fokuserad på individens behov.
Dovemark beskriver klassrummet som en arena för genomförandet av priva-
tiserade projekt, till skillnad från kollektiva.504 Jag kan medge att även i denna

500 Johanisson & Madsén, 1997.
501 Nutek [2006-07-12].
502 Europeiska kommissionen, 2004.
503 Hjorth, 2005.
504 Dovemark, 2004, s. 224.
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avhandling har programmens betoning av elevens eget val antytt indivi-
dualisering. Men det har betydelse med vilka ögon man tittar. Utifrån ett
sociokulturellt perspektiv har jag även synliggjort omfattande kollektiva
dimensioner, genom de sätt som undervisningen organiseras. Här tänker
jag exempelvis på det ömsesidiga beroendet i projektgrupperna och bas-
grupperna och det gemensamma kunskapandet. Liknande kollektiva dimen-
sioner framkom i min pilotstudie.

Dahlbergs illustrerar en som hon uppfattar förändrad relation mellan
individen och samhället genom att metaforen ”folkhemmet” fått lämna plats
för metaforen ”marknaden och entreprenörskapet” (the market and the
enterprise).505 Utifrån Hjorts beskrivning av managementkulturen är möjligen
metaforen ”marknaden och management” en bättre benämning på det som
varit förhärskande.

Förändringar kan lättast beskådas i backspegeln och framtiden är svår att
förutse. Men om vi antar att det som beskrivits i denna avhandling befinner
sig i början på en större förändringsprocess, föreslår jag att denna kan innefattas
i metaforen ”globalisering och socialt entreprenörskap”. Samhällsperspektivet
vidgas till ett globalt perspektiv och socialt entreprenörskap står för indi-
viduell, men framför allt gemensam kreativitet och nyskapande samt för-
ändring av hur existerande resurser brukas, även detta ur ett hållbart, sam-
hällsskapande och globalt perspektiv. Redan Schumpeter framhöll att entre-
prenörskap kan utövas som kollektiv insats.506

Metoddiskussion
Ett avhandlingsarbete medför ett flertal val, avgränsningar och metodmässiga
överväganden. Jag kommer avslutningsvis att ta upp ett par av dessa för närmare
diskussion.

Inom ramen för denna avhandling har jag, i enlighet med den allt vanligare
vidgade tolkningen av entreprenörskap i skolan, försökt vinna kunskap om
hur entreprenörskap kan omsättas i undervisningen utifrån lokala förutsätt-
ningar. Jag har således inte studerat den omfattande verksamhet som bygger
på att elever med stöd i ett färdigt koncept bedriver övningsföretag i skolan.
Antagligen har valet i och med detta inneburit en mera svårfångad och
mindre väl avgränsad verksamhet jämfört med undervisning inom exempelvis
konceptet Ung Företagsamhet. Jag har dessutom endast studerat två fall,
och kan därigenom inte uttala mig om hur entreprenörskap utifrån den vidgade
tolkningen generellt omsätts i den svenska gymnasieskolan. Däremot redogör
jag tämligen ingående för hur entreprenörskap omsätts och realiserats i dessa
två fall.

505 Dahlberg, 2000, s. 211 ff.
506 Landström, 1999, s. 42.
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Jag har valt bort att anlägga ett genusperspektiv. Tidigare forskning har
visat att flickor presterar bättre än pojkar i skolan och att flickor klarar pro-
blemlösningsprov bättre än pojkar.507 Möjligen antyder dessa resultat att de
arbetsformer som jag studerat fungerat bättre i och med flickdominansen.
Forskning har även visat att maskuliniteter formas i en viss motsättning till
de ideal som gäller i skolan. Om en pojke tar skolarbetet på för stort allvar
riskerar han att få sin maskulinitet ifrågasatt.508 En intressant fråga utifrån
dessa påståenden är om de arbetsformer som studerats i denna avhandling
kan erbjuda en bredare repertoar av möjliga sätt att vara. Men det är alltså
frågor som återstår att besvara. Ytterligare ett av alla perspektiv jag valt bort
är ett klassperspektiv, även om frågan känts aktuell, inte minst utifrån att
jag studerat ett studieförberedande och ett yrkesförberedande program.

Vad gäller videoupptagningarna menar jag att mina farhågor för att göra
intrång i elevernas sfär och störa dem i deras skolvardag varit överdrivna.
Videokameran som ett problem fanns nog mer i mina föreställningar än
hos eleverna. Jag har förundrats över att de flesta ungdomarna verkat för-
vånansvärt oberörda. Möjligen har detta att göra med att videokameror
finns i många hem, ungdomar filmar med sina mobiltelefoner och är förtrogna
med webbkamera. Detta skulle innebära att det skett en förändring under
de senaste åren. Min lärdom är att vid en eventuell framtida studie påbörja
videoupptagningarna betydligt tidigare. Jag skulle erhålla ett större material,
vilket i och för sig skulle försvåra urvalet. I gengäld skulle detta ge ökade
möjligheter att under analysen återvända till ett större antal episoder för att
undersöka särskilda aspekter, som kanske inte utgjort studiens fokus inled-
ningsvis, men som framträtt i efterhand.

I studien, och framför allt i analysen, har jag valt att närma mig de två
fallen utifrån tre olika fokus: ett kulturellt-interpersonellt, ett situerat och ett
interpersonellt. En motiverad fråga är varför jag inte valt endast ett av dessa
fokus, och istället trängt djupare när det gäller att studera just den aspekten.
Det ligger berättigad kritik i frågan eftersom det naturligtvis finns mycket
mer att studera, förstå och säga utifrån varje fokus. Motiveringen är dock att
jag i min studie drivits av ett synsätt och en idé. Om man vill ta konsekvenserna
av ett sociokulturellt perspektiv på allvar måste företeelser förstås i sin kontext.
Människors interaktion kan inte separeras från aktiviteten och situationen,
och en beskrivning av programmen riskerar bli mekanisk och andefattig
om inte hänsyn tas till de människor som är en del av och medskapar pro-
grammen. Om man utgår från att människor bidrar till och är en del av

507 Björnsson, 2005, s. 13, med hänvisning till PISA, 2003.
508 Björnsson, 2005, s. 33.
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kulturella processer, och kulturella processer bidrar till och är en del i män-
niskors utveckling, blir just det komplexa och oupplösligt sammanflättade
intressant.

Detta kan tyckas motsägelsefullt eftersom det just är en uppdelning och
en avgränsning jag har gjort. Det som här kan uppfattas som en motsättning
blir utifrån mitt, något pragmatiska perspektiv, istället ett framkomligt
tillvägagångssätt. Eftersom jag inte förmår studera och analysera allt på en
gång har jag valt att utgå från tre olika fokus. Men uppdelningen har inte
varit absolut och i allt annat uteslutande. De tre fokusen har gått in i varandra
och informerat om varandra, vilket jag har försökt illustrera med de tre
fotografiska bilderna (figur 2:1, 2:2, 2:3). De tre fokusen förväntas tillsammans
bidra till kunskapen om entreprenörskap i gymnasieskolan. En följd av att
studiens fokus förändrats är att det sker en förflyttning i de empiriska fram-
ställningsformerna som vanligen inte samsas i en och samma avhandling,
från en deskriptiv framställning i kapitel IV till en mikroanalys av kommu-
nikationsmönster i kapitel VI.

Det finns inga kausala samband mellan undervisningens organiserande
och realiserande och vilka former av samarbetslärande som utvecklas. Däremot
har kooperativt, kollaborativt och komparativt lärande framträtt i de fall
jag studerat och jag har redogjort för ett antal villkor som gällt i just dessa
fall. Andra metoder hade antagligen visat på andra villkor. Lärares och elevers
erfarenheter av arbete i grupp är inte alltid odelat positiva, vilket antagligen
framkommit bättre vid intervjuer.509 Ett villkor som skulle vara intressant
att studera ytterligare är huruvida arbetet i grupperna fördelats ojämnt och
i vad mån några elever dragit nytta av gruppen utan att själva bidra, så kallade
”free riders” eller ”social loafers”. Detta gäller framför allt i projekten, stor-
gruppsprojekten och storgruppsuppdragen.

Det analysverktyg som används för att analysera elevers interaktion är ännu
inte färdigutvecklat, varken när det gäller tekniska eller analytiska funktioner.
Analysverktygets förtjänster anser jag vara den parallella transkriptionen av
flera talares yttranden samt möjligheten att för varje transkriberat yttrande
kunna återvända till videosekvensen. Prosodi, kroppsspråk och handlingar
i relation till kontext kan ge yttranden andra innebörder och funktioner än
vad enbart en ordagrann transkription kan förmedla. Den närhet till video-
upptagningarna som Video Analyzer erbjuder möjliggör att varje yttrande
kan analyseras i det skeende av dialogen då det fälls. Här finns dock utveck-
lingspotential när det gäller tekniska lösningar. Det skulle vara en fördel
om varje rad (yttrande) kunde hanteras separat för varje kolumn (talande).

509 Jfr Malmberg, 2006, s. 14.
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Det har varit komplicerat att utveckla och utpröva analytiska funktioner
och koder. En svårighet har varit att utveckla funktionsanalysen utan att
den skulle bli alltför detaljerad och svårtydd och samtidigt komma åt specifika
drag i kommunikationen. Detta har jag inte lyckats med fullt ut och mycket
återstår att göra. Den version som redovisas i avhandlingen har inte heller ett
generellt användningsområde, utan är specifikt anpassad för mina frågor.
Däremot anser jag att färgkodning och pilar ger överskådlighet som är över-
lägsna många andra kodsystem och därmed är av ett allmännare intresse.

Avslutningsvis är det brukligt att, utifrån alla de frågor som inte besvarats
i en avhandling, och alla de nya frågor som uppstår just på grund av en av-
handling, välja ut och föreslå några frågeställningar för fortsatt forskning.

Jag skulle finna det intressant att återvända till dessa program efter ett
antal år för att studera vilka förändringar utifrån entreprenörskapssatsningen
som kvarstår, vad som har utvecklats eller återgått till det ursprungliga. Det
är även motiverat att följa hur den överstatliga policyagendan för ökat entre-
prenörskap utvecklas och hur detta hanteras på nationell nivå. Om entreprenör-
skap förs in som ett övergripande perspektiv i en ny läroplan för gymnasieskolan
är det även befogat att undersöka hur detta realiseras.

Andra typer av frågeställningar har väckts när det gäller samarbetslärande.
Vilken betydelse har komparativa lärprocesser för elevers lärande? Hur kan
elevers kommunikationsmönster vid samarbete närmare studeras och analys-
verktyg förfinas?

Denna avhandling har visat att skolans praktik är en komplex verksamhet
och en del i ett större sammanhang. Min ambition har varit att synliggöra
hur entreprenörskapssatsningar kan omsättas och realiseras i gymnasieskolan.
Min förhoppning är att även de inom skolan, som inte specifikt intresserat
sig för entreprenörskap, kan känna igen delar i fallbeskrivningarna och
perspektivet på samarbetslärande samt att detta kan leda till reflektion kring
den egna praktiken.
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Summary

The aim of this thesis is to describe, analyze and gain knowledge of what
entrepreneurship in the Swedish upper secondary schools imply in practice,
against the background of a local context. In particular, the conditions for
learning.

The point of departure is that entrepreneurship has been entered on a
supranational political agenda, defined as a fundamental skill and emphatically
described as a concern for schools and education. The study is limited to
upper secondary school programmes working with development projects in
entrepreneurship in schools. The questions guiding the study are formulated
as follows: How is the teaching in the two upper secondary programmes
negotiated, organized and realized? What are the social communities that
the pupils and teachers contribute to and participate in? What forms of learning
are prominent? The background is that the EU and the OECD have had a
tangible influence on the national level. Political initiatives in education,
not least where economic motives are emphasized, have had a national impact
through steering in the form of educational investigations, nationwide
comparisons, best practice, agreements and common goals. Two important
reports in this connection are the OECD report Towards an enterprising
culture – a challenge for education and training, which was published as early
as 1989, and what has come to be called the Lisbon strategy. The latter was
presented by the European Council in 2000, with the goal of becoming
”the world’s most competitive and dynamic knowledge-based economy,
with prospects of economic growth with more and better job opportunities
and a higher degree of social integration”. In the chair’s conclusions,
entrepreneurship is emphatically described as a fundamental skill and linked
to education and lifelong learning. These formulations have become an
important point on the political agenda and legitimated further efforts in
the EU at establishing entrepreneurship in schools. The political intentions
are reflected to a varying extent at the national and regional political levels.
In 2004 the Swedish Government adopted a national action programme,
Treårig satsning på entreprenörskap för ungdomar (‘A three-year venture to
promote entrepreneurship for young people’). The National Swedish Board
for Industrial and Technical Development (NUTEK) was commissioned
to implement the programme during the period 2005-2007. In the Swedish
curriculum for the optional school forms, Lpf 94, there are several formulations
that are in line with entrepreneurship in schools, for example concerning
close cooperation with working life and society at large. On the other hand,
the concepts of entrepreneurship or enterprise are not mentioned in the
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curriculum’s texts. At the regional level the political agenda is reflected for
example by the regional project PRIO 1, Prioritet företagsamhet i skolan (‘Priority
enterprise in schools’), which was conducted in Västerbotten during the period
2000-2005. The County Administrative Board is the parent body of the
project. The goal of the project was to strengthen enterprise, creativity and
entrepreneurship in order to increase the number of entrepreneurs in
Västerbotten in the long term, with special focus on young people and education.
During the period 500 school projects were implemented, of which about
fifty were located in upper secondary schools.

There is extensive research on entrepreneurship. In recent research the
questions have concerned for example female entrepreneurship, young entre-
preneurship, entrepreneurship linked to ethnicity, entrepreneurship in non-
profit activities and social entrepreneurship as well as entrepreneurship as
organizational creativity. The research that directly concerns entrepreneurship
linked to educational contexts has been a policy study of entrepreneurship
and enterprise education and discourses about entrepreneurial pupils in the
compulsory nine-year school system. There is, however, no research showing
how entrepreneurship has been implemented in the education of upper
secondary schools on the basis of local initiatives and what conditions for
learning have emerged in these connections.

Theoretical perspectives and implementation
My theoretical point of departure is taken in a sociocultural perspective. By
asking questions to the material in terms of three different foci, various
different theoretical concepts were linked to the respective focus. In a cultural-
institutional focus the schools and the programmes are regarded as cultural
institutions. An important point of departure is that cultural institutions
can be reshaped in a mutual interplay between the institution and people’s
actions.

In a situated focus the relation between the learners and the social situation
in which the learning takes place is above all observed. The basis is here some
central assumptions from Etienne Wenger’s theory of communities of practice.
Three characteristics of practice as a source of community coherence are
the development of a joint enterprise, mutual engagement and a shared repertoire.
According to Wenger, negotiations on meanings include two constituting
processes, participation and reification. Other central concepts are boundary
objects and brokering.

In an interpersonal focus the pupils’ cooperation, communication and
learning are studied. Team learning is a central concept in my analysis. The
concept is seen as an umbrella concept for different forms of cooperative processes
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and learning processes based on organized mutual dependency in groups
and an active interplay where communication is important. For example
collaborative learning and cooperative learning are included in this concept.

The study was ethnographically inspired and carried out as a multiple
case study. The descriptive nature of the case study made it possible to
describe the complexity of the cases to some extent and thereby see how
entrepreneurship is realized in schools. Geographically, the study was limited
to two municipalities taking part in the countywide project PRIO 1. The
extent of the study was limited to two upper secondary programmes working
to implement entrepreneurship in the education. The methods I used to
collect the study’s empirical material were observations, video recordings,
collection of written documents, informal conversations with teachers and
pupils and structured conversations with headmasters. I chose to call one of
the programmes the P-programme, since project work frequently took place.
I called the other programme the U-programme, since a considerable part
of the teaching was organized on the basis of assignments (Sw. ‘uppdrag’).

Cultural-institutional stability and changeability – on
how the teaching is organized and realized in the upper
secondary programmes
Altered regulations in the form of decentralization and the management by
objects and results of upper secondary schools have resulted in altered
prerequisites for local solutions. In the two case descriptions, development
work is described that, in relation to its goals, has tried to a varying extent
to change the schools’ ways of organizing programmes, teaching, responsibility
and cooperation. It is a matter of a meeting among schools as cultural institutions,
teachers, headmasters’ and pupils’ actions and political initiatives for increased
entrepreneurship. The study shows that the development work described
in the P-programme and the U-programme can be defined neither as a top-
down nor as a bottom-up initiative but rather as a meeting between these
two initiatives. The intentions behind entrepreneurship in schools have strong
support at the supranational level through the recommendations and examples
described in the OECD and EU documents. The countywide project PRIO
1, which was co-financed by the EU, implemented the political idea of
entrepreneurship and was an intervening actor that reached municipalities
and schools through networks and project allocations. Resources and offers
of in-service training were provided in exchange for the schools’ development
work being conducted in a specific direction. The message being propagated
about altered attitudes and working methods in schools and increased
cooperation with the local community and local industry and trade for the
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purpose of changing attitudes and developing pupils’ internal and external
enterprise. But this is only one of the pictures. The other is about the fact
that in both cases the teachers’ and headmasters’ ideas of change emanated
from discontent with the existing situation in the programmes, that is, the
pupils’ weak motivation and achievements and an inferior work environment.
Teachers and headmasters questioned their own activities and discussed
alternative ways of organizing and realizing the teaching. This dissatisfaction
and the insight that changes were necessary preceded the resource offers of
PRIO 1. These considerations resulted in project applications to PRIO 1.

There is weak support at the national level, in the national control
documents and in the Ministry of Education and Science, for the direction
of entrepreneurship stipulated in the municipal school syllabi and pursued
in the schools’ practice. In the educational area there is thus a (national)
policy/practice gap. By the side of the nationally political channel of educational
communication, an alternative one has instead been established among
schools and municipalities, the County Administrative board, NUTEK and
the EU.

How sweeping are then the described changes of the programmes? The
study shows that the P-programme’s external framework in the form of
course organization, timetable positions and staffing indicate institutional
stability. As regards project work, there is cooperation among the courses,
but usually within the ordinary framework. In the U-programme the courses
and the educational goals are instead implemented within the assignments.
This means that an assignment may include educational goals from several
different courses. An assignment goes on for several weeks and constitutes a
continuous working method. The staffing is adapted on a weekly basis to
the activities and several teachers supervise the same assignment. The study
thus shows that the schools’ management by objectives and results have
opened up for other interpretations of the regulations and control documents
than the prevalent ones and that the headmasters and teachers in the U-
programme have chosen to modify the institutional routines and structures
that schools are usually governed by.

The study shows that the pupils’ own responsibility, choices and interests
are emphasized in both programmes. The pupils are to be trained in taking
responsibility for their planning, studies and learning. This is made clear in
various ways in the design of the programmes and in the discourse about
the working methods of the teaching and may be interpreted as a discursive
shift of the burden of responsibility for the pupils’ learning and education.
In both programmes there is a more or less explicit intention to make use of
the individual pupil’s and the group’s interests and experience. As regards
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the projects in the P-programme, the pupils often create the project idea
together, often on the basis of leisure interests or other experiences. In the
U-programme it is instead the teacher in charge of the assignment who
constructs the assignments, on the basis, however, of the programme’s profile
and specific subjects, in order to capture the pupils’ interests in this way.

What in the ways of organizing and implementing the programmes and
the teaching can be interpreted as entrepreneurial teaching or promotion of
entrepreneurial skills? This question is difficult to answer, since the understanding
of what it would imply is not unambiguous. This study shows, however,
that for the studied upper secondary programmes, it is a matter of organizing
the teaching in terms of joint problem solving (projects and assignments),
making use of the pupils’ interests and experiences, and offering them an
opportunity to make their own decisions and take responsibility and
demanding that they act accordingly.

Communities of practice – on the social communities that
the pupils and teachers participate in and contribute to
In somewhat different ways the programmes have been formed and function
as communities of practice. Despite regulations and official goals, it is in
the daily meeting that the shared assignment is negotiated. In both the P-
programme and the U-programme fairly stable relations exist and are
maintained, over the semesters and, for most people involved, over the years.
The relations are not always harmonious, but when conflicts arise, there is
usually a mutual interest in discussing and trying to find solutions to the
problems. This method is used between pupils, between pupils and teachers
and also between teachers. Local routines are being developed in both
programmes, which manifests itself in and is a natural part of the everyday
activities. By analyzing the course of the lessons and work periods, a number
of commonly occurring phases was identified. A lesson in which project
work is going on, is often started with the teacher’s administrative phase,
followed by a short phase with the teacher’s run-through of the current
situation. This is followed by the pupils’ socialization phase, which turns
into a cooperative phase. The lesson is concluded with a de-escalation phase.
A work period in the U-programme is instead started with a short initiation
phase followed by a working phase. The pupils’ chummy behaviour does
not make up a real phase and may be called a socialization feature. Now
and then there are also teacher-led assignment instructions or lessons required
by the pupils.

Some arguments for regarding the programmes as communities of practice
are that the pupils and teachers do not have to be introduced when meeting
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again. There are some routines, but the interaction is above all a continuation
of an already ongoing social process. The members have a clear conception
of who belong to the community and who do not, and chiefly in the P-
programme I perceived that the pupils compare themselves with pupils in
other programmes. The teachers like to describe, for example at conferences,
how ”we” do things in our programme. The members know fairly well what
others in the community can or cannot do, and how they can contribute to
the joint enterprise, for example what teacher is responsible for what or what
pupil is especially skilled in a special area. They can get help from one another,
and the working methods are to a great extent organized so that this is
necessary. A local culture develops in the programmes with shared stories,
internal jokes and ways of communicating that an outsider has difficulty in
understanding and taking part in. Membership may also be signalled by
clothes and specific concepts are used that outsiders are not familiar with.
The above indicates that the three dimensions that, according to Wenger,
keeps a community of practice together are present to a considerable extent:
a joint enterprise, mutual engagement and a shared repertoire, which lends
support to the argument that both programmes in their specific ways are
communities of practice.

Entrepreneurship in schools involves reification of two central messages
in these communities of practice: increased external cooperation between
the schools and working life/local community and altered working methods
within the schools. In different ways both these messages are about boundary
crossing.

In the P-programme, which prepares for postsecondary education, there
is no steady connection to working life. In spite of this, boundary-crossing
activities such as work-based education (trainee work) and a mentorship
project have been organized. Every pupil has a gainfully employed adult as
her/his mentor. In the vocational programme, work-based education (trainee
work) is an established part of the programme. The external boundary crossing
has also found other forms through the pupils getting assignments leading
to consequences outside the boundaries of the community of practice, for
example by means of a public performance or a debate. Feedback is received
on these occasions in more ways than through the teachers’ assessment and
marking.

When Wenger uses the concept of boundary crossing, he refers to the crossing
of the boundaries of the community of practice. I have chosen, however, to
broaden the concept to include boundary-crossing actions within the
community of practice as well as to point to boundary crossing in the form
of cooperation among different courses, not least between special subjects
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and core subjects. The working methods have to a varying extent resulted in
more joint planning among the teachers and interdisciplinary boundary crossing.

Reification of knowledge is valuable as well as inevitable in educational
contexts, but might also be a measure involving difficulties. The study shows
that there seems to be some doubt in the programmes about too far-reaching
forms of reification and these mediating steps. In both the programmes
and the assignments, great weight is attached to the pupils performing their
assignments through participation in a context in which knowledge is
important. An underlying conception among the teachers might be that
reified knowledge will otherwise make it more difficult for the pupils to transfer
and apply their knowledge to other contexts.

In the assignments’ base groups and in the projects’ project groups, a great
part of the pupils’ negotiation of meaning and learning is handed over to
the participation process. It is in the groups that the pupils are to find ways
of solving their tasks, learning from each other and discussing solutions.
But the participation process has its limitations and the pupils’ work in
groups might lose direction or come to nothing if the working method
were not reified as well. The reification compensates for the shortcomings
of the participation process for example through a structured project process
or specified assignments. In addition, my interpretation is that the more of
the pupils’ work is handed over to the participation process, the more strongly
the teachers will reify the structures of the pupils’ work. Consequently, the
result shows that, on the basis of the theory of communities of practice,
entrepreneurship in schools is about both boundary-crossing processes,
externally and internally, and striking a balance between reification and
participation that results in new considerations in the teaching.

Team learning – on different conditions and communicative
patterns
Four forms of teaching were closely investigated in the study: the projects,
the large group projects, the assignments and the large group assignments. Projects
and assignments consist of small groups of pupils while the other two are
implemented in a whole class or form. A common element is that there is
organized and mutual dependency and an interplay among the group members,
which makes it functional to speak of different form of team learning. The
conditions differ among them, and I chose especially to elucidate differences
concerning tasks, roles and interaction.

The tasks are designed in somewhat different ways. In the projects the
pupils decide together on a project idea in the project groups. On the other
hand, the work process follows predetermined steps. The members of the
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project group cooperate to attain a joint result. In the large group projects and
large group assignments, the course coordinator of the P-programme and the
assignment coordinator of the U-programme are responsible for composing
the contents of the task. The work is then to a great extent handed over to
the participation process, which means that the pupils themselves try
different ways of solving the task. They distribute the work among one
another and then contribute different parts to a joint result. The assignments
are identical for all the pupils in the same profile, and it is the assignment
coordinator who composes them on the basis of the goals of several courses.
The pupils’ work produces individual results, but this is done by helping
one another and making comparisons in the base group. Although the members
of the base group do not work towards a joint end product, there is mutual
dependency and engagement, which entails that each individual’s result is
influenced by the others’ work. The roles in the groups are somewhat more
equal in the projects and the assignments than in the large group formations.
The greatest reciprocity in contributing to the interaction is found in the
projects.

The predominant form of team learning, when the pupils in projects jointly
try to find solutions and pursue the project, is classified as collaborative
learning. The large group projects and large group assignments have several
similar preconditions.  In both these cases, the team learning is above all
classified as cooperative learning. Conditions were found in the survey indicating
that cooperative and collaborative learning are not corresponding terms. To
obtain a tool for discussing this form of team learning, I chose to develop a
new concept, ”comparative learning”.

Language and communication are fundamental aspects of team learning.
For this reason the communication patterns in the different forms of team
learning were analyzed. The result shows primarily that the conversation
patterns differ. Among other things, the differences have to do with whether
the point of departure of an initiative is taken in what the participants have
in common, as in collaborative learning, or in individual circumstances, as
in comparative learning.

The study shows that, despite the individual point of departure, the
participants ask each other for advice, make comparisons and share experiences.
Through comparative utterances and responses, a collective knowledge is
developed of there being different procedures and results. The mutual
dependency and engagement consists the pupils being aware of the resources
they can be for one another. A theme is not discussed for the purpose of
jointly trying to arrive at consensus, because doing things in different ways
is accepted.
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Concluding reflections
There are obvious connections between the two cases studied in the present
thesis and the formulations found in the EU and the OECD. In the OECD
report of 1989, in connection with entrepreneurship being identified as a
central challenge for the educational system, a broad understanding of
entrepreneurship is described as being a matter of changing the education
of schools towards what was called entrepreneurial learning in the report. It
is emphasized in the political writings that in order to foster entrepreneurial
competences, which includes being creative and flexible, taking and
implementing initiatives and responsibility and being able to solve problems,
altered teaching methods are needed. This, as well as the fact that entrepreneurship
in schools has been described as an innovative method for reaching the pupils
lacking educational motivation, is recognizable in the two upper secondary
programmes I have studied.

The study also shows that several of the revised Lisbon programme’s far-
reaching strategies for increasing entrepreneurship in the member countries’
educational systems have had effects in Sweden, not least at the regional
and local levels. In this thesis I have thus shown how entrepreneurship in
educational contexts can be conceived and implemented at the local level,
in two upper secondary programmes. The result shows that the development
work in both cases is a meeting between political initiatives and the schools’
own initiatives, which are implemented and realized in different ways in
the two upper secondary programmes. Among other things, they applied
different ways of handling course goals, time frames, staffing and teaching.
Different strategies are developed for increasing the cooperation with the
local community and working life. Common features are the programmes’
emphasis on the pupils’ own responsibility for their studies, the teachers’
ambition to provide preconditions for interest- and experience-related learning,
and the priority given to problem solving and team learning. In this way,
entrepreneurship has had an impact on the practice of the classrooms.

If in their supervisory roles and through balancing what is handed over
to reification and participation processes in the teaching, the teachers can
prevent the everyday concepts from becoming totally prevalent and trivialization
getting the upper hand, there is in all these learning processes a potential
for pupils to develop strategies for handling complex tasks, taking initiatives
and responsibility and learning different way of cooperating and learning
from one another.
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Bilaga 1

Operationalisering av analysmetoden

Interaktion mellan människor innebär att det sker ett ömsesidigt samspel genom 
ett flertal modaliteter, såsom talspråk, kroppsspråk, teckenspråk, skriftspråk och 
bildspråk.1 Genom videoupptagningar har olika modaliteter registrerats. Jag har 
huvudsakligen analyserat interaktion i form av yttranden, även om hänsyn tas 
till andra modaliteter för att underlätta analys och tolkning. 

För att analysera mitt material har jag till verktyget Video Analyzer 
dels fogat ett interaktivt analyssteg och dels en funktionsanalys. Analysens 
andra steg bygger på och förfinar den första analysen. Operationalisering 
av analysmetoderna kräver precisering av en rad begrepp och koder och för 
att underlätta för läsaren att följa analysen kommer jag i nedanstående 
framställning att successivt precisera och exemplifiera dessa. 

Interaktiv analys
Den minsta analysenhet jag hanterat är vad som i verktyget Video Analyzer 
kallas ”Session Event”, som utgör en rad i transkriptions- och analysschemat. 
Ett event eller en händelse består av ett yttrande, vilket innebär en ”samman-
hängande period av tal av samma talare”.2 Avgränsningen av ett Session 
Event utgörs av starten på en ny händelse, exempelvis att någon annan börjar 
tala.3 Eftersom olika personers kolumner inte kunnat hanteras separat har 
principen medfört att ett yttrande även kan bli uppdelat på två eller flera 
Session Events vid överlappande tal.

Yttranden indelas utifrån Linells och Gustavssons arbeten om initiativ-
yttranden och responsyttranden.4 Sfard och Kieran använder på motsvarande 
sätt termerna proaktivt och reaktivt för att klassificera yttranden.5 Processer 
av yttranden leder till ett socialt möte där de som talar kollektivt genererar 
ett kommunikationsmönster innefattande sociala förväntningar, rättigheter 
och skyldigheter. Dialoger inleds genom att en part, exempelvis en elev, i 
ett yttrande tar ett initiativ. En annan part svarar på initiativet genom ett 
responsyttrande. Denne kan även föra in något nytt, det vill säga ta ett 
eget initiativ. På så sätt, genom initiativyttranden och responsyttranden, 
förs dialogen framåt. Ett yttrande kan således antingen ha respons- eller 

1 Kress med flera,  2001.
2  Linell & Gustavsson, 1987, s. 13.
3  Jfr Rostvall & West, 2001, s. 95.
4  Linell & Gustavsson, 1987, s. 27.
5  Sfard & Kieran, 2001.
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initiativegenskaper, eller både och.6 På detta sätt kan en grundstruktur 
i kommunikationsmönstret blottläggas, i första hand när det gäller 
den interaktiva sidan. Mitt fokus är således inte det innehållsliga. Med 
analysmetoden försöker jag fånga viktiga aspekter av kommunikationen: 
intentioner, vilka metoder eleverna använder för att styra, låta sig styras 
och föra kommunikationen framåt, hur talutrymmet används och 
kommunikationens innehållsliga koherens. 

Jag skiljer på två typer av intentioner: önskan att väcka respons hos en 
annan talare eller önskan att reagera på ett tidigare bidrag. Som metaforer 
och koder för dessa intentioner använder jag, inspirerad av Sfard och Kieran, 
bilder i form av pilar.7  

1.	 Initiativyttrande: en pil som pekar vertikalt eller diagonalt 
nedåt representerar att yttrandet som pilen utgår från begär 
eller inbjuder till respons.8 

 
2.	 Responsyttrande: en pil som pekar vertikalt eller diagonalt 

uppåt representerar ett yttrande som är en reaktion, det vill 
säga en respons på ett tidigare yttrande.9

Linell och Gustavsson uppmärksammar att det finns två alternativa tillväga-
gångssätt vid kodning av detta slag. Antingen använder man sig av inten-
tionalitetsmetoden, det vill säga kodar efter den talandes förmodade avsikt, eller 
också förlitar man sig till funktionsmetoden vilket innebär att motpartens reaktion 
på ett yttrande avgör kod. Linell och Gustavsson använder själva den senare 
medan jag, liksom Sfard och Kieran, använder intentionalitetsmetoden.10

Yttranden som både innefattar respons och initiativ markeras följaktligen 
av båda dessa pilar. Ett initiativ kan även uppmana till en respons i form av 
en ickeverbal handling. Exempelvis kan responsen på yttrandet: ”Räck mig 
boken”, vara att överräcka boken. Handlingen få då ett kommunikativt värde 
som kan kodas som respons. Deltagarnas kommunikation kan vidare föras 
till två olika kommunikationskanaler, en privat och en interpersonell.

 
6  Resonemanget bygger på Linell & Gustavsson, 1987.
7  Jfr Sfard & Kieran, 2001, s. 60. Pilarnas innebörd har förändrats något för att 

anpassats till denna analys. I det följande hänvisar jag genomgående till dem som 
utgjort den huvudsakliga förebilden, även om innebörder och tillvägagångssätt 
anpassats.

8  Jfr Sfard & Kieran, 2001, s. 60.
9  Jfr Sfard & Kieran, 2001, s. 60.
10  Det finns invändningar mot båda tillvägagångssätten, vilket utvecklas i Linell 

& Gustavsson, 1987, s.107.
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             Kanal        
Intention     

Interpersonell 
kanal

Privat kanal

Respons-
yttranden

Initiativ-yttranden

3.	 Privat	kanal: en pil som pekar vertikalt uppåt eller nedåt 
sammanlänkar yttranden hos samme talare. Detta kan 
innebära att denne ”talar med sig själv” och kan avslöjas 
genom att personen mumlar eller inte vänder sig mot 
någon. Att det handlar om en privat kanal kan även framgå 
av att personen innehållsligt pratar om sitt eget tema, oavsett 
vad andra talar om.11

4.	 Interpersonell	kanal: en pil som pekar diagonalt uppåt eller 
nedåt sammanbinder uttalanden från olika talare, det vill 
säga denne talar med någon annan.12

Tabell Bilaga 1:1. Kodningsschema vid interaktiv analys13

I ovanstående figur illustreras således pilarnas innebörd. Pilarna kan 
dessutom avslöja om initiativyttranden är starka eller svaga.
 

5.	 Starka	initiativ: heldragna pilar, som de i tabellen ovan, är 
starka initiativ, de begär ett svar och har även en styrande 
inverkan på samtalspartnerns respons. 

 
6.	 Svaga	initiativ: prickade pilar symboliserar istället svagare 

initiativ. De kan inbjuda men avkräver inte respons samt 
påverkar inte samtalets innehållsliga progression lika 
starkt. 

Jag får anledning att återkomma till starka och svaga initiativ i nästa 
analyssteg. Genom ett utdrag ur en interaktiv analys av Utvärderingsepisoden 

11  Jfr Sfard & Kieran 2001, s. 60.
12  Jfr Sfard & Kieran 2001, s. 58-60.
13  Jfr Sfard & Kieran 2001, s. 60.
14  Utvärderingsepisoden beskrivs även i kapitel V.
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exemplifieras tillvägagångssättet så här långt.14 Den första kolumnen 
anger radnummer och den andra kolumnen anger starttiden för varje 
yttrande. Därefter noteras handlingar och skeenden mycket kortfattat. 
Den ena elevens yttranden transkriberas i kolumn ”Yttrande E1” och kodas 
därefter i kolumnen ”Interakt E1”, vilket betyder ”Interaktion Elev 1”. På 
motsvarande sätt transkriberas och kodas den andra elevens yttranden i de 
kolumner som markerats med ”Yttrande E2” och ”Interakt E2”. 

Tabell Bilaga 1:2. Exemplifiering av interaktionsanalys

Bakgrunden till episoden är att två elever sitter i biblioteket för att utvärdera 
varför deras nyss nedlagda projekt inte fungerade. De har redan satt på pränt 
flera orsaker under rubriken ”Vad som gick fel”. I tabell 1:2 kommer vi in 
i slutet av Utvärderingsepisoden, närmare bestämt efter 21 minuter och 30 
sekunder. Här följer min läsning av analysschemat:   

Nr Starttid Handlingar Yttrande         E1 Interakt     
E1

Yttrande         E2 Interakt     
E2

27 21.30

E1 har 
anteckningsblock 
och penna framför 
sig 

har vi fått några 
lärdomar av 
dethär

28 21.35 E2 sitter bakåtlutad mm

29 21.52
utan antecknings-
material

att vi ska 
organisera oss 
bättre och få mer 
klara uppgifter

30 21.56
ja och bestämma 
att vi har mer 
deadlines 

31 22.04 E1 antecknar
ja vi (ska) ha mer 
deadlines

32 22.10
E 1 tittar på E2 och 
nickar

förra skulle vi ha 
gjort så att alla 
hade gjort sin 
scen och skrivit 
den

33 22.17 E1 antecknar mm

34 22.26

och sedan skulle 
vi ha gått igenom 
den tillsammans 
och förbättrat dom

35 22.36 E2  gäspar stort mm

36 22.48 E1 lägger ifrån sig 
pennan och lyfter 
upp blocket

jag känner mig, 
vadå jag känner 
mig klar med 
dethär

37 22.54 mm
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Elev 1:s första yttrande är ett starkt initiativ som har en styrande inverkan 
på det förväntade svaret. Yttrandet anger temat för samtalet. Responsen från 
Elev 2 blir endast ett ”mm” varvid Elev 1 i kolumn 29 själv ger ett förslag. 
Det är således en respons på det tidigare egna initiativet (lodrät pil). Förslaget 
”att vi ska organisera oss bättre och få mera klara uppgifter” innefattar även 
ett svagt initiativ (prickad vertikal pil) som inte kräver att Elev 2 för in något 
nytt i responsen. Däremot kräver underförstådda kommunikationsregler att 
Elev 2 ger någon form av respons. I rad 30 anknyter Elev 2 till föregående 
yttrande genom en respons, ”ja”, och ger ett förslag. Även detta yttrande 
har således både respons- och initiativegenskaper. Elev 1 ger sin respons i 
rad 31 genom en återkoppling, men för inte in något nytt initiativ. Elev 2 
fortsätter dock på temat vilket gör att jag tolkar yttrandet i rad 32 som en 
respons, och så vidare. 

Som vi kan se av den mycket korta episoden är initiativen genomgående 
svaga. Förutom det inledande starka initiativet ställer de inga rena frågor 
till varandra utan kommunikationen har en form av ”spånande”. Utifrån 
Sfard och Kieran kan de metadiskursiva intentionerna tolkas som att 
önskan att väcka respons är tämligen svag. Kommunikationen är koherent, 
möjligen hade Elev 1 förväntat en mera uttömmande respons på det första 
yttrandet, men i övrigt finns inga avbrott och talutrymmet delas lika. 
Kommunikationsmönstret kan på detta sätt blottläggas. Genom analysen 
kan vi se vem som tar initiativ och vem som ger respons, men den lämnar 
allt för mycket ur sikte och leder inte till någon djupare förståelse för olika 
yttrandens funktion och hur kommunikationen kan förstås som lärprocess. 
Jag övergår därför till att beskriva hur en analys av yttrandens kommunikativa 
funktioner kan förfina analysmetoden.

Funktionsanalys
De grundläggande analysenheterna, initiativ- och respons, kvarstår men kodas 
dessutom med hjälp av färger efter olika funktioner enligt följande.
 
Initiativyttranden

1.	 Begärande	initiativ: dessa initiativ är starka, för den inne-
hållsliga progressionen framåt genom att begära respons 
samt styr responsen innehållsligt.15 I det interaktiva 
analyssteget kodas dessa yttranden, som redan nämnts, 
med heldragna vertikala eller diagonala nedåtriktade pilar. 
I detta analyssteg söks även yttrandets funktion. Jag har 
identifierat tre funktioner som jag anser särskilt intressanta 
för att analysera elevers samarbetslärande, vilka nedan 
benämns, exemplifieras och färgkodas.
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 Begärande kollaborativt initiativ: yttrandet har en kollektiv 
utgångspunkt och styr även responsen i en kollektiv riktning. 
Yttrandet kodas med en mörkgrön färg och exemplifieras 
genom följande fråga:

 ”Hur ska vi göra?” 

 Begärande komparativt initiativ: yttrandet har ofta en 
individuell utgångspunkt och handlar om jämförelser. 
Yttrandet kodas med en mörkblå färg och exemplifieras 
med frågan: 

 ”Hur har du gjort?”   

 Begärande faktaupplysande initiativ: jämfört med de två 
tidigare funktionerna efterfrågar det begärande faktaupp-
lysande initiativet en mera ”objektiv” respons. Yttrandet har 
en mörkgul färgkod och exemplifieras med följande fråga: 

 ”Vad är klockan?”

2.	 Hävdande	initiativ: yttrandet för in ett innehåll i kommu-
nikationen, något påstås. Däremot uppmanas ej till respons 
vilket gör att yttrandet betraktas som svagt.16 Det svaga 
yttrandet representeras av en vertikal eller lodrät prickad 
pil. Implicit förväntar sig den som yttrar ett hävdande ini-
tiativ att motparten skall acceptera innehållet. Detta kan 
resultera i att samtalet bromsas upp. Yttrandets färgkod är 
rosa och kan lyda enligt följande: 

 ”Boken har ett vackert omslag.”
      
3.	 Underställande	 initiativ: yttrandet för in ett innehåll i 

kommunikationen och inbjuder till respons, ofta med en 
vädjande intonation. Ofta efterfrågas godkännande, medhåll 
eller annan form av bedömning. Motparten behöver 
dock inte föra in något nytt utan det räcker med en svag 
respons.17 Den diagonala pilen är därigenom prickad och 
färgkoden lila. Det underställande initiativet exemplifieras 
med följande yttrande:

 ”Den här boken är bra, visst är den?” 
 

15  Jfr Linell & Gustavsson, 1987. Här har jag således inspirerats av Linells och 
Gustavssons begreppsapparat, men denna har anpassats och ges en för denna 
analys specifik innebörd. 

16  Jfr Linell &  Gustavsson, 1987.
17  Jfr Linell &  Gustavsson, 1987.
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4.	 Uppmärksamhetsinitiativ: eftersom dessa initiativ inte har 
status av ett självständigt yttrande kodas de inte om de ingår i 
ett längre yttrande. När de däremot står själva kodas initia-
tivet med en diagonal pil och mörkröd färg. Exempel på 
uppmärksamhetsinitiativ är:

 ”Hallå!”, ”Ursäkta”.

Responsyttrande
1.	 Omedelbar	respons: dessa yttranden är de som bäst kan bidra 

till dialogens koherens eftersom de anknyter och ger respons 
på ett nyligen lämnat initiativyttrande.18 Som tidigare nämnts 
markeras respons med uppåtriktade pilar. Jag har valt att 
färgkoda tre olika funktioner hos dessa yttranden, vilka nedan 
benämns och exemplifieras: 

 Omedelbar kollaborativ respons: yttrandet anknyter till ett tidigare 
initiativ och har en kollektiv funktion. Det kodas med en ljusgrön 
färg och kan exempelvis lyda enligt följande: 

 ”Vi gör så här.” 
 Omedelbar komparativt respons: yttrandet ger respons på ett 

tidigare initiativ och handlar om jämförelser. Yttrandets färgkod 
är ljusblå och exemplifieras med följande påstående: 

 ”Jag har gjort så här.”  
 Omedelbar faktaupplysande respons: yttrandet anknyter till ett 

tidigare initiativ och ger en faktaupplysning eller annan form 
av ”objektiv” respons. Yttrandet har en ljusgul färgkod och 
exemplifieras med följande upplysning: 

 ”Klockan är fem.” 

2.	 Uppmärksamhetsrespons: denna respons är minimal, för 
inte in något nytt utan visar främst att den svarande upp-
märksammat ett initiativ.19 Det kan även handla om att 
understödja andras yttranden. Uppmärksamhetsrespons 
har definitionsmässigt inte egen status som ett yttrande och 
kodas inte heller så när den förekommer tillsammans med 
ett längre yttrande eller när en annan funktion kan tolkas in 
i responsen. När yttrandet står själv representeras det dock av 
en uppåtriktad vertikal pil och funktionen kodas med ljusröd 
färg. Två exempel är:           

      ”Mm”, ”Ja”.

18  Jfr Linell &  Gustavsson, 1987.
19  Jfr Linell &  Gustavsson, 1987.
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I nedanstående figur har jag sammanställt de färgkoder som används vid 
funktionsanalysen.

Tabell Bilaga 1:3. Kodningsschema för funktionsanalys

Kodnamn för initiativ Färgkod Kodnamn för respons Färgkod

Begärande kollaborativt initiativ mörkgrön Omedelbar kollaborativ respons ljusgrön

Begärande komparativt initiativ mörkblå Omedelbar komparativ respons ljusblå

Begärande faktaupplysande initiativ mörkgul Omedelbar faktaupplysande respons ljusgul

Hävdande initiaitv rosa

Underställande initiativ lila Ej kodat grå

Uppmärksamhetsbegärande initiativ mörkröd Uppmärksamhetsrespons ljusröd
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I nedanstående tabell återvänder jag till Utvärderingsepisoden för att utvidga 
den tidigare analysen genom att även tillämpa funktionsanalysen. 

Tabell Bilaga 1:4. Exemplifiering av funktions- och interaktionsanalys

Här följer min läsning av analysschemat i tabell 1:4. Redan i interaktions-
analysen framkom att Elev 1:s första yttrande är ett starkt initiativ. Yttrandet 
har nu även kodats som ett begärande kollaborativt initiativ (mörkgrön kod) 
eftersom det har en kollektiv utgångspunkt, det handlar om ”vi”. Här hade 
en omedelbar kollaborativ respons varit väntad, men istället anknyter Elev 
2 genom en minimal uppmärksamhetsrespons varvid Elev 1 i kolumn 29 
själv ger en kollaborativ respons (ljusgrön kod). Det är således en respons 
som anknyter och är koherent till det tidigare egna initiativet (mörkgrön 
kod). Här vill jag skjuta in en anmärkning. Yttrandet i rad 29, ”att vi ska 

Nr Starttid Handlingar Yttrande         E1 Interakt     
E1

Yttrande         E2 Interakt     
E2

27 21.30

E1 har 
anteckningsblock 
och penna framför 
sig 

har vi fått några 
lärdomar av 
dethär

28 21.35 E2 sitter bakåtlutad mm

29 21.52
utan antecknings-
material

att vi ska 
organisera oss 
bättre och få mer 
klara uppgifter

30 21.56
ja och bestämma 
att vi har mer 
deadlines 

31 22.04 E1 antecknar
ja vi (ska) ha mer 
deadlines

32 22.10
E 1 tittar på E2 och 
nickar

förra skulle vi ha 
gjort så att alla 
hade gjort sin 
scen och skrivit 
den

33 22.17 E1 antecknar mm

34 22.26

och sedan skulle 
vi ha gått igenom 
den tillsammans 
och förbättrat dom

35 22.36 E2  gäspar stort mm

36 22.48 E1 lägger ifrån sig 
pennan och lyfter 
upp blocket

jag känner mig, 
vadå jag känner 
mig klar med 
dethär

37 22.54 mm
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organisera oss bättre och få mer klara uppgifter” har både respons och 
initiativegenskaper, vilket framgår av pilarna. Initiativet består i att något 
nytt föreslås och ligger därigenom även nära ett hävdande initiativ (rosa kod). 
Exemplet visar att kategoriseringen ofta är problematisk och yttranden kan 
vara mångtydiga. Ett alternativ hade varit att göra undantag från principen 
att ett yttrande är analysens grundenhet och dela ett sammanhängande 
yttrandet i två delar, med var sin färgkodning. Jag har dock valt en annan 
utväg, nämligen att kategoriseringen avser huvudfunktionen i yttrandet, 
för att undvika allt för detaljerad och därigenom svårtydd analysmetod. 
Att utgångspunkten är ”vi” ser jag som en huvudfunktion. Dessutom 
signalerar tonfallet att yttrandet inte slår fast utan föreslår. Även yttrandet 
i rad 30, Elev 2:s ”ja och bestämma att vi har mer deadlines” tolkar jag som 
en omedelbar kollaborativ respons. Vi får gå ner till rad 36 för att finna ett 
nytt inslag i kodningen. Elev 1:s yttrande har jag kodat som ett hävdande 
initiativ. Yttrandet är inte en respons på tidigare yttrande, annat än möjligen 
Elev 2:s gäspning. Något nytt tillförs och i princip förväntar sig Elev 1 att 
Elev 2 skall acceptera yttrandet. 

Utdraget är egentligen allt för kort för att kunna berätta något om 
kommunikationen i Utvärderingsepisoden. Ett liknande mönster i en längre 
sekvens skulle dock ge antydningar om de kommunikativa processerna. 
Aktörernas yttranden förutsätter varandra vilket gör kommunikationen till 
en kollektiv produkt som jag i detta fall tolkar som kollaborativ. Det handlar 
dock inte om ett djupare utbyte av idéer eftersom intentionen att väcka 
respons kan tolkas som tämligen svag. Med hjälp av denna analysmetod 
avser jag således att peka på skillnader i kommunikationsmönstren vid olika 
former av samarbetslärande. 
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Umeå universitet    
Forskningscentrum 
Företagsamt Lärande 
Gudrun Svedberg 
Doktorand Pedagogiskt arbete  

 
 

FULLMAKT 
 
 

Projektbeskrivning 
Forskningsprojektet ”Företagsamt lärande” syftar till att studera lärmiljöer och lärprocesser i gymnasie-
skolan. Det kan exempelvis vara projekt inom området Företagsamhet i skolan eller andra utvecklings-
arbeten med liknande inriktning. Projektet finansieras av Skolverket samt Skellefteå kommun och genom-
förs som en del i mitt, dvs. Gudrun Svedbergs avhandlingsarbete. 
 
Studien 
Under 2004 kommer jag att att vara ute på ett antal gymnasieskolor för att insamla material. Efter att 
lärare och elever lämnat sitt samtycke genomför jag dels direkta observationer och dels videoobservationer. 
Direkta observationer innebär att jag sitter med på lektionerna, tittar och antecknar sådant som är in-
tressant för min studie. Videoobservation innebär att en videokamera ställas upp i klassrummet för att 
filma de aktiviteter som förekommer. Viktigt att understryka är att fokus i undersökningen inte ligger på 
enskilda individer utan på samspel och aktiviteter i klassrummet och att materialet endast används i min 
forskning.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att redovisas i min avhandling, i forskningsseminarium samt eventuellt 
i  några artiklar eller papers. I den skriftliga och muntliga redovisningen är min ambition att det inte ska 
vara möjligt att känna igen några enskilda personer. Alla peronuppgifter och andra uppgifter som möjlig-
gör identifiering av individer kommer att handhas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204). Jag kommer inte att uppge namnet på skolan eller i vilken kommun den 
är belägen. Däremot kommer en kortare beskrivning av skolan att göras. Insamlade data kommer endast 
att användas inom projektet och kommer således inte att användas i andra sammanhang. Materialet för-
varas på ett sådant sätt att ingen otillbörlig utanför projektet kan få tillgång till det.  
 
Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 
 
Denna fullmakt ger Gudrun Svedberg tillstånd att observera och videofilma lektioner där Du medverkar 
samt använda videomaterialet enligt ovan.  
 
  
________________________________________________________________ 
Datum                Underskrift 
                                                                                                                        
 
 
 
Umeå universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen 
Tfn: 090-786 64 41, Fax: 090-786 79 30, www.svshv.umu.se 
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