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Sammanfattning

Att arbeta med en skolas förändringsarbete mot företagsamt lä-
rande är en både givande och svår uppgift. Utmaningen är att 
verkligen få fram vilken utveckling som skett och vad som kan 
betecknas som själva kärnan i den utvecklingen samt att synlig-
göra detta. Denna forskningsrapport redovisar en studie som 
genomförts i en grundskolas årskurser 6-9, där jag fått möjlig-
het att följa den gemensamma kompetensutvecklingen i före-
tagsamt lärande. Samtliga lärare genomgick under år 2008 en 
femdagarsutbildning i företagsamt lärande som leddes av lärare 
från Umeå universitet.  Studien innehåller enkätsvar från lä-
rare, observationer i klassrum och fokusgruppsintervjuer med 
lärare och elever samt enskilda intervjuer med rektorer. Syf-
tet med studien är att undersöka vilka effekter en riktad och 
medveten kompetensutveckling i företagsamt lärande och en-
treprenörskap kan få för lärares och pedagogers lärprocesser 
och vilka avtryck det ger i skolpraktiken. Eftersom mitt sätt att 
analysera är diskursanalytiskt innehåller rapporten utdrag från 
fältanteckningar och citat från intervjusamtal. Det är hur lärare 
och elever berättar om kunskap och lärande och sin förståel-
se av företagsamt lärande som analyseras. Resultaten visar att 
denna skola som utvecklingsområde är komplex och att det inte 
går att dra någon enhetlig slutsats om hur långt skolan kom-
mit i sitt förändringsarbete. Lärares arbete verkar fortfarande 
vara en enskild angelägenhet, trots att de arbetar i arbetslag. 
De förändringar som lärarna är överens om i stort är att de ska 
sträva mot att arbeta mer ämnesövergripande och mer utåt mot 
det närliggande samhället. Förändringar på enskild nivå går att 

utläsa och där handlar det om konkreta förändringar som att 
utveckla sätten att ställa frågor mot mer öppna och problem-
formulerade frågor och att låta eleverna vara medbedömare i 
varandras arbeten. Eleverna blev inte direkt involverade i detta 
förändringsarbete. De kände inte till att lärarna gick en ut-
bildning i företagsamt lärande och vad det skulle komma att 
innebära för undervisningen. Däremot kom de med kreativa 
synpunkter på sin undervisning och gav flera exempel på när 
de verkligen upplevt att de lärt sig saker. En sammanfattande 
slutsats är att lärarna inte reflekterat över vad de ska förändra i 
sitt förhållningssätt till lärande för att göra undervisningen mer 
företagsam utan mer funderat över vilka moment och metoder 
som ska ingå. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till elever, lärare och rektorer som 
gjort denna studie möjlig genom att upplåta sin tid för samtal om 
företagsamt lärande samt ha öppnat dörrarna in i sina klassrum. 
Jag vill också rikta ett tack till Region Halland för ekonomiskt 
stöd och support. 

Eva Leffler
Fil. dr och forskare
Forskningscentrum Företagsamt lärande
Institutionen för svenska och samhällsvetenskaplig ämnen
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Det sistnämnda är precis vad den här rapporten handlar om. 
Hur ett företagsamt lärande kan förstås och därmed visa sig i 
skolpraktiken. 

Utgångspunkten för denna studie är att Region Halland under åren 
2006 – 2010 genomför en stor regional satsning på utveckling och 
företagande. Som en del i denna satsning ingår även att göra regio-
nens skolor mer företagsamma. ”Entreprenörskap” är tillsammans 
med ”Livslångt lärande” och ”Hälsa och Kultur” ett prioriterat om-
råde (Region Halland, 2008). Vad innebär det då att göra en skola 
mer företagsam och hur kan det visa sig i elevers lärande? 

Begreppsutveckling är något som kännetecknar forskning och 
begreppet entreprenörskap har under åren fått en vidare bety-
delse än att som från begynnelsen vara förbundet med enbart 
ekonomi. I skolsammanhang används både begreppet entrepre-
nörskap och företagsamt lärande och det gemensamma är att 
de syftar till att visa hur entreprenörskap och lärande hör ihop 
(Leffler, 2006; 2009a). Företagsamt lärande är det begrepp som 
används inom Region Halland och det som används i denna 
rapport. Därmed blir det nödvändigt att klargöra hur det före-
tagsamma lärandet kan beskrivas och definieras för att kunna 
förstå rapportens syfte och resultat. Min utgångspunkt är forsk-
ning som bedrivs inom området och rapporter som på olika sätt 
redovisar hur entreprenörskap bedrivs inom skolverksamheter. 
I mitt sätt att analysera och uttrycka mig intar jag ett diskursana-
lytiskt förhållningssätt som innebär att jag lyfter fram uttryck 
och utsagor i texten för att beskriva hur sammanhang, möns-
ter och mening skapas och vilka avtryck det ger i skolpraktiken 
(Foucault, 2002; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Företagsamt lärande – vad är det?

Bland lärare och rektorer runt om i Sverige förekommer flera 
tolkningar och funderingar kring hur företagsamt lärande kan 
förstås och därmed också synliggöras i en skolpraktik (Leffler, 
2006; Svedberg, 2007; Berglund & Holmgren, 2007). Föreställ-
ningar om elever som driver företag är inte ovanliga.  Att prata 
om företagsamt lärande som något som självklart hör ihop med 
skolan är därför inte helt oproblematiskt. En begreppsutredning 
blir därmed nödvändig. Men först vill jag rikta blicken mot elever 
och hur elever tänker kring begreppet företagsamt lärande. Jag 
lät några elever vid en grundskola fundera över begreppet före-
tagsamt lärande och så här tänkte en flickgrupp i årskurs 7:

Eva: Vad tänker ni när ni hör ordet?

Ek1: Företagande

Ek2: Vad sa du igen?

Ek4: Företagslärande

Ek3: Det kanske är något sätt att lära sig på

Eva: Vad låter det som?

Ek4: Att man ska lära sig bli företagare

Ek2: Ja, precis, det tycker jag också

Ek1: Hur dom på företaget lär sig

Ek2: Fast det handlar säkert om hur man ska lära sig i skolan
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I rapporten Towards an Enterprising Culture: a Challenge for 
Education and Training framställer OECD redan i slutet av 
1980-talet företagsamt lärande som ett förhållningssätt till lä-
rande där elevers kreativitet, nyfikenhet, upptäckarglädje, ini-
tiativförmåga och ansvarstagande tas till vara. (OECD/CERI, 
1989). En viktig del är också samverkan med det omgivande 
samhället. Det poängteras att det inte handlar om särskilda lek-
tioner eller speciella läromedel utan om ett förhållningssätt som 
ska genomsyra all undervisning. Den entreprenöriella under-
visningen innehåller dessutom två inriktningar, en företagande 
och en företagsam (Erkkilä, 2000; Europeiska Kommissionen, 
2002; Johnson, 1988). Entreprenörskapets företagande del, 
som är inriktad mot att utveckla business och företagande, kan 
antas vara väl förankrad och bekant. Den företagsamma delen 
som är avsedd att utveckla en individs förmågor, är mer okänd 
och har därmed visat sig vara mer svårtolkad och ogreppbar för 
dem som arbetar i skolan (Leffler, 2006; 2009b). 

I regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområ-
det (Regeringskansliet, 2009) läggs fast att entreprenörskap och 
företagande hänger nära samman genom att entreprenörskap 
handlar om att utveckla nya idéer som kan omsättas i något vär-
deskapande. Regeringen menar vidare att utbildning i entrepre-
nörskap innebär dels att lära sig starta företag dels att stimulera 
elevers kreativitet och idérikedom. Elever behöver också få möta 
entreprenörer inom olika branscher för att inspireras och lära 
sig mer om hur en entreprenör verkar.

Inledning – studiens 
utgångspunkter och upplägg

”Att utveckla nya kunskaper – att lära sig – är att ändra sitt sätt 
att tänka och handla” (Granberg, 2004, s. 17).

Kunskap kring vad företagsamt lärande kan innebära för un-
dervisning var en förutsättning för att göra Hallands skolor 
mer företagsamma, och för att genomföra detta behövdes en 
genomtänkt strategi. I en tidigare rapport Entreprenörskap & 
Skola – Vad berättar lärare att de ”gör” när de gör entreprenörskap 
i skolan? (Berglund & Holmgren, 2007) konstateras att av de 
län som ingår i den studien är ”Halland det län som arbetat 
minst med att införa entreprenörskap i skolan” (s. 24)1. En idé 
var då att försöka förändra den situationen och göra Halland 
mer företagsamt. Inledningsvis valde man att i första hand ut-
bilda lärare från olika arbetslag med tanken att dessa lärare i 
sin tur skulle sprida sina kunskaper och erfarenheter till kol-
legor och medarbetare inom sina arbetslag. Man övergick se-
dan till en kraftfullare satsning som innebar att hela arbetslag 
eller hela skolor skulle ges möjlighet att kompetensutvecklas i 
företagsamt lärande. Uppdraget har legat på Umeå universitet, 
och sträckte sig över fem dagar fördelade under en termin och 
vände sig till samtliga lärarkategorier inom förskola och skola 
samt till studie- och yrkesvägledare. 

Föreliggande studie är dock begränsad till att omfatta en enda 
skola. Valet av skola bestämdes dels av att samtlig personal ge-

9

1 Övriga län som ingick i studien var Blekinge, Gävleborg, Västernorrland och Örebro.



nomgår kompetensutveckling i företagsamt lärande dels av att 
skolan har fått en utmärkelse som en framgångsrik skola enligt 
SALSA- undersökningen 20082. Som modell är denna skola 
alltså intressant ur flera aspekter; en skola med personal som re-
dan har en god självbild av att arbeta på en framgångsrik skola, 
varför är den intresserad av att utveckla ett företagsamt lärande?  
Hur stämmer skolans framgångsfaktorer ihop med det företag-
samma lärandet? Vilka förändringar eftersträvas och vilka resul-
tat går att skönja efter kompetensutvecklingstidens slut? Region 
Halland i samråd med skolans ledning beslutade gemensamt att 
studien skulle genomföras under hösten 2008 och våren 2009. 

Syftet med studien är således att undersöka vilka effekter en rik-
tad och medveten kompetensutveckling i företagsamt lärande 
och entreprenörskap kan få för lärares och pedagogers lärpro-
cesser och vilka avtryck det ger i skolpraktiken. Min förhopp-
ning är att den här rapporten inte bara ska bidra till ökad kun-
skap om företagsamt lärande utan även medverka till att skapa 
intresse och motivation för vidare diskussioner kring företag-
samt lärande.

Skolan – en beskrivning
För att kunna sätta in den utvalda skolan i ett större samman-
hang kommer jag att göra en kort beskrivning av dess storlek och 
förutsättningar. Skolan, som ligger inbäddad i ett bostadsområde 
med blandad bebyggelse, inrymmer elever från årskurserna 4 
till 9. Under tiden för studiens genomförande var elevantalet ca 

10 10 ” ”Kunskapsbyggandet utgår från individens 
erfarenheter och är handlingsinriktat.

2 SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser. Ett analysverktyg som presente-
rar kommuners och skolors betygsresultat när hänsyn tagits till vissa bakgrundsfaktorer. Betygsresultaten 
presenteras för fristående och kommunala skolor med år 9. För vidare information om SALSA se: 
http://salsa.artisan.se/
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vare fick därefter ett informationsbrev och kunde ta ställning 
till sitt barns medverkan.  

Att få tillträde till skolor, delta i undervisning, möten och in-
formella samtal kräver etiska överväganden och respekt för den 
verksamhet man är inne i. Min ambition som forskare på sko-
lan var att inta ett öppet och vidsynt förhållningssätt till det jag 
fick berättat för mig och det jag fick möjlighet att närvara vid. 
För mig var det av betydelse att göra mig synlig och försöka 
skapa kontakter med elever och lärare. När tillfälle gavs hade 
jag informella samtal med både elever och lärare i korridorer, 
i matsalen och under lektionerna. Överlag bemöttes jag av öp-
penhet och under de flesta lektionerna jag närvarade vid fick 
jag möjlighet att presentera mig och berätta varför jag besökte 
skolan. I klassrummen försökte jag inta en så passiv roll som 
möjligt, men när tillfälle gavs, gick jag runt ibland eleverna och 
småpratade med dem och det hände att jag hjälpte vissa elever 
när de bad om det.

Så här har studien genomförts
Tanken med att dela ut en enkät innan studien påbörjades var 
att få kunskap om verksamheten i generella termer såsom kun-
skapssyn, organisation och samverkan för att sedan kunna syn-
liggöra vilka förändringar som skett efter utbildningstidens slut. 
Totalt delades 69 enkäter ut som besvarades av 50 lärare. Svars-
frekvensen är således 81 %. Enkätsvaren bildade utgångspunkt 
både för observationer och för det metodval som gjordes inför 
intervjuerna. 

3 Informationen om skolan kommer från skolans kvalitetsredovisningar och från rektorer och personal. 
Begreppet invandrarbakgrund innefattar personer som själv och/eller minst en förälder är född i utlandet. 
(Göransson, 2005, s. 15). Begreppet invandrarbakgrund används i skolans kvalitetsredovisning.

700 varav 46 % med ”invandrarbakgrund”3. Skolan är uppdelad 
i sju arbetslag varav fem arbetar med elever i årskurserna 6-9, 
ett arbetslag med elever i årskurserna 4-5 samt ett arbetslag med 
elever i särskola och träningsskola. Skolan kan därför sägas vara 
indelad i olika avdelningar där huvuddelen av undervisningen för 
respektive arbetslags elever utövas. Musik, slöjd, bild, idrott och 
NO bedrivs i gemensamma lokaler. Skolans bibliotek är placerat 
som ett nav mitt i skolan med en intilliggande datasal. Lärarna 
har sina arbetsrum i anslutning till sin avdelning, men det finns 
också ett gemensamt personalrum för all personal. Skolan leds 
av tre rektorer med olika ansvarsområden. Skolan har också två 
undervisningsprofiler, en idrottslig och en estetisk. Under mina 
veckor på skolan uppfattade jag dock inte skolan som stor. De av-
gränsningar som gjorts mellan de olika arbetslagen bidrog till att 
elevantalet kändes begränsat och hanterbart. De flesta lektioner 
inom arbetslagen bedrevs i klassrum nära varandra och medver-
kade till att skapa en viss intimitet inom varje arbetslag.

Så här började det hela
Utbildningen av personalen påbörjades i juni 2008. I maj infor-
merades personalen om denna studie via ett brev där de också 
ombads besvara en enkät inför det första kurstillfället. Perso-
nalgruppen var helt okänd för mig när enkäterna delades ut och 
vårt första möte ägde rum vid det andra utbildningstillfället i 
augusti när jag under en föreläsning presenterade resultat från 
min tidigare forskning och samtidigt gav ytterligare informa-
tion om studien samt svarade på frågor. Föräldrar/vårdnadsha-



14 15

Vissa avgränsningar och urval var nödvändiga. T ex valdes års-
kurserna 4-5 bort eftersom de tillhör ett eget arbetslag. Jag 
bedömde underlaget som för litet för att ingå i en helhetsbe-
dömning, och att det dessutom skulle bli svårt att avidentifiera 
informanterna. Observationerna avgränsades till ett arbetslag 
per tillfälle, totalt två tillfällen per arbetslag. Ytterligare urval 
som gjordes var att begränsa antalet informanter som skulle 
delta i intervjuerna. Min ambition är att i den här rapporten ge 
en helhetsbild av denna skolans samlade erfarenheter och und-
vika jämförelser mellan arbetslagen. 

OBSERVATIONER I KLASSRUM

Observationerna genomfördes under två tillfällen, totalt två 
veckor under oktober och november månad, och varje vecka 
innehöll en dags observation per arbetslag. Vid det första ob-
servationstillfället var tanken att få en helhetsbild av skolan. 
Jag valde då att göra observationer främst under SO- och NO-
lektionerna. De är också de ämnen som enligt enkätsvaren har 
flest omvärldskontakter (OVK). Under observationerna förde 
jag fältanteckningar som sedan renskrevs och avslutades med 
reflektioner från enskilda lektioner och dagen som helhet. Jag 
fick också möjlighet att närvara under ett elevhälsoteamsmöte, 
ett samordnarmöte och två arbetslagsmöten. Totalt deltog jag 
i 24 lektioner vid första observationstillfället och 28 lektioner 
under andra observationstillfället, fördelade enligt följande:

Åk SO NO Sv Eng Ma Fra Spa Bild Slöjd Mu

6 4 2 – 2 2 – – – 1 – 11

7 3 4 2 1 2 – – – – 12

8 7 3 1 1 – – – 1 – 1 14

9 4 4 3 1 1 1 1 – – 15

Totalt 18 13 6 5 5 1 1 1 1 1 52

Figur 1: Antal genomförda observationers fördelning i olika årskurser och ämnen.

FOKUSGRUPPSINTERVJUER 

Val av intervjumetod gjordes efter flera överväganden. Skolan är 
tydligt uppdelad i sina arbetslag som enligt enkätsvaren fungerar 
som isolerade enheter. Eftersom företagsamt lärande handlar om 
ett förhållningssätt till lärande var min ambition att det under in-
tervjuerna skulle uppstå lärandesituationer.  Fokusgrupper skiljer 
sig från vanliga gruppintervjuer genom att data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som forskaren bestämt (Wibeck, 
2000). Under samtalen användes ett stimulusmaterial som dels 
bestod av en kort filmsekvens med två undervisningssituationer 
dels ett bildmaterial.  Eleverna indelades utifrån kön, årskurs och 
arbetslag, totalt två elevgrupper per årskurs och 4-5 elever i varje 
fokusgrupp (Morgan, 1988). Elevrådet intervjuades för sig och i 
den gruppen var åldrar och kön blandade. Lärarna indelades uti-
från kön och arbetslag utom i Skolutvecklingsgruppen (SKUG) 
där könen var blandade.  Tanken var att det skulle finnas elever 
och lärare från samtliga arbetslag representerade i de olika grup-
perna. Totalt blev det nio elevgrupper och tre lärargrupper. Rek-
torerna intervjuades individuellt. Samtliga fokusgruppsintervjuer 
bandades och transkriberades. 
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Fokusgrupperna genomfördes på samma sätt i alla elevgrupper-
na medan lärarintervjuerna hade delvis ett annat upplägg.  När 
det gällde elevgrupperna var det av intresse för mig att samtala 
kring kunskap och lärande för att sedan både informera om fö-
retagsamt lärande och diskutera vad företagsamt lärande skulle 
kunna innebära för dem. 

Vid valet av filmen ”Hur får vi liv i klassrummet?” var min am-
bition att skapa en avspänd intervjusituation och få informan-
terna att reflektera över undervisning i allmänhet. Genom att 
låta informanterna fiktivt handleda läraren i de olika undervis-
ningssituationerna i filmen antog jag också att skolans kultur 
skulle synliggöras. Bilderna användes som struktur och stöd un-
der samtalen och gav möjlighet till fria associationer utifrån de 
tankar som dök upp. Som samtalsledare höll jag en låg profil 
och försökte så lite som möjligt lägga mig i samtalen. Totalt 
medverkade 35 elever fördelade enligt följande:

Flickor Pojkar

Årskurs 6 4 4

Årskurs 7 4 3

Årskurs 8 5 3

Årskurs 9 4 4

Elevråd 3 1

Totalt 20 15 35 elever

Figur 2: Fokusgrupper, fördelning elever, kön och årskurser.

Totalt medverkade 15 lärare, tre från varje arbetslag fördelade 
enligt nedan:

Kvinnor Män

Lärare 
Ämnes- 
kombinationer

NO
Praktisk estetisk
SO
SO
Praktisk estetisk

Språk
NO
NO
Språk 
NO

SKUG
SKolUtvecklings-
Gruppen

Praktisk estetisk
Språk
SO
Praktisk estetisk

Språk

Totalt 9 6 15 lärare

Figur 3: Fokusgrupper, fördelning lärare, kön och ämneskombinationer.

I resultatdelen är elevers och lärares namn kodade. Kvinnlig lä-
rare betecknas med Lk, manlig lärare med Lm samt en siffra 
som anger vilken lärare som uttalar sig samt inom parentes 
inom vilka ämnesområden de undervisar i. T ex Lk1: (NO), 
kvinnlig lärare 1 som undervisar i naturorienterad ämnen. Jag 
har medvetet valt att inte skriva ut fullständiga ämneskombina-
tioner för att försvåra identifiering av lärarna. Eleverna beteck-
nas med Ek för kvinnlig elev, Em, för manlig elev samt årskurs, 
t ex Ek1: (åk7).
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Entreprenör i sitt eget lärande

I denna studie har lärarna medverkat både indirekt och direkt. 
Indirekt genom att varken besvara enkäten, låta mig delta i sin 
undervisning eller att medverka i intervjuerna. Direkt genom 
att besvara enkäten, låta mig närvara under sin undervisning, 
delta i intervjuerna, välja ut elever till intervjuer och inbjuda 
mig till samtal. De resultat som här presenteras bygger således 
på enkätsvar, lektioner jag fått närvara vid, informella samtal 
och samtal under intervjuerna. I denna rapport har jag i redo-
visningen valt att göra en jämförelse mellan undervisningssitua-
tioner som exemplifierar hur företagsamt lärande kan bedrivas 
och undervisningssituationer som är mer eller mindre kontras-
terande.  Väl medveten om att det kan skapa ett motsatsför-
hållande mellan olika undervisningsmetoder vill jag poängtera 
att jag gör detta för att kunna lyfta fram den företagsamma 
undervisningens olika särdrag. För att betona denna skillnad 
har också exemplen från observationer och intervjuer valts ut 
utifrån det syftet. De rubriker jag använder i resultatdelen kan 
betraktas som nyckelord i företagsamt lärande.

Att utgå från tidigare erfarenheter
Arbetslivspedagogen Granberg diskuterar i boken Lära eller lä-
ras lärande från en miljöpedagogisk utgångspunkt (Granberg, 
2004). Hans forskning är inriktad på vad som utgör möjligheter 
och hinder för hur människor lär sig och utvecklar kompetens. 
Han menar att kunskapsbyggandet utgår från individens erfa-
renheter och är handlingsinriktat. Att lära sig handlar om att 

19” ”Medarbetarskapet bidrar till att skapa 
motivation och lust till lärande och låta 

elevernas kreativitet få utlopp.
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ändra sitt sätt att tänka och handla. Vad kan vi då, inspirerade 
av Granbergs forskning, lära av den här studien? För det första 
initierades tankarna kring utbildning i företagsamt lärande av 
skolans ledning. Vid samtal med lärarna framkom att det var 
ett beslut som kom uppifrån och att både lärare och rektorer 
nog såg samband mellan den undervisning som redan bedrevs 
på skolan och företagsamt lärande. Detta bekräftades av rekto-
rerna varav en uttrycker det så här:

Rektor: Vi konstaterade ju att företagsamt lärande låg väldigt 
väl ihop med våra mål, alltså med ämnesintegration 
och kontakten med samhället utanför skolan.

Och ett liknande uttalande kommer från en av skolans lärare: 

Lm6:  Att kalla det företagsamt lärande hade inte kommit 
igång, för att väldigt mycket av det vi gjorde var ju så-
dant som kan rymmas inom beteckningen företagsamt 
lärande (Språk)

Det går att anta att lärarna skulle utgå från sina tidigare erfa-
renheter och utveckla detta vidare. Vilken grund fanns då att 
bygga vidare på, vilken kunskapssyn präglar denna skola? När 
vi samtalade om kunskapssyn framkom det att det nog inte fö-
rekommer någon gemensam kunskapssyn varken i de enskilda 
arbetslagen eller på skolan som helhet:

Eva:  Kan man säga att ni har en gemensam kunskapssyn här på 
skolan?

Lk4:  Nää /…/ det tror jag inte (SO)

Lk1:  Nää /…/ men vi är ändå överens om vad som är basen 
i det hela, så att säga, skulle jag nog vilja säga (NO)

Lk4:  Basen tror jag att de flesta efter en lång tid, att basen är 
lika med G och vad står G och vad står basen för och 
att alla får tänka till, vad är viktigt i mitt ämne, vad är 
minimum man ska ha med sig? (SO)

Lm2:  Gemensam kunskapssyn, vet jag inte (NO)

Lm1:  Det finns väl en massa sorter som det finns överallt 
(Språk)

Lm4:  Det är inte säkert att alla behöver ha samma kunskaps-
syn (Språk)

Som vi ser framkommer en samstämmighet om att de varken 
tror att de har någon eller att det skulle vara nödvändigt med 
en gemensam kunskapssyn. Detta bekräftas också av skolans 
rektorer. Vissa lärare efterlyser dock pedagogiska samtal kring 
kunskapssyn och anser att det vore värdefullt med ett större 
liktänkande. Lärarna är dock överens om att det som förenar 
alla på skolan är engagemanget kring den enskilda eleven. Det 
finns också en gemensam tanke kring att indela undervisningen 
i bas och fördjupning även om tillämpningen varierar. Vilken 
förståelse av och vilka föreställningar om har då lärarna rörande 
företagsamt lärande? Under samtalen kom vi in på vilka tankar 
och funderingar lärarna har kring själva begreppet: 

Lk4:  Det snurrar nog väldigt mycket runt, tror jag (SO)
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Lk1:  Jag vet inte om det finns någon direkt definition på det 
har jag känt… man kan tolka det lite vad man själv… 
vissa saker ska ingå, men man tolkar det lite själv (NO)

Lk5:  Men företagsamt lärande det är väl när eleven, eller 
vem det nu än är tar ansvar för sitt eget lärande. Det jag 
ska göra, det jag ska lära mig, det måste jag själv jobba 
med att göra (Praktisk estetisk)

Lk1:  Vi är inne på det här med företagsamt lärande, att det 
är mer ett samband, att dom ska se sambanden mel-
lan… skolan ska vara mer lik livet (NO)

Lk4:  Att dom själva är delaktiga, alla är ju med (SO)

Lm1:  Det beror ju på vad det här med företagsamt lärande 
betyder. Men om… det är ju en massa termer. För mig 
fastnade det här med meningsskapande, lärande, om 
det var det? Det skulle betyda /…/ göra några äkta sa-
ker, skriva insändare till en tidning med avsikt att pu-
blicera eller göra en tidning eller nåt sånt där, riktiga 
produkter (Språk)

Det florerar således flera olika tankar kring vad företagsamt lä-
rande egentligen kan innebära och därmed förstås. Lärarna rör 
sig dock mellan att det kan handla om kontakt med omvärlden, 
elevers delaktighet och ansvar, meningsskapande undervisning 
samt att eleverna ska se samband mellan skolan och ”världen 
utanför”. En lärare funderar lite djupare kring om det de gör 
verkligen kan betraktas som företagsamt:  

Lk3:  Jag är fortfarande lite så där, vad är företagsamt läran-
de? Jag har inte kommit förbi den tröskeln ännu… jag 
tycker att vi har en del företagsamt… som med sexorna 
när de skulle skriva en egen saga och sen ska dom ta 
kontakt med ett dagis och så ska dom läsa upp det på 
dagiset för att kunna bli godkända … jag vet liksom 
inte om det är… för när vi har suttit och spånat så är 
det ju vi som vill att eleverna ska bli mer företagsamma 
och i detta fallet var det vi som sa till dom att nu ska 
ni göra så här annars blir ni inte godkända och där är 
frågan: Gör vi dom företagsamma genom det? (SO)

De övriga lärarna blev lite förvånade över att eleverna inte tän-
de på uppgiften. Men samtidigt ligger det något i lärarens re-
flektion över om eleverna verkligen blir företagsamma genom 
en yttre motivation som betyg.

Begrepp i sig kan ju bli mer hindrande än skapa möjligheter, och 
begreppet företagsamt lärande betraktas av några lärare som dif-
fust och de vill ha det översatt till något mer konkret. De ansåg 
att det var alltför lätt att koppla begreppet till den ekonomiska 
sfären och att skapa företag vilket följande resonemang visar:

Lm4:  Man framför allt är det ett så ambivalent ord som du 
var inne på innan, att det kopplas just till den ekono-
miska sfären då och företag och sånt (Språk)

Lk7:  Jo, det tog kanske, tog det inte minst två dagar när vi 
hade då företagsamt lärande de här studiedagarna inn-
an folk fattade lite vad det handlade om för skulle det 
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inte handla om företag? Folk var nog rätt inställda på 
det (Språk)

Det förekommer dock föreställningar om att vissa ämnen är 
mer eller mindre företagsamma till sin natur. Slöjd är ett ämne 
som några lärare betraktar som företagsamt och det ges också 
exempel på företagsamma aktiviteter som förekommer inom 
idrott och de estetiska ämnena. Ett viss hierarkiskt förhållnings-
sätt mellan olika ämnens status och betydelse går också att ur-
skilja. SO är ett ämne som anses fått för stor uppmärksamhet 
under kompetensutvecklingen:

Lk6:  Men jag tycker mycket av dom exemplen som vi fick 
på den här kursen och det som det drogs paralleller till 
och det vi fick diskutera, det var ju väldigt mycket SO, 
NO, alltså teoretiska ämnen, med frågeställningarna 
och allt det där. I mitt ämne är det inte riktigt så. Det 
är det jag tycker är svårt (Praktiskt estetiskt)

Lm6:  Faktiskt så är det ett färdighetsämne i väldigt stor ut-
sträckning där man tränar… så jag håller med dig där 
att SO och NO, framför allt SO har fått alldeles för 
stor genomslagskraft här på skolan (Språk)

De praktisk estetiska lärarna menar att deras ämnen och kom-
petens inte ingår naturligt i detta utvecklingsarbete och därmed 
saknar de legitimitet att bidra till utvecklingsarbetet i stort. De 
upplever det svårt att få in sina ämnen i det ämnesövergripande 
arbetet. Överlag menar de att det är för stor fokusering kring 
de teoretiska ämnena. 

Medarbetarskap
Medarbetarskap handlar dels om delaktighet och inflytande 
över undervisningen dels om hur vi kan bli medarbetare till var-
andras lärande, och om att se att det finns en samlad kunskaps-
massa i klassrummet. Interaktion elever emellan och mellan 
lärare och elever blir därmed central. Medarbetarskapet bidrar 
till att skapa motivation och lust till lärande samt till att låta 
elevernas kreativitet få utlopp (jfr Falk Lundqvist & Hallberg, 
2006). Forskning om elevers delaktighet styrker att elevers mo-
tivation och lärande höjs om de upplever att de är delaktiga i 
verksamheten (se bland annat Selberg, 1999). I enkätsvaren ut-
trycker lärarna att deras ambition är att lektionerna ska vara så 
varierade som möjligt men också att föreläsningar/berättande, 
genomgångar på tavlan är en vanlig form, där dialogen ingår 
som ett moment. Detta varierar dock från lärare till lärare, och 
det går inte att säga att det finns en total överensstämmelse 
kring hur undervisning ska bedrivas. I enkäterna beskriver lä-
rarna överlag att de får positiv respons på sin undervisning och 
att eleverna verkar nöjda. I de olika undervisningssituationerna 
kunde jag notera att medarbetarskapet varierade. När det gäl-
ler att låta eleverna vara delaktiga i den kompetensutveckling 
som lärarna genomgick kan jag konstatera att den förankringen 
inte gjordes och det bekräftade också av de flesta lärarna. En 
lärare berättade att han ”berättat vad vi gjorde under dom här 
studiedagarna” och att de fått igång bra diskussioner.  Det var 
också en lärare under mina observationer som berättade att de 
gick en kompetensutveckling i företagsamt lärande som syftade 
till att ”de skulle börja undervisa på ett annat sätt”. Under elev-
intervjuerna var det ett par elever som sa att de hört att läraren 
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nämnt ”företagsamt lärande” men inte sagt vad det handlade 
om eller vad det skulle komma att innebära för undervisningen. 
Rektorerna trodde inte heller att det gjorts någon förankring i 
elevgrupperna. Eleverna involverades alltså inte direkt i att det 
pågick ett utvecklingsarbete bland lärarna i företagsamt läran-
de. Hur fungerar då medarbetarskapet på den här skolan?

Under vissa SO-lektioner uppmanades eleverna att samarbeta 
och lära av varandra. I mina fältanteckningar har jag noterat 
följande: Läraren går runt och uppmuntrar eleverna att samarbeta 
och försöker få grupperna att lyssna om det är någon i gruppen som 
har ett svar på frågan. Läraren säger att vi har alla en stor använd-
ning av varandras kunskaper (SO åk 7). Medan det under andra 
SO-lektioner förekom en hel del envägskommunikation och då 
har jag följande noteringar: Mycket av lektionen byggde på lärarens 
prat. Det största talutrymmet tog läraren. Eleverna lyssnade dåligt 
på varandra och läraren försökte hålla igång en dialog men fick själv 
svara på frågorna. Fördjupningsuppgifterna skulle eleverna söka svar 
på i andra böcker men under lektionen var det läraren som hjälpte till 
att ge svaren (SO åk 9). 

Liknande exempel finns i NO vilket jag uttryckte så här i mina 
reflektioner: Det märks att ellära är ett tacksamt område. Eleverna 
kan relatera till verkligheten omkring dem och de arbetar intresserat 
och målinriktat och samtalar med varandra. De verkar inte ha fokus 
på den kontroll som ska ske utan har fokus på vad de ska göra under 
lektionen. Läraren håller en lågmäld ton och vägleder mer än lotsar 
eleverna och förklarar för dem som vill ha en förklaring. När det 
gäller medarbetarskap tycker jag nog att här kunde man se att de 
som var i klassrummet var medarbetare till varandra (NO åk 6). 

Medan följande reflektioner illustrerar det motsatta: En gan-
ska rörig lektion med okoncentrerade elever. Genomgången tog enligt 
min mening för lång tid och lärarens talutrymme var stort. Det var 
enbart vissa elever som kom till tals. Framför allt de som satt långt 
fram (NO åk 6).

Ovanstående exempel illustrerar både situationer där elevers 
medarbetarskap används som en viktig del i undervisningen och 
det motsatta. Vissa lärare använder medarbetarskap genom sitt 
sätt att interagera med eleverna. De får inte bara kunskap om 
elevernas förståelse för det de arbetar med utan kan också bygga 
vidare på elevernas motivation och uppmuntra dem att ta till-
vara på varandras kunskaper. Det motsatta illustrerar en under-
visning som läraren genomför utifrån sin utgångspunkt och sina 
villkor. Det var säkert omöjligt för läraren att veta vilka som lärt 
sig något och vad de i så fall lärt sig. Eleverna bekräftade även 
att så var fallet och menade att vid flera lektioner stod läraren 
mest och pratade för sig själv och att det var en lektion som de 
inte hade någon nytta av för de lyssnade ändå inte. 

Under intervjuerna återkommer flera elever till att det blir roli-
gare och mer intressant om de är med och känner sig delaktiga 
under lektionerna. De menar att det blir tråkigt om läraren bara 
kör sitt race utan att vara fokuserad på eleverna. Diskussioner 
framhävs som intressanta och lärorika eftersom de kan lära av 
varandra och att även läraren kan lära av eleverna. Eleverna 
hade följande erfarenheter av medarbetskap: 
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Em1:  Alltså planering, vad vi ska göra och så är inte så myck-
et. Det är ju lärarna som säger det mesta, men ibland 
kan det vara så att man får välja det ena eller det andra 
(åk 6)

Em2:  Det är olika, när man jobbar ihop på musiken får man 
vara med (åk7)

Em3:  Man får en planering (åk 8)

Em1:  Vi får färdiga planeringar (åk 8)

Ek4:  Vi får vara delaktiga och så och säga vilket datum vi vill 
ha prov eller lämna in saker (åk 6)

Ek4:  Vi får en sån där planeringslapp där vi ska följa, men vi 
får inte bestämma det (åk 7)

Ek3:  Det är från lärare till lärare. Vissa lärare har jättedålig 
planering. SO-lärarna har bra planering, alltså väldigt 
bra planering så man verkligen vet varenda gång vad 
man ska göra (åk 8)

Ek1:  Jag känner att vi är delaktiga. Lärarna brukar fråga oss 
hur vi vill lägga upp lektionerna, ifall vi ska ha prov 
eller inlämning, ifall hon ska stå där framme och prata 
eller om vi ska jobba ensamma, så jag tycker att vi är 
delaktiga (åk 9)

Generellt kan sägas att elevernas delaktighet rör sig mest kring 
arbetets organisation och mindre kring undervisningens inne-
håll. De får möjlighet att välja mellan olika arbetssätt och ha 

synpunkter på när proven ska genomföras. Elevernas delaktig-
het kring hur undervisningen ska bedrivas och vad som ska gö-
ras varierar stort mellan arbetslag och mellan lärare. 

Lärarnas medarbetarskap sinsemellan sträcker sig oftast inte 
längre än till kollegorna inom arbetslaget. Ibland utbyts lek-
tionsplaneringar vid kopiatorn och då blir även lärare från an-
dra arbetslag inblandade. Önskemål finns dock om att få disku-
tera mer pedagogik och lära av varandra. Ett sätt att få till stånd 
en större delaktighet bland lärarna på skolan var att tillsätta en 
skolutvecklingsgrupp, men den gruppens funktion var vid stu-
diens genomförande ganska otydlig.

Kunskap i ett större sammanhang
Ytterligare ett kännetecken för företagsamt lärande är att elev-
erna ska få arbeta ämnesövergripande och arbeta med kun-
skap i ett större sammanhang samt kunna tillämpa sin kunskap 
(Leffler, 2006). På de flesta 6–9-skolor, dvs. skolor som tidigare 
betecknades som högstadieskolor, bedrivs ofta ämnesundervis-
ning istället för att låta eleverna få möjlighet att uppleva hur 
olika ämnen hänger ihop genom ett ämnesövergripande arbets-
sätt.  Ämnesuppdelad undervisning karakteriserar även en stor 
del av denna skolas undervisning.  En vanlig bild hos eleverna 
i den här studien är också att en hel del kunskap betraktas som 
enbart skolkunskap, och de uttrycker att de har svårt att se en 
mening och en användning av kunskapen utanför skolan. Lärar-
gruppen på den här skolan använder sig av begreppet ämnes-
integrering när de talar om ämnesövergripande arbetssätt. För 
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enkelhetens skull använder jag därför fortsättningsvis begrep-
pet ämnesintegrering.

I lärargruppen framkommer en viss konsensus kring koppling-
en företagsamt lärande och ämnesintegrering, men alla är inte 
överens om hur man kan tänka runt ämnesintegrering. Här får 
vi två exempel på hur lärare ger uttryck för detta:

Lm1:  Jag tror att vi kämpar alldeles för mycket för att få ihop 
helheten när dom inte är helt naturliga och måste vara 
där, utan vi har målet att vi ska ha ämnesintegration, 
vilket är positivt, men vi ska ha den där den hör hemma 
så att det blir meningsfullt och skapar klarhet /…/ Att 
ha tema och försöka knö in ämnen, för mig är det kon-
traproduktivt (Språk)

Lm5:  Hela livet är ju en blandning, det beror ju på samman-
hangen också. I vissa sammanhang kanske man fokuse-
rar mer på matte kanske /…/ så man kan inte säga att 
alla gånger kan man väga in alla ämnen, men självklart 
finns dom där, men dom behöver inte användas i alla 
sammanhang eller situationer (NO)

Ovanstående kan betraktas som två olika synsätt kring ämnes-
integrering. Det ena är att helheten inte alltid är naturlig och 
det andra är att helheten är naturlig, och att sammanhangen får 
avgöra vilka ämnen som är relevanta för ett visst arbetsområde. 

Vilka ämnen som kan ingå i en ämnesintegrering och hur olika 
ämnen ges betydelse i ett temaområde förekommer det också 
funderingar kring. En lärare delar med sig av sina erfarenheter: ” ”Eleverna ska få arbeta med kunskap 

i ett större sammanhang och därmed 
kunna tillämpa sin kunskap.
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Lk9:  Det är så det blir att dom kan rita lite hos mig och då 
blir ju inte mitt ämne något kreativt. Det blir bara att 
jag lyder och det är inte roligt, så vill jag inte ha min 
undervisning (Praktisk estetisk)

Den här läraren ger exempel på hur ett praktiskt estetiskt ämne 
kan bli betraktad som utfyllnad istället för en viktig del i en 
ämnesintegrering och hon får medhåll av de andra i gruppen. 

Eleverna å sin sida efterlyser att få uppleva fler helheter, att sa-
ker och ting hör ihop. 

De ger flera exempel på skoldagar när de går från det ena till det 
andra utan att känna att det de gör hänger ihop:

Ek3:  Som det är nu är det jättestora gränser (åk8)

Ek4:   Alltså vi har vissa lektioner när lektion efter lektion 
bara är: läs kapitlet, svara på frågorna i slutet av kapit-
let. Man vet att man bara ska göra det och sen typ går vi 
bara igenom svaren på tavlan och det är typ allting man 
gör och då känns det ganska så här… det känns inte 
som om man kan praktisera vad man lärt sig utan man 
bara kollar av boken och skriver svar, så det känns inte 
som om man kommer att ha användning för det (åk 9)

Ek4:  Jag tycker att det är jättemeningslöst när jag inte ser att 
det hjälper i alla ämnen, när man inte ser helheten och 
jag tror att det skulle hjälpa väldigt mycket om man 
hade tema (åk 8)

Men det förekommer också undervisning som bygger på ett 
helhetstänkande:

Em3:  Man kan typ, som vi har i vårt. Dom har ju kopplat 
ihop dom lite så det blir inte lika jobbigt… vi har ju 
teman… när allt har att göra med varandra då blir det 
inte lika jobbigt att komma ihåg det (åk 6)

Em1:  Det är bra att det är alla ämnen och då är det ungefär 
samma för när man går till nästa lekton så är det samma 
område istället för att man ska ställa om sig hela tiden 
på olika ämnen och så, så är det inom samma kategori, 
så är det lättare att komma ihåg och sånt (åk9)

Utifrån ovanstående exempel går att utläsa att lärares kunskaps-
syn påverkar elevers lärande. De elever som får möjlighet att 
jobba utifrån helheter uttrycker att de lär sig mer medan de 
elever som inte får den möjligheten mer uttrycker en frustra-
tion över sin undervisningssituation.

En elev ger ett exempel både på upplevelsen att undervisningen 
hänger ihop och på att den utgår från elevernas erfarenheter:

Ek5:  Vi har så här arbetsområde, då är det ett tema. Vi hade 
”vem är jag?” och då hade vi fem veckor då vi har som 
mycket SO, svenska och NO, dom andra också, men 
inte lika mycket. Då får vi jobba med… i NO hade vi 
sexualkunskap och i SO var det typ familjer, skilda fa-
miljer och så fick vi skriva vad vi tror vi blir om 15 år 
och lite om sånt där. Sen i svenska fick vi spela teater 
och sagor och sånt, de vet allt hänger… och så fick vi 
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lära känna oss själva. Vi fick frågor på NO:n t ex ”vad 
trivs du bäst med ditt hår?”… alltså såna saker (åk 8)

Eleven berättar här inte bara att undervisningen hänger ihop 
och att de får utgå från sina erfarenheter. De får också använda 
sig av olika metoder i sitt lärande, utgå från en ”verklig” och 
inte en fiktiv situation samt att de får koppla ihop detta med sina 
erfarenheter utanför skolan. 

I skolan pratas det ofta om att skolans verksamhet måste utgå 
från verkligheten. Då kan man ju fråga sig: Är skolan inte en 
verklighet och vad menas med att utgå från en verklighet, eller 
en verklig situation? Så här funderar några lärare:

Lm 1:  /…/ jag kan tänka mig NO där det inte är så lätt att 
kanske skapa mening eller se nyttan av det utanför. Vi 
ska lära dom för att det är ett mål, vi ska förvalta det vi 
blivit tillsagda att göra (Språk)

Lm4:  Men är det inte så att NO är rätt bra på att anknyta till 
verkligheten? (Språk)

Lm2:  Allting vi gör har ju med verkligheten att göra, men 
det är ju den verklighet som läraren upplever, inte den 
verklighet som kanske eleverna alltid upplever och där 
gäller det att hitta, att komma på rätt nivå så att elev-
erna känner  /…/ nånting som faktiskt ska användas i 
verksamheten och ha ett ändamål med det /…/ men 
det är ganska svårt att nå dom målen eller dom uppgif-
terna när man faktiskt jobbar på det viset (NO) 

Det förekommer således föreställningar bland lärarna om var-
andras ämnen och vilka ämnen som i så fall kan visar sig vara 
mer eller mindre lätta eller lämpliga att anknyta till en verklig-
het. Intressant också är NO-läraren tankar kring att det nog 
finns en skillnad mellan lärares och elevers upplevelse av verk-
lighet. Läraren menar också att för att komma till elevernas er-
farenhetsnivå krävs det någon annan typ av undervisning som 
kan göra det svårare att nå de uppsatta målen.

Risktagande
Begreppet risktagande kanske kan uppfattas som något som inte hör 
hemma i undervisningssammanhang, men tanken är att eleverna ska 
våga testa olika lösningar och vara delaktiga i sin egen lärprocess 
utan att låta ”facit” vara vägledande. Att förstå det man gör handlar 
om att också våga göra ”fel”.  För lärarens del kan risktagande inne-
bära att ett arbetsområde påbörjas utan att man vet hur vägen mot 
målet kommer att gestaltas (jfr Falk Lundqvist & Danell, 2005). 

En av rektorerna menar att de modigaste lärarna vågar gå ifrån 
sina invanda mönster och låta eleverna ”jobba på tio olika sätt”. 
Vilka risker tar då lärarna som ska förändra sin undervisning till 
att bli mer företagsam? Så här säger en av rektorerna:

Rektor: Det största hindret ligger i människors förmåga att 
delta i en förändring och den är ju intimt förknippad 
med hur länge man gjort något som man är rädd ska 
vara fel /…/ samtidigt kan jag säga [till lärarna] att det 
ni gjort har varit rätt och det ni gör nu är också rätt, 
fast det är annorlunda och ni klarar av att göra den här 
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ändringen. Ni kommer att göra några fel på vägen, 
men felen lär vi oss utav och vi går vidare med dom

Risken som lärarna tar, enligt rektor, är alltså att göra ”fel” på vä-
gen, att våga pröva sig fram och hitta nya vägar i sin undervisning. 

För elevernas del innebär det också att ge sig ut i det okända, 
att få möjlighet att pröva nya sätt att lära sig saker. En av lärarna 
delar med sig av sina erfarenheter från arbetsområdet ”Lag och 
rätt” till de övriga i intervjugruppen:

Lk3:  Jag försökte i SO:n att de skulle bli företagsamma när 
vi läste lag och rätt och tänkte jag: nu ska jag börja i fel 
ände och så ska dom få en uppgift att du ska hitta på ett 
brott och du ska hitta på vilka som är inblandade och 
sen är det upp till dig att ta reda på: vad har vi för gre-
jer? Vilka kan blablabla? Vad kan det bli för straff och 
sånt där? men ingenting hände (SO)

Lk4:  Många elever är ju så ovana att få ett ansvar, att göra så 
dom blir så här. Det blir säg det du så att det blir rätt, 
så att det blir bra (SO)

Lk2:  Dom är så ovana /…/ Dom är redan inkörda på att det 
ska vara en metod så att dom klarar… (Praktisk estetisk)

Lk1:  Att det ska vara rätt eller fel (NO)

Lk2:  Dom törs inte (Praktisk estetisk)

Det här kan ses som ett exempel på när läraren själv inte är 
bekväm med det här sättet att tänka kring sin undervisning och ” ”Eleverna ska våga testa olika lösningar 

och vara delaktig i sin egen lärprocess.
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det går att anta att även eleverna kände av det och blev osäkra 
på hur de skulle gå till väga. Detta sätt att arbeta var okänt och 
nytt för dem. Det handlar således om lärarnas förmåga att ”ta 
risker” och ha modet att pröva nya vägar för att de i sin tur ska 
kunna utmana eleverna till att också våga ta risker.  

En elev som är van att arbeta ämnesintegrerat beskriver under-
visningen i ett liknande arbetsområde på följande sätt:

Ek2:  Alltså i vårt arbetslag så har man olika teman, alla äm-
nena till exempel om jag tar nåt… tjuv och polis hade 
vi en gång. I SO var det hur det gick från brott till straff 
och då skulle vi göra en dramatisering av det och då 
blev det jättekul för man fick… man hade fått en hän-
delse och så skulle man lära sig hur man skulle hantera 
just det brottet och så fick man spela upp det. Och det 
är rätt kul för då får man klä ut sig och så men man lär 
sig samtidigt som man gör nåt kul (åk 7)

Den här eleven berättar att hon lärde sig samtidigt som hon fick 
ha kul. Vi kan också utläsa att hon troligtvis genom att arbeta på 
det här sättet fick pröva nya vägar till kunskap (jfr Falk Lund-
qvist & Hallberg, 2006). 

Vad menas då med ”fel” och vad kan det innebära? Följande 
elev ger ett exempel på när han beskriver att han lär sig mycket 
genom också genom att göra ”fel” när han får jobba praktiskt, i 
exempelvis slöjd och NO:

Elev3:  Ja, man brukar göra det, som om man gör något fel så 
lär man sig av det misstaget (åk6)
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Det handlar således om mod och att inte se ”misstaget” som ett 
misslyckande utan som en erfarenhet och därmed en del i lärandet.

Samverkan
I läroplanen (Lpo 94) står uttryckligen att samverkan med 
omvärlden är en förutsättning för utbildningens kvalitet, och 
detta är också ett tydligt mål i denna skolas kvalitetsredovis-
ning. Samverkan kan naturligtvis betyda mycket, och kort kan 
sägas att samverkan innebär att på olika sätt arbeta tillsammans 
i lärandet. När det gäller företagsamt lärandet handlar det om 
att betrakta omvärlden som en resurs i lärandet (jfr Drugge & 
Danell, 2006). Under tiden för min studie fick jag möjlighet att 
följa med en klass under en OVK-lektion (OVK = omvärlds-
kontakt).  Klassen arbetade med arbetsområdet media inom SO 
och skulle besöka Radio Halland för att sedan jobba med att 
göra ett radioprogram.  Den samlade erfarenheten från de flesta 
elever är dock att OVK är något ganska sällsynt och att prao 
förekommer, men även det varierar:

Em1:  Det är inte så ofta (åk 8)

Em4:  Inte mycket (åk 9)

Em1:  Man gjorde mest studiebesök när man var yngre. Nu 
tror dom att när vi är äldre att vi inte bryr oss och inte 
uppskattar det. men det är roligt när man får komma ut 
och får OVK (åk 9)

Ek1:  Vi ska få ha prao i april om det inte blir inställt (åk 6)
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Ek1:  Jag tror att vi ska ha det [prao] i april eller nåt, eller jag 
vet inte riktigt (åk 7)

Ek4:  I sjuan hade vi det, men nu måste man säga till själv 
om man vill. Innan så var det så att alla hade en vecka 
OVK, men nu är det olika /…/ man kommer ju efter på 
en vecka /…/ då måste man ta igen allting (åk 8)

Elevernas erfarenheter av OVK visar att de inte ser OVK som 
en naturlig del i sitt skolarbete. Därför var det inte lätt för dem 
att koppla till det omgivande samhället i de samtal vi hade un-
der intervjuerna. En fråga som kan tyckas enkel, som att kunna 
marknadsföra sin stad, skapade en viss förvirring i elevgrupper-
na. Inte förrän efter ett längre samtal med pojkarna i 9:an sa de 
till slut att jag kunde åka till Tylösand och bada.  

Omvärldskontakter är dock något som flera av lärarna förknippar 
med företagsamt lärande, och de har en ambition att bli bättre på att 
ta flera omvärldskontakter. Det förekommer dock ett visst motstånd 
till det merarbete som omvärldskontakter innebär och det finns ock-
så erfarenheter av att företagen inte är så villiga att ställa upp:

Lk7:  Jag kan tycka att det här med samverkan med närsam-
hället /…/ Att få dom [eleverna] att orka och sen vet vi 
ju inte vad vi får för gensvar från samhället utanför och 
det tar väldigt mycket tid och kraft (Språk)

Lk6:  Väldigt få ställer ju upp. Vi har jagat flera såna här fad-
derföretag eller ställen dit man skulle kunna /…/ och 
man har ringt och nää, det är ingen som vill, eller väl-
dig få tyvärr (Praktisk estetisk)

Synen på omvärldskontakter är alltså dubbelbottnad. Ambitio-
nen är att öka antalet men att det kräver en extra arbetsinsats 
och det är inte säkert att företag eller arbetsliv i övrigt är så 
mottagliga för ett samarbete. 

Under samtalen med rektorerna kom vi in på omvärldskon-
takter och dess betydelse för undervisningen. Enligt en rektor 
handlar det inte enbart om antalet kontakter utan vad man gör 
av dessa kontakter:

Rektor: Dom [lärarna] är i en sakfas, dom tror att det är det, det 
handlar om  /… / När dom pratar med mig så framför 
dom ordet meningsfullt lärande, det gör dom. Det vet dom 
kanske att om dom kommer till mig och säger att det är 
OVK så säger jag: ”det är en del”, säger jag då. Men det är 
ju inte… det är ju snarare så här att hur gör man då OVK 
så att den ska bli meningsfull. Det är ju det som är frågan    

Rektor efterlyser alltså mer fokusering kring det meningsfulla i en 
aktivitet och inte bara göra en aktivitet för att den ska göras. Pe-
dagogerna Berg & Scherp (2003) menar att de skolor som har en 
kultur som präglas av görandeinriktat lärande tar fasta på vilka gö-
randen som ger bättre resultat än andra, än vilket lärande som ger 
bättre resultat. Lärare är bra på att beskriva görandet i sin undervis-
ning. Detsamma gäller för ett flertal lärare på den här skolan. De 
pratar i termer om att ”vi behöver göra något tillsammans” eller att 
vi behöver ”göra mer utanför skolan” men inte varför och vad det 
skulle tillföra lärandet. Här går det också att relatera till Scherp & 
Scherps studie Lärande och skolutveckling i vilken begreppen göran-
dekultur och lärandekultur diskuteras (Scherp & Scherp, 2007). 
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Företagsamhet i 
företagsamma Halland

Vad har då de enskilda lärarna utvecklat i sin undervisning för 
att den ska bli mer företagsam? Naturligtvis varierar det från 
individ till individ hur man tänker kring kompetensutveckling, 
vilka förutsättningar som getts, vilka förväntningarna var och 
en haft och hur man ser på sin egen utveckling. Det här är några 
kommentarer:

Lk1:  Jag såg det lite som en idéspruta /…/ att när man hörde 
vissa saker att man började tänka till och kunde utveck-
la andra saker … /…/ vilken typ av uppgifter man ska 
göra… medan jag kände att en del kollegor förväntade 
sig ett färdigt koncept: så här ska du göra (NO)

Lk4:  Det som gett mig mest är att börja med mer öppna, 
större frågor och inte börja med att läsa om detaljer 
först (SO)

Lk3:  Jag förväntade mig jättemycket och när vi kom dit kän-
de jag bara: det här gör vi /…/ sen när allting har fått 
smälta in och sånt här kan jag ju se att det fanns vissa 
russin som kan skapa nya tankar hos mig och så där 
(SO)

Lm4:  Vi tyckte nog att vi var längre än vad dom [Umeå uni-
versitet] tyckte, dom hade inte riktigt förstått var vi var 
(Språk)

Lm1:  Man kanske har ansträngt sig lite mer på dom här om-
rådena kring OVK (Språk) 

Lm2:  Vi har fått påtryckningar om hur viktigt det faktiskt är 
att kunna komma utanför skolans väggar (NO)

Lm5:  Vi har arbetat ämnesintegrerat redan och det är tredje 
året nu. Vi kände igen precis allt som det förelästes om, 
så det kändes lite meningslöst (NO)

Som vi kan se av ovanstående citat varierar lärarnas intryck av 
kompetensutvecklingen de genomgått men också hur de på 
olika sätt reflekterar över vad de redan gör och vad de skulle 
kunna utveckla i sin undervisning. Sammantaget presenteras en 
spännvid från känslan av att det hela var meningslöst, och att 
de redan har hunnit längre än vad de undervisande kursledarna 
förstått, till att ha fått nya tankar och konkreta förslag på vad de 
kan utveckla och förändra. 

Som ett led i detta vill jag lyfta fram några exempel som kan 
ses som en inspiration till företagsamma lärsituationer. Jag har 
hämtat dessa från ämnena SO/Sv av den anledningen att det 
framför allt är SO-lärarna som delgett mig vilka förändringar 
de genomför. Det är också ett område där eleverna främst ut-
talar att de får vara delaktiga och att de undervisande lärarna på 
olika sätt försöker engagera eleverna och variera sin undervis-
ning. Detta ligger också i linje med resultaten från Skolverkets 
ämnesrapport Samhällsorienterande ämnen som tar upp att SO-
undervisningen erbjuder eleverna mer variation när det gäller 
arbetssätt och att elever över lag är positiva till ämnesområdet. 
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Eleverna i skolverksrapporten uttrycker också att SO-undervis-
ningen är intressant, att de lär sig mycket och att de får vara 
aktiva under lektionerna (Skolverket, 2005).  

De förändringar som SO-lärarna i denna studie tar upp är att de 
vill utveckla sitt sätt att ställa frågor, försöka arbeta med med-
bedömning av elevers arbete och att inte tänka så linjärt kring 
kunskap. På vilka sätt kan det då synliggöras i undervisningen?

Så här har jag skrivit i mina fältanteckningar:

Redovisning arbetsområde ”Vad tror du på?”. Ämnesintegrering SO/
Sv. Muntligt förhör av elever i grupp. Läraren samlar fem elever 
i ett grupprum, övriga elever arbetar självständigt i klassrummet. 
Samtliga elever har dels sammanfattat övergripande fakta från de 
fem stora världsreligionerna med hjälp av en mall, dels fördjupat sig 
inom en religion genom att skriva en uppsats Varje elev har sedan 
inom varje grupp fått läsa varandras uppsatser och skrivit respons 
med hjälp av en bedömningsmall. Eleverna har med sig anteckningar 
till förhöret. Läraren berättar inledningsvis att de ska prata inne-
hållsmässigt och jämförande om religionerna, vad de tagit till sig av 
de andras religioner samt hur de gjort bedömningarna av varandras 
arbeten. Förhöret inleds med ett samtal om de olika religionerna ur 
ett historiskt perspektiv. Eleverna är ivriga att komma in i samtalet 
och trots att de ombeds räcka upp handen så övergår det hela till att 
de pratar rakt ut. Eleverna kommer med inlägg som ”så här har jag 
inte tänkt om den här religionen förut”. Eleverna lyssnar på var-
andra och kommenterar varandras inlägg. Tiden går och samtalet 
övergår till funderingar kring vilken religion eleverna skulle vilja 
konvertera till och varför. Här uppstår en diskussion mellan några 

elever som vill byta religion medan andra motiverar varför de är 
nöjda med den religion de redan tillhör. Den sista delen i redovis-
ningen går ut på att eleverna ska ge respons på varandras skrivna 
uppgifter. Var och en får kommentera gruppmedlemmarnas arbeten i 
tur och ordning och sedan får den som skrivit uppsatsen komma med 
en kommentar. Eleverna ger både ros och ris och förslag på förbätt-
ringsområden. Läraren ger också sin kommentar utan att nämna nå-
got betyg. Eleverna verkar mycket engagerade under redovisningen. 
Kamraterna i klassrummet har redan lämnat lektionen som enligt 
schemat är avslutad, men det verkar inte bekymra dessa elever. Innan 
de avslutar redovisningen ber läraren eleverna berätta vad de lärt sig 
av att göra arbetet, vad de lärt sig av att läsa varandras arbeten och 
vad de lärt sig av redovisningen. Eleverna uttrycker samstämmigt att 
de varit både en rolig och lärorik redovisning och att de lärt sig mer 
av att jobba på det här sättet samt att den här kunskapen kommer att 
sitta kvar längre än om de haft ett vanligt prov. 

Hur var då elevernas upplevelse av den här redovisningen? Un-
der en av elevintervjuerna började vi samtala om lärande och hur 
de lärde sig bäst. Ovanstående arbetsområde kom då upp som ett 
exempel på lärorik undervisning. En elev berättar så här:

Ke5:  Man lär sig mycket, mycket mer genom debatter än 
genom ett prov. Alltså ett prov, så ska det vara, så ska 
det vara, OK så skriver jag. Nästa vecka har jag glömt 
nästan hälften av allt (åk 8)

Ke3:  Som glosor, hur mycket kommer man ihåg till nästa 
gång? (åk 8)
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Ke5:  Vet ni vad vi fick göra en gång, och det här ville verk-
ligen ingen i min klass göra, men jag svär, från den 
gången, vi gjorde det, jag svär, vi lärde oss skitmycket. 
Vi skulle göra så här. Alla fick olika, jag fick muslim, nån 
annan fick islam, fast jag fick judendom och så fick man 
skriva så här: Jag vaknar och … alltså dom skrev, alltså 
lärare från början: Du ska träffa din mans familj eller 
pojkväns familj. Ja, och så skulle man gå dit en helg och 
berätta och så var det punkter man skulle få och så lite 
höja sig själv, lite MVG, VG-punkter. Det var max sex 
sidor för man skulle få det viktigaste med. Istället för att 
läraren skulle läsa fick eleverna läsa och ge själva betyg 
och omdöme. Sen efter det fick vi ha en sån här debatt 
och hade man tur hade alla förstått om ens judendom. 
Hade judendomen profeter och sånt och sen fick man 
ge kommentarer och ta åt sig kommentarer /…/ Jag tror 
varenda elev hade… alla fick jättebra betyg på grund av 
det sättet vi hade arbetat… till med killarna som inte 
brukar göra sitt bästa, dom fick riktigt bra betyg (åk 8)

De spontana kommentarerna från de övriga i gruppen var att 
”det hade varit kul att pröva det som dom gör i det arbetslaget”. 
I den fortsatta diskussionen kom de fram till att det inte räcker 
med enbart bra lärare utan att lärare också borde lära mer av 
varandra. Enligt eleverna skulle då undervisningens kvalitet öka 
överlag. Eleverna uppvisar ett klart intresse för att få jobba på 
ett annat sätt och pröva nya vägar. 

Eftersom detta är ett arbetsområde i SO och svenska skulle 
eleverna i sina uppsatser kunna visa att de kan skriva med inle-

velse och hålla den röda tråden. Det var således två olika typer 
av bedömningar eleverna skulle göra. Så här skrev jag när jag 
fick vara med om ett medbedömarsamtal i svenska kring sam-
ma arbetsområde i årskurs 9: I gruppen sitter tre flickor och en 
pojke. Resten av klassen sitter i klassrummet. Upplägget är ungefär 
detsamma som under åttornas redovisning. Läraren ber den första 
eleven säga något om sitt arbete och sedan får de övriga komma med 
sina kommentarer. Eleverna ger nu varandra feedback på svenskan 
i uppsatsen och kommer med konkret kritik på språket och lite goda 
råd som: ”Läs igenom arbetet lite noggrannare innan du lämnar in 
så blir det mindre slarvfel”. Läraren frågar sedan var och en vad de 
bör tänka på inför nästa gång. Var och en tar upp en sak som de ska 
förbättra. En flicka säger spontant när hon ska säga något om sin 
text: ”Min text skulle ha vunnit på om jag också gjort talstreck istället 
för citattecken. Då hade den blivit mer lättläst”. 

Ovanstående redovisning kan ses som ett exempel där både lära-
res och elevers medarbetarskap skapar motivation för lärandet som 
därmed blir meningsfullt. Eleverna får dessutom utgå från sina er-
farenheter och ser kunskapen i ett sammanhang, vilket enligt elev-
erna själva leder till ett mer varaktigt lärande. Genom lärarens mer 
tillbakadragna roll lyfts elevens egen betydelse för lärsituationen 
fram och en maktförskjutning mellan lärare och elev träder i kraft. 
Med maktförskjutning avses inte att läraren varken ska abdikera 
från sin roll som lärare eller som vuxen. Istället menas att eleven är 
den som ska ha makten över sitt lärande med lärarens stöd.
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Sammanfattande kommentarer

”Det inlärningsförlopp som läraren tror är mest meningsfullt 
för eleven överensstämmer nästan aldrig med det förlopp som 
eleven uppfattar som mest meningsfullt” (Mager, 1969, i Gran-
berg, 2004).

Även om Magers citat kan betraktas som gammalt kan det ses 
som en ”väckarklocka” kring att börja fundera om vi verkligen 
vet när elever upplever att något är meningsfullt.  Det går här 
att dra en parallell till NO-läraren som uttryckte att det inte 
är säkert att lärarens upplevelse av verklighet stämmer överens 
med elevernas upplevelse av verklighet. Elevernas olika utsagor 
i den här studien kanske inte känns igen hos de undervisande 
lärarna, men utsagorna framkom under en situation när de hade 
möjlighet att kritiskt granska sin skolverksamhet utan att upp-
leva att de skulle bedömas. 

Eleverna kom under intervjuerna med flera förslag till föränd-
ringar som enligt dem skulle bidra till att göra lärandet mer lust-
fyllt och meningsfullt. De uttrycker ett tydligt behov av att få 
uppleva en känsla av sammanhang, att saker och ting hör ihop, 
men också att få jobba mindre med uppgifter i boken och få en 
större variation med mer laborativa inslag. Eleverna efterlyser 
också mer av diskussioner i grupp, att få använda det de lärt 
sig och debattera kring en fråga. De ifrågasätter att så mycket 
av skolarbetet består av skrivande och göra uppgifter i böcker.  
Detta kan ses om en uppmuntran till att låta elevers tankar och 
funderingar kring lärande vara i fokus utan att därmed frångå 
de uppsatta målen. ” ”Samverkan kan innehålla så mycket 

mer och hör ihop med medarbetarskapet, 
att arbeta tillsammans i lärandet.
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aktiviteter och inte fördjupat sitt tänkande kring hur de ska för-
ändra sitt förhållningssätt till lärande för att undervisningen ska 
bli mer företagsam. De lärare som direkt funderat över sitt för-
hållningssätt och hur eleverna ska bli mer aktiva medarbetare 
i lärandet är de som redan arbetar med en undervisning som 
präglas av helheter och sammanhang.

Att utgå från sina erfarenheter och samtidigt ställa kritiska frå-
gor till sin verksamhet med avsikt att ständigt ifrågasätta och 
ompröva det man gör för att utveckla undervisningen med 
elevers lärande i fokus, är både en utmaning och en förutsätt-
ning för att skapa det som Ellström kallar ”det goda lärandet”, 
i det här fallet ett mer företagsamt lärande. Både lärares och 
elevers lärande blir således centrala i ett förändringsarbete. 
Läraren behöver först utveckla sitt lärande och sätt att tänka 
och handla kring lärande och undervisning för att sedan kunna 
hjälpa elever att utvecklas i sitt lärande. 

Jag avslutar den här rapportern på samma sätt som jag började, 
med elevers funderingar kring företagsamt lärande. Följande 
associationer gör pojkar i årskurs 9 till begreppet företagsamt 
lärande: 

Em3:  Företag

Em1:  Då måste man ta ansvar och sånt med. Företag tar an-
svar och läraren tar ansvar för att lära

Em4:  Att dom kan öppna eget företag

Em3:  Läraren då eller?

På vilka sätt har då lärarna i den här studien förändrat sitt sätt 
att tänka och handla? Jag tänker här relatera till pedagogen Ell-
ström, vars forskning främst är inriktad mot lärande i arbets-
livet.  Han ser på lärande utifrån tre aspekter: bemästringslä-
rande, lärande som utveckling av ett personligt förhållningssätt 
samt utvecklingsinriktat, kreativt lärande (Ellström, 2001, s. 
23). Enligt Ellström innebär bemästringslärandet att tillägna 
sig på förhand definierade kunskaper och är en kompetens för 
anpassning, att göra saker rätt, medan utveckling av ett person-
ligt förhållningssätt avser ett lärande i betydelsen att göra något 
till sitt eget. Slutligen innebär det kreativa och utvecklingsin-
riktade lärandet att ifrågasätta och ompröva existerande rutiner. 
Sammantaget går det nog att anta att lärarna i den här studien 
befinner sig på olika stadier när det gäller sitt eget lärande, vil-
ket det också finns flera exempel på i den här rapporten. Om 
man som lärare redan tycker att man ”hunnit långt” kan det 
sättet att tänka en bli en bromkloss för förändring? Måste alltid 
allting vara nytt och vad menas med nytt? Det nya kanske är 
att få nya tankar utifrån något jag redan känner igen, ”att börja 
tänka till”, som en lärare uttrycker det. 

Lärarna valde att inte involvera eleverna i den kompetensut-
veckling de genomgick. På så vis blev inte eleverna delaktiga i 
förändringsarbetet mot företagsamt lärande. De visste inte vad 
som pågick och kunde därmed inte ingå som aktiva medarbe-
tare i den samlade satsningen. 

Lärares förståelse av företagsamt lärande som meningsskapan-
de och ämnesintegrerad undervisning samt mer kontakt med 
samhället utanför skolan visar att de tagit fasta på metoder och 
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Em1:  Hur man ska driva det

Em4:  Hur man ska driva ett företag

Em1:  Hela klassen är ju som ett företag… eller kanske inte… 
man måste ju driva klassen för att orka göra uppgifter 
och sånt och för att de ska få… att bli lockade att jobba 
med detta så måste man ju få igång dom också och ett 
företag måste ju sälja sina idéer och sånt och göra folk 
intresserade av dom

Man kan se att ovanstående samtal illustrerar företagsamt lä-
rande både ur ett företagande och ett företagsamt perspektiv. 
Det företagande perspektivet är det som först dyker upp hos 
eleverna, men sedan görs en koppling till arbetet i klassrum-
met. En elev betraktar klassen som en verksamhet som ska dri-
vas med hjälp av intresse och engagemang. Om vi skulle bygga 
vidare på den här elevens bild av företagsamt lärande och leka 
med tanken att en klass kan betraktas som en verksamhet som 
drivs och leds av en verksamhetsledare. Verksamhetsledaren 
uppgift blir då att motivera och engagera sina medarbetare och 
få dem att bli intresserade av att driva verksamheten mot ett 
gemensamt mål. Alla blir medarbetare i den här verksamheten 
och allas idéer blir viktiga och betydelsefulla, men det kräver 
också att alla känner till målen och känner ett ansvar över att 
verksamheten ska bli lyckosam och framgångsrik.



54

Leffler, E. (2006). Företagsamma elever: Diskurser kring entreprenörskap 
och företagsamhet i skolan. Umeå: Umeå universitet.

Leffler, E. (2009b). The Many Faces of Entrepreneurship: a discursive 
battle for the school arena. European Educational Research Journal, 104-
116.

Lpo 94, . (u.d.). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Mager, R. (1969). Att formulera undervisningsmål. En programmerad pre-
sentation. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

OECD/CERI. (1989). Towards an ”Enterprising” Culture: a challenge for 
education and training. Paris: OECD/CERI.

Regeringskansliet. (2009). Strategi för entreprenörskap inom utbildnings-
området. Hämtat den 20 08 2009

Region Halland. (2008). Verksamhetsplan och budget 2009. Halmstad: 
Region Halland.

Scherp, H.-Å., & Scherp, G.-B. (2007). Lärande och skolutveckling: ledar-
skap för demokrati och meningsskapande. Karlstad: Karlstad University 
Studies.

Selberg, G. (1999). Elevinflytande i lärandet. Luleå: Universitetstryck-
eriet.

Skolverket. (2005). Samhällsorienterande ämnen: ämnesrapport till rap-
port 253 (NU03). Stockholm: Skolverket.

Svedberg, G. (2007). Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: 
om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Umeå: 
Umeå universitet.

Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som un-
desökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och 
metod. Lund: Studentlitteratur.

Litteraturförteckning
Berg, G., & Scherp, H.-Å. (2003). Skolutvecklingens många ansikten. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Berglund, K., & Holmgren, C. (2007). Entreprenörskap & skolan. Vad 
berättar lärare att de ’gör’ när de gör entreprenörskap i skolan? Örebro: 
Forum för småföretagsforskning [FSF].

Drugge, C., & Danell, T. (2006). Företagsamt lärande och arbetsliv. 
Umeå: Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ellström, P.-E. (2001). Lärande och innovationer i organisationer. i T. 
Backlund, H. Hansson, & C. Thunborg, Lärdilemman i arbetslivet: teore-
tiska och praktiska perspektiv på lärande i organisationer (ss. 19-42). Lund: 
Studentlitteratur.

Erkkilä, K. (2000). Entrepreneurial Education. New York: Garland Publis-
hing inc.

Europeiska Kommissionen. (2002). Slutrapport från expertgruppen för 
BEST-projekten om utbildning för entreprenörskap. Europeiska Kommis-
sionen.

Falk Lundqvist, Å., & Danell, T. (2005). Företagsamt lärande i lärarutbild-
ningen. Umeå: Länsstyrelsen i Västerbotten.

Falk Lundqvist, Å., & Hallberg, P.-G. (2006). Företagsamt lärande i teori 
och praktik. Umeå: Länsstyrelsen i Västerbotten.

Foucault, M. (2002). Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv.

Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningspla-
nering i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Göransson, A. (2005). Makten och mångfalden: eliter och etnicitet i Sve-
rige. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

Johnson, C. (1988 ). Enterprise Education and Training. British Journal of 
Education and Work 2:1 , 61-65.

Leffler, E. (2009a). Entreprenörskap i skolan: företagande eller företag-
samma elever? Locus 21(2), ss. 20-37.

55



Forskningscentrum Företagsamt lärande
Institutionen för svenska och samhällsvetenskaplig ämnen
Umeå universitet, oktober 2009

I samarbete med:


