
Umeå University

This is a submitted version of a paper published in LMS : Lingua.

Citation for the published paper:
Leffler, E., Lundberg, G. (2012)
"Att vilja lära språk är entreprenöriellt lärande"
LMS : Lingua, (2): 15-21

Access to the published version may require subscription.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54216

http://.diva-portal.org



1 
 

Att vilja lära språk är entreprenöriellt lärande 
Eva Leffler och Gun Lundberg 

 

Språk tycks inte längre vara ett självklart val för våra elever i den svenska 
skolan även om reslusten är lika levande som hos sjuttiotalets unga tågluffare. 
Larmrapporter om att elever i den svenska skolan inte är motiverade att lära sig 
språk har avlöst varandra under flera decennier. En stor andel av eleverna nöjer 
sig med att enbart läsa engelska upp till och med mellannivå och intresset för att 
läsa fler språk än engelska har försvagats under flera årtionden. Skolan, den 
globala samhällsutvecklingen, den svenska exportindustrin och den alltmer 
internationella och mobila studie- och arbetsmarknaden tycks inte ha lyckats 
entusiasmera fler elever att läsa engelska på avancerad nivå och att läsa 
ytterligare språk än enbart engelska. Hur kan detta till synes bristande intresse 
för språk förklaras, förebyggas och förändras i positiv riktning? En intressant 
fundering är om språkintresset verkligen har minskat eller om det är så att 
skolan har tappat elever under språklektionerna på grund av ämnesisolering och 
otillräcklig anpassning till barns och ungdomars förändrade lärandestrategier?  
En intressant aspekt blir då att fundera över nödvändiga förändringar som skulle 
kunna motivera elever att vilja satsa på att studera språk. Syftet med denna 
artikel är att diskutera möjliga vägar till utveckling av språkintresset, utifrån 
tankar om entreprenörskap i relation till lärande och undervisning i språk. 
 
Att lära sig språk är att driva ett livsprojekt 
I Europa och i världen i övrigt satsas det idag allt mer utbildningsresurser på att 
eleverna ska uppnå kommunikativ förmåga i fler språk än sitt modersmål. 
Språkmålet för Europa är att alla medborgare ska kunna kommunicera på två 
språk förutom det egna modersmålet och dessutom fortsätta att utveckla och 
bredda sina språkkunskaper i ett livslångt perspektiv (EC, 2003). Begreppet 
flerspråkighet har fått en utökad och delvis förändrad innebörd och målet är inte 
längre att ha djupa, specialiserade kunskaper i ett par språk utan i stället 
utveckla en bred språklig repertoar där alla olika språkfärdigheter har sin plats. 
Det kan vara mer användbart i framtiden att ha kommunikativa baskunskaper 
och kulturell kompetens i fler språk än att ha djupa kunskaper i enbart ett eller 
ett par språk: 

 
Att ha kunskap i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 
kontakter och större förståelse för olika sätt att leva (Lgr 11, s 30). 

  
Under det senaste decenniet har olika förmågor lyfts fram som betydelsefulla för 
samhällets utveckling, vilket speglar hur synen på kunskap och lärande har 
förändrats. Europagemenskapens åtta önskvärda nyckelkompetenser omfattar 
bland annat språkkunskaper, initiativförmåga och företagaranda (EG, 2007). 
Förmågan företagaranda har i svenska styrdokument för skolan fått 
benämningen entreprenörskap, eller entreprenöriellt lärande, enterprise related 

learning.  Begreppet entreprenörskap knackar nu enträget på skolans dörr och 
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har fått ett förhållandevis stort utrymme i läroplanerna Lgr 11 och GY 11. Men 
vad menas egentligen med entreprenörskap i skolan och hur kan vi tänka kring 
entreprenörskap kopplat till undervisning och lärande? I Lgr 11 beskrivs 
entreprenörskap på följande sätt: 

 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 
lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 
bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  
(Lgr 11:9). 

 
Vid en närmare granskning framstår sambandet mellan entreprenöriellt lärande 
och språklärande som både en intressant utvecklingstanke och en möjlig väg att 
gå för att öka motivationen för språk.  Utmärkande för en entreprenöriell elev 
sägs vara att hon/han tror på sig själv, är handlingskraftig, risktagande, 
idéskapande, ansvarstagande och samarbetsvillig (Leffler, 2006).  Dessa 
kompetenser kan direkt överföras till fältet för lärande och undervisning i språk, 
där den europeiska referensramen lägger särskild vikt vid utveckling av 
elevernas motivation, färdighet och självförtroende (Skolverket, 2009). 
  
Hur kan entreprenörskap befrukta språklärande?  

Enligt Europeiska kommissionen (2002) och OECD (1989) ska entreprenörskap i 
skolan betraktas som ett förhållningssätt till lärande och omfatta samtliga 
arbetsformer som stimulerar elevers självtillit, självkännedom, kreativitet, 
handlingskraft samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Betoningen i 
läroplanstexten är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett 
entreprenöriellt förhållningssätt till lärande i ett övergripande perspektiv. Detta 
bör få konsekvenser för själva undervisningssituationen i samtliga ämnen.  
 
Ur ett lärarperspektiv blir utgångspunkten för ett mer entreprenöriellt 
förhållningssätt till lärande och undervisning att kartlägga, beskriva, 
problematisera och analysera hur lärande och undervisning faktiskt ser ut i den 
egna verksamheten. Genom att synliggöra det som händer och inte händer i 
språkklassrummet, skapas möjligheter för utveckling av nya idéer och 
arbetsformer. En kartläggning kan för språkämnenas del göras med stöd av 
frågor som:  

 
• Vad grundar jag mina val av undervisningssätt, metoder och material på? 

Aktuell forskning?  Europeiska och nationella styrdokument? Annat? Gör 
en tydlig specificering. 

• Hur stödjer min undervisning samtliga elevers utveckling av ett språkligt 
självförtroende? 

• Hur stimulerar jag elevernas intresse för att lära språk? 
• Hur ser progressionen ut i min undervisning? Lär sig alla elever något nytt 

vid varje språkligt arbetspass?  
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• Undervisar jag om och uppmuntrar användningen av språkliga strategier? 
• Är eleverna språkligt aktiva under större delen av arbetspassen? 
• Är eleverna delaktiga i planering, genomförande, bedömning och 

utvärdering av språkundervisningen? 
 
Det entreprenöriella förhållningssättet med att synliggöra och analysera lärande 
och undervisning möjliggör för lärare att kommunicera sina val med elever och 
kollegor. Därmed ökar möjligheterna att samarbeta och hjälpas åt med att 
utveckla nya former för undervisning och initiera mer effektiva idéer med 
förstärkt fokus på språk för användning.  
 

Elevers delaktighet i språkundervisningen 

Språkforskare inom fältet Learner Autonomy har under en lång tid påvisat att 
ökad delaktighet kan ge ett ökat engagemang, vilket överensstämmer med det 
senaste decenniets motivationsforskning som framhåller sambandet mellan 
elevers delaktighet och stärkt motivation (Dörnyei, 2007, Holec, 1979).   
Liknande tankar framförs inom forskning om entreprenöriellt lärande, nämligen 
att eleven betraktas som kompetent att ta ställning till både form och innehåll i 
skolarbetet och därmed få ett reellt inflytande över lärande och undervisning, 
vilket också betonas i de nya läroplanerna.  Inom entreprenöriellt lärande 
betecknas detta som medarbetarskap. När lärare arbetar med utgångspunkt i att 
elever är medarbetare finns stora möjligheter att elevers kompetenser och 
förmågor blir synliga på ett helt annat sätt och att eleverna upptäcker att de kan, 
vill och förmår mer än vad läraren kanske trodde. Härigenom utvecklas elevers 
självförtroende och självkänsla, vilket i sin tur påverkar lärandet i positiv riktning 
(Falk-Lundqvist, et al., 2011). Kunskapen om vikten av elevers inflytande i 
skolan bör få till följd att lärare kartlägger och synliggör elevers faktiska 
delaktighet och medarbetarskap:  
 

• Hur och i vilken grad är eleverna delaktiga i planering, genomförande, 
bedömning och utvärdering av språkundervisningen? 

• Hur stimulerar jag eleverna att ta ökat ansvar för det egna språklärandet, 
i och utanför skolan? 

 
Ett utökat elevansvar sägs även ge näring för en utveckling av självbedömning, 
self-assessment, vilket i sin tur ytterligare sägs kunna stärka inflytandet och 
ansvaret över det egna språklärandet. Självbedömning betonas i Lgr 11 och GY 
11 och för språken finns sedan många år redskapet Europeisk språkportfolio att 
tillgå. Utgångspunkten för självbedömning i de Europeiska och nationella 
styrdokumenten för språk är nyckelformuleringen Jag kan, can do, ett 
förhållningssätt som förmedlar positiva och utvecklingsbara möjligheter med 
språklärandet, i motsats till att fokusera på brister och språkfel. 
Förhållningssättet med jag kan, can do, står även i fokus för entreprenöriellt 
lärande: 
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Enterprise is about promoting skills and attitudes including creativity and innovation, risk   
taking, networking and a can do attitude to all arenas of life. (Kneale & Sims, 2007:3) 

 
Vikten av elevers delaktighet i undervisningens planering, genomförande, 
bedömning och utvärdering har diskuterats i en mängd olika rapporter om 
språkundervisningen i svensk skola under 2000-talet. Enligt Skolinspektionen är 
elevers delaktighet i språkundervisningen låg, vilket tycks påverka motivation 
och intresse i negativ riktning (Skolinspektionen, 2010a,b,c) Frågan är i hur stor 
utsträckning elevers delaktighet diskuteras ute bland språklärare och hur dessa 
diskussioner kan åstadkomma en reell förändring och utveckling av elevers 
inflytande över lärande och undervisning i språkklassrummen.  
 

Omvärldsanknuten språkanvändning  

Att tänka entreprenöriellt i lärande och undervisning handlar till stor del om att 
utgå ifrån och använda elevers livsvärld som motivation och drivkraft i deras 
lärande. Det som eleverna lär i skolan ska ha anknytning till omvärlden och 
närsamhället, så att det som ska läras upplevs som ”viktigt på riktigt” och inte 
enbart ett lärande som handlar om att ”lära för skolan” (Falk-Lundqvist, et al., 
2011). Liknande tankar betonas i den för våra nya språkkursplaner så viktiga 
gemensamma europeiska referensramen för språk, nämligen att själva 
användningen av språk i handling ska stå i fokus. Språk lärs i första hand in som 
ett medel för information, interaktion och kommunikation, kort sagt för att 
användas här och nu (Skolverket, 2009). Omvärldsanknuten språkanvändning är 
även ett förankrat begrepp inom aktuell språkforskning och  
vid slutrapporteringen av de språkprojekt som under den senaste fyra-års-
perioden pågått under ECML:s ledning vid språkcentret i Graz, föreläste Jim 
Cummins om lärande och undervisning i språk i direktsändning. Han betonade 
där vikten av en s.k. rich language pedagogy, där en viktig uppgift är 
anknytningen till elevernas liv och vardag:  
 

Connect to students´ lives. Teachers must be encouraged to expand beyond a narrow 
language transmission focus and get students to actively engage. Teachers must 
implement intellectually rich projects and tasks. We need to project students forward – to a 
point where they can really use the language.  

 
Cummins belyste även problemet med elevernas sviktande språkliga 
självförtroende och gav exempel ur elevperspektiv på hur viktig läraren är för 
elevernas självförtroende: She (the teacher) gave me the confidence to use my 

voice. I detta sammanhang är även lärarens eget självförtroende viktigt enligt 
Cummins: Teachers must have a confidence to teach, to teach effectively 

(Cummins, 2011). 
 
Yngre elever är motiverade att lära sig språk 

Aktuell språkforskning visar att barn är entusiastiska för att lära sig språk från 
tidig ålder men att motivationen börjar avta i 10-11 års ålder (Enever, 2011). 
Lusten och intresset minskar sedan stadigt upp i åldrarna och den egna 
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drivkraften för att lära sig språk som visade sig vara så stark i 6-7-års-åldern, 
mattas av betänkligt upp genom årskurserna. Aktuella forskningsrön pekar på att 
självförtroendet för språk tycks ha en svag utveckling hos en del elever: Jag 

vågar inte prata engelska i klassen, säger ett flertal elever i en forskningsstudie, 
något som även stöds av föräldrar i studien som berättar att deras barn inte 
vågar prata engelska på semesterresan eller med bekanta till familjen. Känslan 
av att inte våga använda språket inför andra kan påverka språkintresset i 
negativ riktning. (Enever, 2011, Lundberg, 2011) Ytterligare en forskningsbild 
angående ett minskat intresse för språk är att elever tycks tappa lusten när de 
språkliga utmaningarna är för få och progressionen för svag, vilket elever 
uttrycker som: Vi får bara göra samma saker hela tiden (Lundberg, 2011). Att 
förstå vad som påverkar elevers motivation och intresse för språklärande och 
vilka drivkrafter som är nödvändiga för elevers kunskapande utveckling är en 
ständig utmaning för lärare och forskare. I rapporten Languages and Enterprise 
konstateras att: The primary driver for enterprise related learning must be 

developing more engaged and successful students (Kneale & Sim, 2007). När 
eleverna känner att de lyckas så tycks motivationen öka för att lära sig ännu mer 
och omvänt, när eleverna upplever att de misslyckas så minskar intresset för 
ämnet i fråga. 
 

Framgångsrika språkelever 

Med utgångspunkt i att elever ska få möjlighet att utveckla ett förhållningssätt 
som stimulerar till entreprenörskap, där självförtroende, våga och vilja, 
initiativförmåga, kreativitet, ansvar och samarbete är de centrala förmågorna, är 
det fullt möjligt att dra paralleller till hur en framgångsrik språkelev framställs 
enligt språkforskningen. En framgångsrik språkelev:  

 
• arbetar aktivt och målmedvetet med sitt språklärande (till skillnad från 

passiv språkkonsumtion)  
 

• vågar och vill använda språket i kommunikation och i samarbete med 
andra (tar initiativ, tar risker, gissar och kompenserar)  

 
• utvecklar och använder olika lärandestrategier för språk (är kreativ)  

 
• tar ansvar för det egna språklärandet (även efter avslutad skoltid, i ett 

livslångt perspektiv) 
 

(Sundqvist, 2010; Edelenbos et.al, 2006; Nikolov, 2002; Dörnyei, 1998; Stern, 
1975, m.fl.)  
 
Ovanstående punkter stämmer väl överens med de nya språkkursplanernas 
skrivningar om de sammanfattande förmågor som eleverna ska utveckla genom 
språkundervisningen.   
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Hur kan lusten och viljan att lära språk stärkas?  

Språkforskningen framhåller vikten av att våga ta risker och att våga göra fel i 
syfte att utveckla den kommunikativa förmågan och entreprenörskap lyfter på 
liknande sätt fram vikten av risktagande.  Kreativitet och risktagande sägs vara 
varandras drivkrafter. Michael Dahlén, professor i företagsekonomi menar att vi 
som lärare behöver utveckla vår kreativitet genom att förändra våra vanor och 
inbyggda mönster.  Han uppmanar oss att utmana oss själva och börja undervisa 
på ett nytt sätt genom att träna oss i nytänkande (Skolvärlden 2010-03-18). Det 
krävs mod att våga börja tänka utanför ramarna för det vi gjort tidigare. En 
entreprenöriell pedagogik ställer krav på att våga lita på det okända och våga 
prova sig fram mot nya lösningar (Falk-Lundqvist et al., 2011).  Hur kan 
språkklassrummet bli mer meningsskapande och verklighetsanknutet? Hur 
skapar vi överblick och sammanhang i språkklassrummet? Vad är det egentligen 
som händer i en undervisningssituation när ”det tänder”? Skulle det exempelvis 
vara möjligt att öka samverkan med arbetslivet när det gäller gymnasieelevernas 
språkundervisning? Realistiska, ämnesintegrerade studier i form av s.k. case-
metodik där internationella och kulturella frågor och problem ska lösas med hjälp 
av det studerade språket? Storyline-projekt där det studerade språket spelar en 
huvudroll i det verklighetsbaserade händelseförloppet, med inslag av exempelvis 
studie- och arbetsansökningar, intervjuer, bostadsansökningar etc. 
 
För grundskolans elever är projekt där fokus ligger på ökad samverkan med 
skolor ute i världen en möjlighet för ökad verklighetsanknytning, meningsfullhet 
och motivation i språkstudierna.  Ett exempel på detta är Bjästaskolan i 
Ångermanland som arbetat med eTwinning i engelskundervisningen.  
 
eTwinning i engelskundervisningen 

I en femteklass på Bjästaskolan i Ångermanland var elevernas intresse för 
engelskämnet sviktande under våren 2011. Klassläraren anmälde sig till en 
kompetensutvecklingssatsning där kursdeltagare skulle genomföra ett 
utvecklingsprojekt i syfte att stärka elevernas intresse för engelska i mellanåren. 
Styrkt av kurssamarbetet med deltagare som upplevde liknande problem, tog 
läraren i början av höstterminen initiativ till att annonsera efter en partnerklass 
på sajten eTwinning (www.etwinning.net/sv/pub/index.htm). Utav de svar som 
kom valdes en klass i Polen och tillsammans designade de två lärarna och 
klasserna en gemensam blogg där syftet var att under ett läsår lära sig mer om 
livet som 12-åring i Polen respektive Sverige. Redan efter tre månader hade 
denna blogg vida överträffat lärarnas förväntningar. Genom bloggens inbyggda 
statistikverktyg kunde lärarna se att eleverna ägnade mycket fritid åt 
bloggskrivandet och kommunicerade med varandra även under sena 
lördagskvällar. De berättade och skickade bilder om vardagsliv, skola, intressen 
och 12-års-livet i största allmänhet. Intresset för engelska stärktes och eleverna 
började efterfråga undervisning om olika ämnesområden där de kände att de 
behövde utöka sitt ordförråd. De ville även bli bättre på att kommunicera på ett 
språkligt godtagbart sätt.   
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Med eTwinning-projektet fick Bjästaeleverna möta en ny undervisningssituation 
som stimulerade dem att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska i en 
mer meningsfull miljö än vad klassrummet kunde erbjuda. Språkaktiviteterna 
hade en tydlig avsikt och eleverna upptäckte genom självbedömning att de 
behövde lära sig mycket mer engelska för att kunna kommunicera om det som 
intresserade dem. De upptäckte också att det var viktigt att kunna skriva så pass 
bra engelska att mottagarna verkligen kunde förstå budskapet. Arbetet med 
klassbloggen har gett eleverna möjlighet att se på engelskämnet med nya ögon 
och sätta in engelskkunskaperna i nya sammanhang.   
 
Språk för en framtida yrkeskarriär 
Samarbetet med skolans studie- och yrkesvägledare är betydelsefullt när det 
gäller att entusiasmera elever för fortsatta språkstudier, inte minst i 
grundskolans årskurser 7-9, där eleverna behöver få hjälp med att skapa 
målbilder genom att upplysas om meritpoäng för språkstudier och behovet av 
språkkunskaper i ett alltmer internationellt studie- och yrkesliv. Redan i de 
tidigare skolåren behöver eleverna få kunskap om att språkstudier ger ökad 
anställningsbarhet och goda karriärmöjligheter för framtiden, något som kan 
påverka elevernas språkliga medvetenhet i positiv riktning. Genom rika 
möjligheter att få möta förebilder i fysisk eller medial skepnad, i form av 
yrkesmänniskor av olika slag som arbetar med fler språk som oumbärliga 
verktyg, kan eleverna få ökad förståelse för hur exempelvis ingenjörer, 
företagare, designers, reseledare, kryssningspersonal, idrottare med flera lever 
och utvecklas med hjälp av sina språkkunskaper.  Förståelse för att i stort sett 
alla yrken har ett uttalat behov av språkkunskaper för framtiden och att 
språkkunskaper lever i förening med en professionell yrkesverksamhet, kan 
utmana det ofta slentrianmässiga tänkandet om språk som en isolerad företeelse 
inom skolans värld.  
 

Många och varierande arenor stärker språklärandet 
Språkämnen har tyvärr en tendens till att ibland leva ganska isolerade liv i 
skolans värld. Modersmålsundervisning förläggs till stor del efter skolans slut och 
dessa lärare hamnar lätt utanför både lärargemenskap och samarbete. Även 
lärare i moderna språk kan uppleva ämnesisolering medan engelsklärare oftast 
har en mer gynnsam situation, antingen som klasslärare i årskurserna F-6 eller i 
etablerade arbetslag i årskurserna 7-9. Om vi låter det entreprenöriella 
tänkandet inspirera språkundervisningen så framstår samverkan med omvärlden 
och att hitta nya arenor för språkundervisningen som ytterst viktiga. Språk för 
alla och språk för livet med ämnesöverskridande, meningsfulla språkaktiviteter, 
på liknande sätt som miljö- och etikstudier genomsyrar hela skolans uppdrag. 
Deep language learning is dependent on input from other curricular activities 
(Kneale & Sim, 2007). Ämnesöverskridande språkaktiviteter stärker inte bara 
lärandet utan hjälper även upp den snålt tilltagna tiden för engelskämnet i 
årskurserna 1-9.   
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Det är illavarslande med den ”genderstämpel” på språk som utvecklats och som 
ger uttryck för att ”språk är för tjejer”. Detta bör i stället aktivt förebyggas med 
början i de lägre åldrarna. I årskurserna 4 och 5 intar pojkar ofta en 
framträdande roll i engelskundervisningen och eleverna ser upp till de som är 
duktiga i språk. Hur bevarar vi detta synsätt i äldre åldrar? Problemlösande 
språkaktiviteter i grupper kan bidra till att höja språkens meningsfullhet och 
därmed även status, något som lyfts fram i forskning om entreprenöriellt lärande 
som stöd för språklärande: teamwork, focused group work and intra-personal 

skills (Kneale & Sim, 2007). Skolinspektionen uppmärksammar bristen på 
utmaningar i språkklassrummen och påpekar att låga förväntningar hindrar 
elevers kunskapsutveckling (2010c) och den nya Skollagen uttrycker att alla 
elever har rätt att utvecklas hur långt som helst, även de som har lätt för att nå 
målen (Utbildningsdep., 2010). I skenet av dessa aktuella och utmanande tankar 
och riktlinjer vill vi sammanfatta denna artikel med följande ord: 
 
Det är ett läroplanskrav fr.o.m. 2011 att låta entreprenörskap genomsyra 
undervisningen i alla ämnen och vi som har skrivit denna artikel är övertygade 
om att språkundervisningen har allt att vinna på att låta sig befruktas av det 
entreprenöriella tänkandet. Arenorna för språk måste vidgas och lärande och 
undervisning i språkklassrummen behöver utmanas och utvecklas i syfte att 
stärka elevernas intresse, motivation och självförtroende för att studera språk i 
ett livslångt och flerspråkigt perspektiv.  
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