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Sammanfattning/Abstract 

I uppsatsen undersöks hur sex ekonomilärare på gymnasiet resonerar runt bedömningsarbetet av en rad generiska 

och kompetensbaserade kunskapskrav i kursen Entreprenörskap och företagande. Detta för att utreda om 

bedömningen bedrivs i linje med skolans styrdokument samt huruvida bedömningen baseras på entreprenöriella 

kompetenser. Lärarnas redogörelser visar att entreprenöriella kompetenser utgör en central del av bedömningen 

och indikerar vidare att bedömningen lever upp till styrdokumentens formuleringar. Vissa skillnader 

identifierades mellan lärarna gällande tillvägagångssättet vilket tillskrivs det professionens friutrymme. Utöver 

detta visar uppsatsen att lärarna upplever kompetenskunskapskraven som enkla för eleverna att uppnå samt att 

utbildningskonceptet Ung Företagsamhet underlättar lärarnas bedömningsarbete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skolan har de senaste decennierna karaktäriserats av genomgripande förändringar vilket 

tillsammans med den förändrade kunskapssynen har varit ett återkommande tema under 

lärarutbildningen. Det har bidragit till att jag personligen utvecklat nya samt byggt vidare på 

gamla intresseområden förenat med lärarrollen. Som företagsekonomilärare med ett sedan 

tidigare stort intresse för entreprenörskap  har det varit intressant att se hur 

samhällsutvecklingen bidragit till framväxten av Entreprenöriellt lärande (EL) som ett brett 

pedagogiskt förhållningssätt. EL fokuserar på främjandet av en rad viktiga allmänna och 

övergripande kompetenser vilket passar ihop med den nya kunskapssynens bredare 

kunskapsbegrepp som inbegriper och fokuserar på kompetenser. Utvecklingen har också 

förändrat bedömningsarbetets förutsättningar med krav på varierade bedömningsmetoder och 

framväxten av formativ bedömning. Det ger läraryrket en helt ny dimension jämfört med min 

egen skolgång. Under mina VFU perioder insåg jag att intresseområdena sammanstrålar i 

kursen  Entreprenörskap och företagande. 

 

Entreprenörskap och företagande är starkt sammankopplad med utbildningskonceptet Ung 

företagsamhet (UF) som har en central position i ekonomiprogrammet. Konceptet skapar en 

verklighetsförankrad undervisning genom att eleverna får starta egna företag och testa 

entreprenörskap på riktigt. Det ställer höga krav på eleverna när det kommer till kompetenser 

som ansvarstagande, reflektionsförmåga och självständighet, vilka alla är centrala inom EL. 

Intressant gällande kursen är att kompetenserna i linje med den nya kunskapssynen har gjorts 

till en del av bedömningen. Ett exempel är att kunskapskraven anger att det för ett högre betyg 

inte räcker med att skriva en genomarbetad affärsplan utan eleven ska också ha gjort det 

efter och inte i samråd med handledaren (Skolverket 2011c). Bedömningen av ett nytt bredare 

kunskapsbegrepp som inbegriper kompetenser har dock visat sig svårt att praktiskt 

implementera och kan ses som ett exempel på att tillämpningen av politiska beslut inte alltid 

går som planerat (Selghed 2011; Lundahl 2016). Bedömningsprocessen inom 

företagsekonomi samt bedömningen av kompetenser är vidare ett relativt outforskat område. 

Att närmare undersöka bedömningen av de generiska kompetenserna i Entreprenörskap och 

företagande blev därför uppsatsens utgångspunkt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ekonomilärare resonerar runt arbetet med bedömning av 

de generiska och kompetensbaserade kunskapskraven i Entreprenörskap och företagande. 

Detta för att utreda hur kunskapskraven som är formulerade av Skolverket på uppdrag av 

regeringen praktiskt tillämpas samt om tillämpningen sker som planerat. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka huruvida entreprenöriella kompetenser inkluderas i bedömningen.  

 

Frågeställningar 

 Vad bedömer lärarna gällande  kompetenskunskapskraven i kursen Entreprenörskap 

och företagande?  

 Hur går lärarna tillväga vid bedömningen?  

 Hur informerar och kommunicerar lärarna med eleverna angående bedömningen? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Kunskapssyn 

Skolan dominerades länge av en traditionell och produktinriktad kunskapssyn där kunskapen 

sågs som beständig och oföränderlig. Undervisning och lärande var faktaorienterad och 

handlade mycket om att återge och reproducera redan existerande kunskap genom att denna 

överfördes från lärare till elev. Samtidigt betraktades utbildning som ett delmoment i livet 

vilket kunde klaras av för att sedan färdiglärd gå vidare (Lundahl 2014: 45-48). 

Läroplansreformen 1994 innebar emellertid en förändring och dagens läroplan är istället 

formulerad utifrån en konstruktivistisk kunskapssyn. Utifrån denna ses lärande som resultatet 

av ett aktivt handlande från individens sida där kunskaper och färdigheter utvecklas i ett 

samspel med omgivningen (Säljö 2007: 17-20). Kunskapsbegreppet har som ett resultat 

breddats genom användandet av de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 

förtroende. Det innebär också att fokus skiftat från reproducerande utantill-inlärning till 

 ökade krav på handling och kunskapsproduktion (Selghed 2011:41-46). För att uppnå målen 

räcker det därmed inte längre med att bara kunna återge(reproducera) utan det är idag 

nödvändigt att även kunna använda kunskapen i olika situationer genom exempelvis analyser 

och tolkningar. 
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En av orsakerna till den förändrade kunskapssynen är samhällsutvecklingen. Präglad av en 

snabbare förändringstakt och kunskapstillväxt ställs nya krav på individen om en kontinuerlig 

kunskapsutveckling för att hänga med. Lärande betraktas allt mer som en ständigt pågående 

process vilket framgår av att “ett livslångt lärande” blivit ett av läroplanens övergripande mål 

(Lundahl 2016: 45-50). Utvecklingen har mycket gemensamt  med  John Dewey och 

progressivismen som ansåg att det var svårt att förutse framtidens kunskap. Utifrån ett 

samhällsekonomiskt nyttotänkande borde skolan istället satsa mer på att stärka elevernas 

förmåga att i framtiden själva tillägna sig kunskap. Detta genom ett större fokus på elevernas 

personliga utveckling (Linde 2012: 35-36). Dagens läroplan betonar därför att 

undervisningens ska stimulera och stärka generiska kompetenser som: ansvarstagande, 

problemlösning, reflektions- och samarbetsförmåga samt självständighet (Skolverket 2011b: 

7). Kompetenserna bedöms som värdefulla för den personliga utvecklingen samt 

möjligheterna till ett livslångt lärande. Ett exempel på det ökade kompetensinflytandet är att 

läroplaner studeras utifrån en uppdelning i kompetens och resultatorienterad läroplaner. En 

kompetensinriktad läroplan fokuserar mer på personlig utveckling av generiska kompetenser 

medan ämneskunskaperna tonas ned. Undervisningsmålen är bredare och mindre tydligt 

definierade jämfört med en resultatorienterad läroplan som har tydligt angivna resultatmål 

utformade utifrån ett starkare ämnesfokus (Bourne 2008). Wahlström anger att utvecklingen 

gått mot mer kompetensorienterade läroplaner vilket visserligen avstannade vid Gy2011 som 

är resultatorienterad (Wahlström 2015: 84-87). Formuleringarna i gymnasieskolans 

övergripande läroplan och i ämnesplanen för Entreprenörskap och företagande visar dock att 

kompetenserna fortfarande är viktiga. 

2.2 Bedömning 

Lundahl (2016: 11) rankar bedömningar som en av faktorerna med störst inflytande över 

elevernas lärande. Skolans betygssystem, dvs. de formuleringar i styrdokumenten som anger 

vad som ska bedömas och betygsättas samt hur det ska gå till, blir därför centralt för 

undervisningen. Bedömning avser den ständigt pågående processen där läraren utvärderar 

elevernas utveckling medan betygsättning syftar på den sammanfattande bedömningen av 

elevens kunskaper som görs vid en viss tidpunkt för att sätta betyg (Selghed 2011: 9-12). 

Bedömningar kan utifrån dess syfte delas upp i summativa bedömningar, vilka precis som 

betygssättning handlar om slutgiltiga summeringar av elevens lärande medan  formativa 

bedömningar, har ett pedagogiskt syfte att stödja elevernas lärandet samt lärprocessen.  
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Formativa bedömningar behöver därför innehålla detaljerad information om hur lärandet kan 

förbättras jämfört med summativa bedömningar där det räcker med kortfattade 

resultatutlåtande genom betyg eller poäng. Tillvägagångssättet för hur bedömningen utförs 

kan därmed vara detsamma (ett betyg kan baseras på summerandet av flera formativa 

bedömningar), avgörande blir istället hur resultatet används (Jönsson 2013a: 15). 

 

Rådande kunskapssyn har ett stort inflytande över betygsystemets utformning, både gällande 

vad som ska bedömas samt hur bedömningen ska ske. I linje med den traditionella 

kunskapssynen har bedömningen historiskt haft ett utpräglat summativt syfte. Denna bestod 

till större del av summativa och poängbaserade prov som mätte hur väl eleverna kunde återge 

det faktabaserade kunskapsinnehållet. Proven hölls i regel i slutet av ett moment vilket 

skapade en tydlig gräns mellan undervisningen (lärandet) och bedömningen (proven) som 

testade resultatet av lärandet. Det tidigare normrelaterade betygssystemet främsta mål var 

vidare att rangordna eleverna inför framtiden. Därför saknades kunskapskriterier och 

bedömningen baserades istället på en relativ jämförelse av elevernas prestationer i förhållande 

till varandra  (Selghed 2011: 23-24, 192-199). Skolreformen 1994 och övergången till dagens 

mål- och kriterierelaterade betygssystem förändrade förutsättningarna. Bedömningskriterierna 

konstruerades för att tillgodose den konstruktivistiska kunskapssynens övergripande mål om 

att stimulera aktivitet, kunskapsproduktion och det livslånga lärandet. Systemets 

rangordnande funktion minskade genom införandet av centrala kriterier (kunskapskrav). Det 

betyder att alla elever kan nå högsta betyg och att elevernas prestationer inte längre ska 

jämföras (Lundahl 2016: 48-51). Fokus på ett livslångt lärande innebär också att 

undervisningen ska stödja alla så att de kan nå så långt som möjligt (Skolverket 2011a). 

Gällande vad som bedöms så är kunskapskriterierna utformade efter det bredare 

kunskapsbegreppet. Eleverna förväntas därför uppnå en mer varierad och komplex kunskap 

(Lundahl 2016: 48). Här ingår kvalitativa och erfarenhetsbaserade kunskaper som färdigheter 

och kompetenser vilket riktar mer fokus mot själva läroprocessen. Dessa kan inte bedömas 

enbart via traditionella prov som mäter återgivandet av ett faktabaserat kunskapsinnehåll. 

Istället krävs en varierad bedömning vilket inbegriper flera bedömningsmetoder (Segheld 

2011: 196-197). Prov (uppgifter) som frångår den faktabaserade kunskapssynen kallas av 

Korp för alternativa prov. Utmärkande är öppna uppgifter utan förutbestämda svar där 

kunskapen omsätts i praktiskt handlande. Det möjliggör uppvisandet av kompetenser som 

kreativitet, problemlösnings- samt reflektionsförmåga. Uppgifterna tillåter också att svaren 

revideras/förbättras och får därmed ett processtänkande (Korp 2011: 58-60). Resultatet 
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innebär emellertid mer varierade och svårbedömda svar. Det gör bedömningen komplexare 

och lärarens professionella erfarenhetsbaserade bedömningsförmåga ökar i betydelse. 

Gällande bedömningen av kompetenser handlar det ofta om tyst kunskap som kan vara svår 

för lärare och elever att beskriva med ord. Studier av ämnen som bild och slöjd där 

kompetenser är centrala visar emellertid att det är möjligt att utforma bedömningsmetoder 

som sätter ord på kunnande för kompetenser (Jönsson 2013a: 41-46).  

Vid alternativa bedömningsuppgifter behöver bedömningen inte heller ske individuellt utan 

hjälpmedel utan kunskaper kan framgå av prestationer i grupparbeten eller i interaktionen 

med läraren (ibid: 51-52). Det möjliggör användandet av bedömningsmetoder som löpande 

observationer eller portfoliobedömningar (Korp 2011: 63-67). 

2.2.1 Formativ bedömning 

Förändringarna har gjort att elevernas lärprocesser hamnat i centrum och därför har intresset 

för formativ bedömning ökat. Genombrottet kom efter Black & Wiliams (1998) 

forskningsöversikt som visade att formativa bedömningar inverkar positivt på lärande. 

Bedömningens huvudsyfte har därefter stegvis skiftat mot en formativ bedömning för lärande 

(Lundahl 2016: 49-54). Bedömningar (formativa och summativa) används därför idag allt mer 

i den löpande undervisningen för att stödja lärande, vilket möjligen suddar ut gränsen mellan 

undervisning och bedömning. Ett formativt arbetssätt kännetecknas av att eleverna, med målet 

att de långsiktigt ska ta ett större eget ansvar över lärandet, aktivt involveras i 

bedömningsarbetet (Selghed 2011: 192-195). Det motiveras av att förmågan till 

ansvarstagande och självreglering är utmärkande egenskaper hos elever som är framgångsrika 

och uppnår långsiktigt goda studieresultat. Framgångsrika elever arbetar också mot tydliga 

och långsiktiga inlärningsmål istället för att fokusera på kortsiktiga resultatmål.  En god 

förståelse för undervisningens mål kan även betraktas som en förutsättning för att kunna ta 

ansvar över det egna lärandet (Lundahl 2016: 89-90). Det är dock långt ifrån självklart 

eftersom många elever har problem att förstå betygskriterierna (Apelgren&Molander 2009: 

176). Centralt i formativ bedömning är därför att läraren genom utförliga förklaringar och 

konkretiseringar, omvandlar kunskapskraven till tydliga inlärningsmål för eleverna. En 

utförlig förklaring tydliggör kunskapskvaliteterna som efterfrågas, skillnaden mellan 

betygsnivåerna samt hur undervisningen tar eleverna mot målet. Exempel på metoder som kan 

användas är diagnoser, elevexempel och matriser. Arbetet bör integreras i undervisningen och 

inte begränsas till kursstart (Lundahl 2016: 89-107). Det kan ske genom att kontinuerligt 

skapa undervisningssituationer där eleverna får visa vad de kan och testa sig mot målen. 
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Förutom en bättre förståelse för målen visar det eleverna var de befinner sig (Lundahl 2016: 

54-58). 

 

Att eleverna får testa sig mot undervisningsmålen skapar också underlag för den formativa 

bedömningens mest centrala del återkoppling(feedback). Effektiv återkoppling bör innehålla 

information om hur eleven kan förbättra sig. Det framgår av Hattie och Timberleys (2007) 

modell som betonar att återkoppling bör besvara tre frågor för att effektivt stödja lärandet. 

 Vart eleven är på väg? 

 Var eleven för tillfället befinner sig i förhållande till målen? 

 Hur ska eleven gå tillväga för att uppnå målen?  

Återkopplingen bör också ske regelbundet utan för lång väntetid. Terminsomdömen eller 

betyg betraktas därför inte som effektiv feedback. Återkoppling riktat mot personliga 

egenskaper genom beröm eller bestraffningar bör vidare undvikas eftersom det har en liten 

eller negativ på lärandet. En förklaring kan vara att det handlar om kortfattade kommentarer 

utan framåtriktad information. Kommentarer riktade mot personliga egenskaper kan också 

bidra till att elever förklarar prestationer med stabila faktorer utanför deras kontroll som otur 

eller låg begåvning. Avgörande för ett långsiktigt framgångsrikt lärande är att eleverna istället  

förklarar resultatet med interna och instabila faktorer (arbetsinsats, reflektionsförmåga) som 

de själva kan påverka (Lundahl 2016: 54-63). Avslutningsvis fyller betyg ingen formativ 

funktion eftersom de enbart informerar om resultatet. Betygen tenderar också att dra till sig 

elevernas uppmärksamhet så att återkopplingen ignoreras eller glöms bort. Formativ 

återkoppling och betygsättning bör därför inte kombineras (ibid: 58-62). 

  

Populära metoder inom formativ bedömning är vidare att använda eleverna som resurser för 

varandra(kamratrespons) samt självbedömningar. Självbedömningar syftar till att hjälpa 

eleverna att ta kontroll över sina läroprocesser för att långsiktigt förbättra 

självregleringsförmågan. Det kräver träning och självbedömningar bör därför användas 

regelbundet i undervisningen för att ha effekt och inledningsvis behöver eleverna mycket stöd 

(Balan & Jönsson 2014). En strategi är att läraren  skapar en dialog med eleverna gällande 

bedömningen. Det öppnar upp för frågor och diskussioner vilket ger eleverna en bättre 

förståelse för lärarens bedömningsprinciper samt kunskapsmålen. Det kan underlätta inför 

betygsättningen genom en ökad samsyn mellan elever och lärare (Apelgren & Molander 

2011). 
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2.4 Entreprenöriellt lärande  

Entreprenöriellt lärande (EL) är ett pedagogiskt förhållningssätt som vuxit fram internationellt 

och i Sverige de senaste decennierna (Skolverket 2010n: 7-22). Vid skolreformen 2011 blev 

främjandet av entreprenörskap i undervisningen ett av läroplanens övergripande mål 

(Skolverket 2010a). Förhållningssättet kan delas upp i en bred och en smal ansats. Den smala 

ansatsen är företagsekonomiskt ämnesbunden och fokuserar på undervisning i hur man startar 

och driver ett företag. Kompetenser utmärkande för framgångsrika entreprenörer har dock 

kommit att ses som värdefulla också i arbetslivet och samhället i stort eftersom de anses 

underlätta individens hantering av den globaliserade världens utmaningar. Den breda ansatsen 

av EL:s mål är därför att stimulera och utveckla en rad entreprenöriella nyckelkompetenser 

(Falck-Lundqvist 2011: 25-27). Utgångspunkten är precis som progressivismen att eleverna 

måste förberedas för livet efter skolan och man delar även den konstruktivistiska 

kunskapssynens fokus på ett livslångt lärande (Peterson & Westerlund 2007: 19). 

Stimulerandet av kompetenserna antas också stärka utvecklingen av ämneskunskaperna (ibid: 

25). Den breda ansatsen är tillämpbar inom samtliga ämnen och inbegriper alla pedagogiska 

former som stärker de entreprenöriella kompetenserna (ibid: 31). Utmärkande för EL är en 

elevaktiv (learning by doing) (Falk-Lundqvist 2011: 36-40), processinriktad och 

ämnesövergripande undervisning (Peterson 2007: 70-72). Undervisningen bör vara 

verklighetsanpassad, fokusera på nyskapande kunskapsproduktion och ge eleverna chansen att 

samverka med övriga samhället. Lämpligt är projektorienterade arbetssätt med läraren i en 

coachroll  (ibid: 67-98) samt formativ bedömning byggd på alternativa bedömningsmetoder 

(Falk-Lundqvist 2011: 102-103). 

2.4.1 Entreprenöriella kompetenser 

De entreprenöriella kompetenserna betraktades tidigare som medfödda egenskaper/förmågor 

och svåra att förbättra. Den synen har förändrats och idag betraktas de som utvecklingsbara 

kompetenser som kan tränas upp hos alla. Användandet av begreppet kompetens inom EL är 

ett medvetet val för att betona det (Westlund 2007: 21). Listan på entreprenöriella 

kompetenser kan göras lång och uppsatsen behandlar därför inte samtliga.  I valet av 

kompetenser har hänsyn tagits till relevansen inom litteraturen samt kunskapskraven i 

“Entreprenörskap och företagande”. Beskrivningen av kompetenserna utgår från Nuteks 

(nuvarande Tillväxtverkets) definition av entreprenörskap. Definitionen är etablerad inom de 

nordiska länderna (Skolverket 2010b) och har varit en gemensam nämnare under framväxten 
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av EL genom att den använts i litteraturen (Falk-Lundqvist 2011; Skolverket 2010a; Peterson 

2007). 

 

“Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 

identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade 

aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.” (Skolverket 2010b: 12) 

 

Inledningsvis belyser betoningen på "aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska 

sammanhang" den breda ansatsens fokus på generell kompetensutveckling avsedd för flera 

sammanhang och inte enbart företagande. Kreativitet är centralt och starkt förknippat med 

entreprenörskap vilket framgår  av "identifierar möjligheter". Kreativitet är dock inte den 

viktigaste kompetensen inom EL. Istället läggs större vikt vid att ta till vara på idéer "för att 

omforma dem till praktiska och målinriktade aktiviteter", eftersom bra idéer och förslag fyller 

en funktion först om de omsätts i handling.  Merparten av kompetenserna som betonas inom 

EL bidrar följaktligen till att öka möjligheterna att genomföra idéer. Initiativförmåga och 

handlingskraft (Peterson 2007: 59) är därför centralt precis som eget ansvarstagande. 

Kompetenserna hör ihop eftersom ansvarstagande bygger på en handlingsinriktad inställning 

till uppgifter hos individen som gör att uppgifterna slutförs utan extra uppmaningar från 

läraren (ibid: 39-40). Att genomföra idéer är sällan problemfritt vilket belyser vikten av 

problemlösningsförmåga och ett lösningsorienterat tänkande. Det ställer samtidigt krav på att 

kunna analysera och utvärdera resultatet av sitt och andras handlande vilket gör reflektions 

och självvärderingsförmåga till centrala kompetenser (ibid 49-52). Uppgifter vi utför präglas 

också allt som oftast av osäkerhet och att lära sig att hantera osäkerhetsfaktorer under 

arbetsprocessen påverkar slutresultatet (ibid: 47) . 

 

Definitionen framhåller också att entreprenörskap är en “social process” som inbegriper 

“samarbete”. Följaktligen kan samarbetsförmåga (Falk-Lundqvist 2011: 41) inkluderas precis 

som nätverkskompetens, dvs. förmågan att efter situationens krav skapa nya kontakter 

nödvändiga för att genomföra det man företagit sig (Peterson 2007: 53). Avslutningsvis är det 

inför nya uppgifter samt vid gruppsamarbeten bra att vara medveten om sina egna talanger. 

Genom att vara medveten om styrkor/svagheter kan man snabbare avgöra om man behöver 

hjälp samt lättare fördela arbetsuppgifter (ibid: 45).  
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2.4.2 Entreprenöriellt lärande och Ung företagsamhet 

Gällande utbildning i hur man startar företag så erbjuder ideella utbildningsorganisationen 

Ung företagsamhet (UF) sedan 1980-talet Sveriges gymnasieskolor ett koncept där eleverna, 

får praktisk träning i entreprenörskap, under ett läsår får testa att starta företag på riktigt (Ung 

företagsamhet 2017). UF erbjuder deltagande skolor en färdig arbetsmodell uppdelad i 

moment. Inledningsvis formuleras en affärsidé som sedan ska förverkligas genom att riktiga 

produkter skapas och säljs.  Försäljningen kan ske under UF:s egen mässa. I slutet av läsåret 

utvärderas verksamheten samtidigt som bolagen avvecklas. Konceptet används idag på 

merparten av gymnasiets ekonomiprogram med kursen Entreprenörskap och företagande som 

utgångspunkt. UF kan även vara en plattform för ämnesövergripande undervisning där kurser 

som marknadsföring, ledarskap och organisation samt svenska kan inkluderas. 

 

UF:s främsta mål är att stimulera ett ökat företagande men mycket talar för att konceptet 

också uppfyller kriterierna för den breda ansatsen av EL. Undervisningen bedrivs exempelvis 

i projektform och är uppbyggd runt praktiska och verklighetsanpassade aktiviteter som 

genomförs i samverkan med övriga samhället. Falk-Lundqvist (2014: 14) fastslår dock att en 

viss arbetsform inte automatiskt leder till EL, och Otterborg kritiserar UF för brist på EL 

eftersom konceptet är tidsbestämt och styrs av överordnade regler samtidigt som det inte finns 

garantier för att det sker en koppling till övriga utbildningen (Otterborg 2014: 57-58). 

Kritiken kan tolkas som att planeringen ovanifrån begränsar elevernas frihet och därmed 

träningen av kompetenser som handlingskraft mm negativt. Forskning visar dock att UF, som 

ett mervärde av den praktiska träningen i företagande, stärker entreprenöriella kompetenser 

som ansvarstagande, handlingskraft och samarbetsförmåga (Backström-Widjeskog 2008: 55). 

Det är således troligt att UF bidrar till EL enligt den breda ansatsen. 

2.5 Skolans styrdokument  

Den nya kunskapssynen samt den formativa bedömningens ökade inflytande framgår av 

styrdokumentens bedömningskriterier. Dessa är centrala för läraren eftersom undervisningen 

bör utformas efter dess formuleringar. Skolverkets allmänna råd för bedömning och 

betygssättning i gymnasieskolan fastslår att bedömningen bör göras till en integrerad del av 

undervisningen för att bäst främja elevernas kunskapsutveckling. Läraren bör fortlöpande 

analysera kunskapsutvecklingen samt kontinuerligt genom återkoppling informera eleverna  

hur de ligger till. Kamrat- och självbedömningar nämns som bra alternativ för 
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bedömningsmetoder (Skolverket 2012: 12-18). Vidare anger Skolverkets allmänna råden för 

planering och genomförande av undervisningen att undervisningens mål ska konkretiseras 

genom ett tydliggörande av kopplingen mellan förmågorna som undervisningen ska utveckla 

samt undervisningens innehåll. Läraren ska också informera eleverna om planeringen av 

undervisningen. Gällande återkopplingen så bör den svara på “vad“ eleven hittills uppnått 

samt “hur” undervisningen kan hjälpa dem mot målen. Därmed finns Hattie & Timberleys 

(2007) frågor för formativ återkoppling med i styrdokumenten. Återkopplingen kan också 

utgöra underlag för en dialog mellan elev och lärare angående undervisningen. Utvecklingen 

har också lett till förändrade förutsättningar för den summativa bedömningen. Denna ska vara 

allsidig vilket betyder att eleverna ska få chansen att visa upp sina kunskaper vid flera 

tillfällen och under olika förutsättningar. Det går därför inte längre att enbart använda sig av 

traditionella prov utan bedömningen bör baseras på flera metoder (Skolverket 2011b: 11-26). 

 

Styrdokumenten inbegriper också de entreprenöriella kompetenserna. Gymnasieskolans 

övergripande läroplan anger: "Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 

lärandet. [...] Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få 

utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra." (Skolverket 2011:7). Eleverna ska också få reflektera över sina 

erfarenheter samt göras medveten om såväl egen som andras kompetens (Skolverket 2011: 7-

8). Det indikerar att kompetenserna betraktas som viktiga vilket motiverar ett entreprenöriellt 

förhållningssätt i undervisningen. 

2.5.1 Skolans styrdokument, Entreprenörskap och företagande 

Utvecklingen med en förändrad kunskapssyn, formativ bedömning och EL har fått genomslag 

i kunskapskraven för "Entreprenörskap och företagande". Flera kunskapskrav med betoning 

på övergripande och generiska kompetenser har inkluderats där det inte enbart räcker med 

företagsekonomiska ämneskunskaper. Gällande uppsatsens syfte så har de kunskapskrav med 

betoning på allmänna generiska kompetenser som också kan kopplas till entreprenöriella 

kompetenser valts ut. Dessa kan delas in i tre grupper.  

 Grupp 1 består av en rad kunskapskrav där eleven ska utföra olika uppgifter i eller 

efter samråd med handledaren(läraren). Det handlar om uppgifter som att upprätta 

en affärsplan, genomföra arbetet enligt affärsplanen samt att identifiera och lösa 
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problem som uppstår.  I och efter samråd utgör skillnaden mellan betygen E och C 

medan företagsekonomiska ämneskunskaper avgör om eleven ska få C eller A.  

 Grupp 2 behandlar nätverkskompetens där eleven för C ska kunna identifiera nätverk 

för företaget. För att nå A är det därefter nödvändigt att skapa och samverka i 

nätverk.  

 Grupp 3 utgörs av två kunskapskrav där eleven ska utvärdera sin egen och gruppens 

arbetsprocess samt bedöma sin egen förmåga efter situationens krav. 

2.6 Bedömning i praktiken och entreprenöriellt 

lärande 

När det kommer till praktisk tillämpning så har undervisningens innehåll som redan nämnts 

anpassats efter den bredare kunskapssynen. Däremot har det varit svårare att förändra 

bedömningarna som i stor utsträckning fortfarande baseras på traditionella 

bedömningsmetoder förknippade med en traditionell kunskapssyn (Lundahl 2016: 71). 

Eftersom det bredare kunskapsbegreppet kräver andra bedömningsmetoder tyder mycket på 

att eleverna undervisas för en sak (det bredare kunskapsbegreppet) för att sedan bedömas efter 

något annat(traditionella kunskapsbegreppet) (Jönsson 2008: 5). Det stöds av studier som 

visar att enbart 25-35 procent av bedömningsunderlaget är kopplat till betygssystemets 

kriterier (Lundahl 2016: 71-72). Istället vägs ovidkommande aspekter ofta in vilket gör att 

bedömningen sker i strid mot betygskriterierna (Selghed 2011: 93-94). Det är problematiskt 

eftersom eleverna tenderar att anpassa inlärningen efter bedömningens innehåll. Biggs (1999: 

141) argumenterar exempelvis för att det är bedömningens och inte styrdokumentens innehåll 

som utgör den verkliga läroplanen. En förklaring till problemen kan vara att de kvalitativa 

mer kompetensbaserade kraven, för vilka det även saknats lämpliga utvärderingsmetoder 

(Lundahl 2016: 71), ställer högre krav på läraren om ett komplexare bedömningsarbete 

(Wahlström 2015: 140). Många lärare har också haft svårt att tolka läroplanens mål (Lundahl 

2016: 72).  

 

Bedömningsarbetet precis som undervisningen är dock en process under ständig utveckling.  

Intresset för bedömningar har, genom fler studier, bidragit till att kunskapen ökat. Det 

underlättar sannolikt möjligheterna att bedriva ett bedömningsarbete efter styrdokumentens 

krav. Hur det i praktiken påverkat bedömningen behöver emellertid undersökas närmare, 

särskilt inom gymnasieskolans ämne företagsekonomi där det saknas studier av bedömningen 



12 

 

av GY2011:s kunskapskrav. Bedömningen inom Entreprenörskap och företagande är vidare 

intressant på grund av inkluderingen av kompetenskunskapskraven samt relationen till EL och 

de entreprenöriella kompetenserna.  

3. Teoretisk ram  

3.1 Läroplansteori 

Skolans styrdokument är resultatet av politiska beslut vilka sedan ska genomföras praktiskt i 

undervisningen av lärarna, den tillämpande yrkesgruppen. Modellen The Policy Cycle, och 

dess olika delar ger en överblick över den komplicerade processen genom en indelning i faser:  

behov/agenda, policy formulering (förslag till läroplan), beslutsfattande, implementering och 

utvärdering. Faserna är inte åtskilda utan förloppet ska betraktas som en ständigt pågående 

process där processens parter kontinuerlig interagerar. Utvärderingar sker exempelvis löpande 

och inte enbart när implementeringen slutförts. Det kan påverka den pågående 

implementeringen och leda till beslut om justeringar av policy formuleringarna. Att 

genomföra besluten som planerat i implementeringsfasen är svårt. Vanligt är att det uppstår 

avvikelser eller att tillämpningen förhindras. Centralt för utfallet är de tillämpande 

yrkesgruppernas agerande (Jann & Wegrich 2007: 43-58). Inom komplexa verksamheter med 

varierande förutsättningar ges tillämparna ett handlings- tolkningsföreträde gentemot 

beslutsfattarna (Sannersted 2003). Företrädet tillskrivs yrkeskompetensen och utgörs i skolan 

av ett professionellt friutrymme för läraren att utforma undervisningen efter en självständigt 

tolkning av styrdokumenten. Friutrymmets storlek varierar mellan olika ämnen och är vidare 

begränsat då det inte bör uppstå för stora avvikelser gentemot styrdokumentens formuleringar. 

Centralt för att så inte ska ske är att styrdokumenten är tydliga och inte uppfattas som 

svårtolkade av lärarna (Karlefjärd 2011: 28-31). Implementeringsfasens komplexitet 

tydliggörs i ett läroplansteoretiskt perspektiv där fasen delas upp i tre steg. Utgångspunkten är 

den ideala läroplanen som genom den politiska beslutsprocessen  blir till en formell läroplan. 

Implementeringen av denna kräver inledningsvis att läraren tolkar och omvandlar läroplanen 

till konkreta lektionsplaneringar vilket benämns som den uppfattade läroplanen. Det steget 

utförs även av andra grupper som läroboksförfattare. Lärarens uppfattade läroplan tillämpas 

därefter praktiskt i undervisningen vilket resulterar i en operationell läroplan. Avslutningsvis 

utgörs den upplevda läroplanen av elevernas intryck av undervisningen. Under hela processen 
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sker gradvisa förändringar av innehållet. Exempelvis skiljer sig lärares tolkningar av den 

formella läroplanen åt och undervisningen genomförs vidare nästan aldrig precis som läraren 

planerat i den operationella läroplanen. Det klargör hur avvikelser kan uppstå vid 

genomförandet av läroplaner vilket gör att eleverna sällan upplever undervisningen exakt som 

styrdokumentens skapar avsett (Goodard 1979: 59-65). För uppsatsens syfte är lärarnas 

tolkning av den formella läroplanen intressant och i fokus. Tolkningen påverkas av flera 

faktorer av vilka friutrymmet är en. Viktigt blir också varje lärares skilda erfarenheter. De 

ligger till grund för en personlig repertoar av övergripande strategier och knep att ta till i 

undervisningen. Repertoaren påverkar vilken undervisning läraren kan genomföra. Vidare är 

ramfaktorerna, dvs. undervisningens förutsättningar i form av elevsammansättning, resurser, 

tidsfördelning samt schemaläggning, av central betydelse (Linde 2012: 55-61). Avslutningsvis 

kan läroböcker samt medföljande lärarmaterial utgöra ett viktigt stöd vid tolkningen av 

styrdokument och ämnesplaner (Ball & Cohen 1996, Hutchinson & Torres 1994). 

 

3.2 Tillämpning av politiska beslut 

Att avvikelserna blir för stora vid implementeringen av politiska beslut som skolans läroplan 

kan förklaras utifrån att, Lennart Lundquists (1987) tre nödvändiga villkor för 

implementeringen av politiska beslut, inte är uppfyllda. Lundquist fastslår att tillämparen 

(läraren) måste förstå, kunna genomföra samt vilja genomföra beslutet. Förståelsen för och 

tolkningen av besluten försvåras ofta av oklara formuleringar medan möjligheten att kunna 

genomföra beslut påverkas av tillförandet av tillräckliga resurser (Sannerstedt 2003). För 

skolan framgår resurserna av ramfaktorer som undervisningstid samt storleken på 

undervisningsgrupperna. En vanlig invändning är exempelvis att regelbunden återkoppling är 

för tidskrävande (Jönsson 2013b: 223). Tidsåtgången påverkas t.ex. av undervisningsgruppens 

storlek samt antalet undervisningstimmar. Resurserna påverkar därför sannolikt möjligheten 

att uppfylla Skolverkets krav om kontinuerlig återkoppling. Bristande stöd (pga. otillräckliga 

resurser) anges vidare som en förklaring till att det uppstod omfattande problem med 

tolkningen av de nya betygskriterierna vid läroplansreformen 1994 (Selghed: 64).  

 

I uppsatsens analys kommer det teoretiska ramverket att användas som utgångspunkt för att 

förklara varför bedömningen eventuellt inte lever upp till styrdokumentens krav. Ramverket 

har vidare använts för att föreslå vilka åtgärder som kan vidtas samt av vilka aktörer (lärare, 

skolledare, politiker). Lundquist villkor är intressanta eftersom lösningarna skiljer sig åt 
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beroende på vilka villkor som inte är uppfyllda. Att lärarna inte förstår styrdokumenten kan 

t.ex. lösas med ett förtydligande av den formella läroplanen medan det kan krävas andra 

åtgärder som mer resurser (minskade elevgrupper etc) om lärarna inte kan eller vill tillämpa 

styrdokumenten. De sistnämnda åtgärderna gäller främst lärarnas möjligheter att 

tillfredställande  kunna omsätta den uppfattade läroplanen till undervisning (operationella 

läroplanen). Möjligheten att kunna genomföra styrdokumenten skulle dock även kunna 

förbättras genom att enskilda lärare självständigt utökar sin repertoar, t.ex. genom 

användandet av nya bedömningsmetoder. 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Det empiriska materialet har inhämtats med en kvalitativ metod och intervjuer vilket skapar 

ett större utrymme för utförligare beskrivningar om deltagarnas egna uppfattningar (Bryman 

2008: 371-374). Metodvalet kan motiveras av uppsatsens syfte som är att undersöka hur lärare 

arbetar med bedömningen av kompetenskunskapskraven. Det gör lärarnas bakomliggande 

motiveringar till tolkningen och tillämpningen av betygskriterierna viktiga, något som kräver 

mer djupgående och detaljerade förklaringar. Intervjuerna har genomförts med en 

semistrukturerad intervjumetod och en övergripande lista av frågor och teman användes som 

utgångspunkt. I semistrukturerade intervjuer behöver frågorna inte ställas i samma ordning 

och intressanta svar kan vidareutvecklas genom följdfrågor från intervjuaren. Det medför 

flexiblare intervjuer samtidigt som alla på förhand bestämda områden fortfarande täcks in 

(Bryman 2008: 414-416). Utifrån uppsatsens syfte betyder det att lärarna, utan att avbrytas, 

kunnat utveckla sina svar mot de delar av bedömningsarbetet de själva anser centralast. 

Troligt är att det bidragit med en bättre helhetsbild av arbetet så som lärarna uppfattar det. 

Samtidigt har intervjumallens övergripande teman gjort att områden centrala för uppsatsen 

inte glömts bort. 

 

Ett problem med kvalitativ metod är att det är svårt att generalisera resultatet till större 

grupper eller andra miljöer än den undersökta och resultaten kan därför upplevas som mindre 

relevanta. Generaliserbarheten kan förbättras genom inkluderandet av en varierad 

undersökningspopulation. Jämförelser med andra liknande studier kan öka studiens relevans 
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om resultaten stämmer överens (Ahrne & Svensson 2015: 26-28). I det här fallet saknas 

relevanta studier om bedömning i företagsekonomiämnet att jämföra resultatet med. Samtidigt 

har uppsatsens begränsade omfattning försvårat inkluderingen av en varierad population. Det 

försämrar studiens generaliserbarhet vilket kan minska relevansen. Målet med arbetet är 

emellertid inte att göra en heltäckande och övergripande studie som kan generaliseras till hela 

Sveriges företagsekonomilärarkår. Istället bör uppsatsen ses som en första inledande inblick 

vars resultat kan användas som en utgångspunkt för kompletterande och mer omfattande 

uppföljningsstudier. En möjlighet är också att uppsatsen tillsammans med andra mindre och 

liknande studier kan bidra till att skapa en mer heltäckande och generaliserbar bild av 

bedömningsarbetet inom Entreprenörskap och företagande. Studien kan också vara användbar 

för företagsekonomilärare som får en inblick i hur andra  lärare arbetar med bedömning. Det 

stöds av att flera respondenter framförde, detta som anledning till att de fann det intressant att 

läsa uppsatsen. 

4.2 Urval 

Kriterier för urvalet har varit att lärarna ska undervisa i  Entreprenörskap och företagande 

samt ha en lärarexamen i företagsekonomi. För att kunna genomföra samtliga intervjuer via 

personliga möten begränsades urvalet till stockholmsområdet. Totalt intervjuades 6 lärare på 

kommunala gymnasieskolor. En begränsad geografisk spridning samt att inga lärare på 

friskolor intervjuats är exempel på hur arbetets bristande omfattning gällande resurser och tid 

bidragit till en mindre varierad undersökningspopulation. Att inga friskolelärare inkluderats 

beror på att det saknades kontaktinformation till enskilda lärare på skolornas hemsidor. På 

merparten av de kommunala skolorna fanns e-post direkt till lärarna och de prioriterades 

därmed eftersom det ansågs mindre tidskrävande att få kontakt. Ytterligare en brist i urvalet är 

att hänsyn inte tagits till lärarnas olika bakgrund och som inte tas upp i uppsatsen över huvud 

taget. Lärarnas bakgrund (ålder, antal arbetade år, pedagogisk grundsyn mm) är intressant inte 

enbart för undersökningspopulationens variation utan också för att den kan användas som en 

analysfaktor för att förklara skillnader i bedömningen. Återigen handlar det dock om en 

begränsad studie och en analys av lärarnas bakgrund skulle kräva resurser i tid och 

sidutrymme. Lärarna har vidare ställt upp frivilligt vilket tar värdefull arbetstid i anspråk. 

Inkluderandet av deras bakgrund har därmed aktivt valts bort för att begränsa studiens 

omfattning samt för att utnyttja lärarnas tid så effektivt som möjligt. 
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4.3 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes direkt med lärarna på skolorna och tog 30-60 minuter. En 

övergripande intervjumall användes som utgångspunkt. Mallen utformades, i linje med 

uppsatsens syfte att undersöka lärarnas bedömningsarbete utifrån styrdokumentens 

bedömningskriterier för att täcka in dess krav på bedömningen. Styrdokumenten anger att 

läraren ska konkretisera kunskapskraven (vart ska vi?) och förklara planeringen (hur tar 

undervisningen oss mot målen?) samtidigt som eleverna ska få återkoppling som berättar 

"var" de befinner sig samt "hur" de ska göra för att bättre uppnå målen. Frågorna nedan anses 

på ett bra sätt kunna täcka in samtliga delar. 

 Vad bedömer lärarna gällande de undersökta kunskapskraven? 

 Hur går de tillväga gällande bedömningen? 

 Informerar och kommunicerar de gällande bedömning och bedömningsprinciper till 

eleverna? 

 Får eleverna återkoppling under kursens gång? 

Gällande kunskapskraven så har lärarna tillfrågats vad de bedömer gällande de identifierade 

kunskapskraven för allmänna och generiska kompetenser. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  

Förfrågningar angående deltagande framfördes i samtliga fall via e-post. Informationskravet 

uppfylldes därmed genom att i det inledande meddelandet förklarades studiens syfte samt 

deltagarnas roll i arbetet som intervjupersoner. Ytterligare information har sedan lämnats i 

den efterföljande kontakten för att besvara de frågor gällande förutsättningar och villkor för 

deltagandet som funnits. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att deltagandet har varit 

frivilligt. Samtliga lärare har samtyckt samt även aktivt tagit initiativ till deltagandet genom 

att besvara det inledande meddelandet. Detta jämfört med merparten av de möjliga 

respondenterna som helt enkelt valde att inte besvara e-post utskicket. Det har tolkats som ett 

nej och inga ytterligare påtryckningar via fler e-post har då gjorts. Medverkan har 

avslutningsvis när som helst kunnat avbrytas eller ställas in vilket varit fallet då lärare som 

först varit intresserade senare tackat nej på grund av tidsbrist.  

 

Det insamlade materialet har enbart använts i forskningssyfte enligt nyttjandekravet och 

uppgifterna har med hänsyn till konfidentialitetskravet behandlats med försiktighet genom att 
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de sparats i ett säkert och låst utrymme. Ett sätt att uppfylla kravet är att låta deltagarna vara 

anonyma vilket var den ursprungliga planen. En lärare vill dock framträda med namn för att 

påvisa sin medverkan. Samtliga lärare har därför tillfrågats angående anonymiteten. Namn på 

lärare som aktivt valt att inte vara anonyma har sedan publicerats i uppsatsens förord. 

Anpassningen kan ses som ett sätt att leva upp till samtyckeskravet samtidigt som hänsyn 

fortfarande tas till konfidentialitetskravet genom att svaren i resultatrapporteringen 

anonymiserats. Svaren redovisas vidare inte enskilt lärare för lärare utan har slagits samman 

vilket gör det svårare att hänföra dem till enskilda lärare. Viktigt att ha i åtanke är också att 

svaren inte avser uppgifter av känslig natur då intervjuerna handlar om betygskriterier vilket 

ska vara en transparent process som ska kunna förklaras och motiveras för eleverna. 

4.5 Analysmetod 

Intervjuerna som utgör uppsatsens empiriska material har spelats in och transkriberats. 

Materialet har sedan analyserats med hjälp av en tematisk indelning (Braun & Clarke 2006: 9-

16). Det innebär att återkommande mönster och teman, med hänsyn till uppsatsens syfte och 

frågeställningar, har identifierats i lärarnas svar. Indelningen påverkas av vilket angreppssätt 

som används. Ett deduktivt angreppssätt identifierar teman utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter medan ett induktivt angreppsätt istället utgår ifrån respondenternas svar. Det 

ger analysen ett bottom-up perspektiv, en större flexibilitet samt innehållsrikare analyser 

(ibid: 9-16). 

 

Uppsatsens analys har i huvudsak använt ett deduktivt angreppssätt vad gäller indelningen i 

teman. Gällande organisationen delades analysen på förhand in i tre övergripande rubriker -  

Vad?, Hur? och Kommunikationen? - kopplade till arbetets frågeställningar vilka är baserade 

på den teoretiska litteraturgenomgången som också använts för att skapa övergripande 

intervjuteman. Uppsatsens teoretiska delar har också använts i identifieringen av teman som 

analysen under rubrikerna baseras på. Exempelvis har jag letat efter entreprenöriella 

kompetenser i lärarnas svar gällande vad de bedömer. Lärarnas svar där två på förhand 

oväntade teman - kompetenskunskapskraven betydelsefulla men enkla samt UF:s betydelse- 

genomgående framträdde tydligt medförde emellertid att två ytterligare rubriker tillkom 

utifrån en induktiv ansats. Dessa nämndes inte på samma sätt i den ursprungliga 

litteraturgenomgången. Att ta upp dem bedömdes dock som nödvändigt då de tillför intressant 

information. Användandet av både en deduktiv och induktiv ansats kan därmed sägas ha 
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bidragit till en mer innehållsrik analys som samtidigt utgår från skolans styrdokument vilka är 

centrala för det som undersökts.  Detta har avslutningsvis resulterat i att mer information om 

UF lagts till i uppsatsens inledande delar som ett stöd för läsare utan kunskaper om UF. 

5. Analys och resultat  

I analys- och diskussionsdelen kommer lärarnas bedömning att förstås utifrån 

litteraturgenomgången samt uppsatsens teoretiska ram. Litteraturgenomgången redogör för 

bedömningens förutsättningar (formella läroplanen) samt tidigare erfarenheter/forskning 

gällande hur styrdokumentens krav kan uppnås. Här återfinns vidare de entreprenöriella 

kompetenserna. Den teoretiska ramen kommer därefter, vilket tidigare nämnts, användas för 

att förklara och förstå svårigheter med att leva upp till bedömningen samt vilka åtgärder som 

kan vidtas av olika aktörer. 

 

Kapitlet är uppdelat så  att analysen sker löpande och integrerat med presentationen av 

resultatet utifrån (intervjuerna). Detta förtydligas genom rubriker förutom under punkt 5.1.2 

nätverk och 5.6 UF. Inledningsvis presenteras resultaten för  vad som bedöms. Här har en 

ytterligare uppdelning gjorts efter indelningen av kunskapskraven i tre grupper. Därefter följer 

en presentation av resultaten för hur kompetenskunskapskraven bedöms samt hur lärarna 

kommunicerar med eleverna. Analysen av punkterna har slagits ihop eftersom det är två 

teman som går in i och påverkar varandra. Avslutningsvis kommer resultat och analys för de 

två teman som identifierats utifrån ett induktivt angreppssätt. Resultaten av intervjuerna 

presenteras främst genom mina sammanfattningar av lärarnas svar vilket kompletterats med 

utvalda citat.  Citaten har infogats som illustrerande exempel för att förtydliga 

sammanfattningarna samt göra dessa mer levande för läsaren. 

 

5.1 Vad bedöms? 

5.1.1 Grupp 1 - i eller efter samråd 

Kunskapskraven i grupp 1 utgörs av att eleverna ska kunna utföra en rad företagsekonomiska 

uppgifter i eller efter samråd med handledaren. Lärarnas bedömning utgår från elevens 

självständighet samt förmåga till ansvarstagande. För i samråd innebär det att eleven i hög 



19 

 

grad är beroende av ett aktivt stöd där läraren måste detaljstyra vad som görs. Ett tecken kan 

vara att eleven frågar för mycket speciellt om det handlar om enkla frågor. Det betyder inte att 

det inte är tillåtet att fråga utan lärarna påpekar att det är en förutsättning för att arbetet ska 

fungera eftersom det alltid uppstår situationer i UF där eleverna behöver stöd. Avgörande blir 

istället hur stödet används.  

 

Lärare1: Om det är nånting att de glömt bort man ska bara hjälpa dem lite på traven, det 

är en sak. Men sen finns det elever som inte kan göra en resultatbudget och jag måste sitta 

med dem och du måste göra det här och skriva det här 

Lärare2: Efter samråd tolkar jag som att det är en dialog mellan då är jag ett bollplank.  

 

Efter samråd betyder att idéer och lösningar diskuteras gemensamt. Eleven kan sedan ta till 

sig, vidareutveckla och omsätta resultatet av diskussionen samt lärarens kommentarer i 

handling. Det kan framgå av att dokument som affärsplanen revideras eller genom en 

förbättrad och mer självständig arbetsprocess. Elevernas prestationer under lektionerna och 

observationer av dessa blir därför en viktig del av bedömningen. Att elever når upp till efter 

samråd visar sig även långsiktigt genom ett bättre slutresultat. Det förklaras med att eleverna 

klarar av att hela tiden självständigt driva verksamheten framåt. 

 

Lärare: Att driva företaget framåt hela tiden. Det är ju dom som ska och inte jag som står 

framme vid tavlan och dirigerar en orkester utan det är ju dom. 

Analys Grupp 1 - i eller efter samråd 

Lärarnas redogörelse gör det tydligt att handlingskraft och initiativförmåga utgör en central 

del av bedömningen av de övergripande kompetenserna ansvarstagande och självständighet. 

Handlingskraften bedöms dock inte rakt av utifrån hur väl eleven följer lärarens instruktioner, 

vilket kan vara fallet i andra sammanhang, utan bör istället baseras på ett självständigt 

tänkande genom att lärarens kommentarer vidareutvecklas. Vanligt är därför att lärarna först 

inte säger rakt ut vad som bör göras utan ger små tips eller flera alternativ. Det betyder att 

eleverna måste lära sig att konstant hantera osäkerhetsfaktorer. Bearbetningen av 

informationen från läraren ställer vidare krav på reflektions och problemlösningsförmåga.  

Avslutningsvis framhålls att ett hinder för att få godkänt är om problem och konflikter inom 

gruppen inte kan lösas. Det gör samarbetsförmåga till en del av bedömningen. 
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5.1.2 Grupp 2 - nätverk 

Kunskapskravet rörande nätverk handlar till stor del om nätverkskompetens. Det beskrivs som 

relativt enkelt tack vare UF eftersom det i princip är nödvändigt att skapa ett fungerande 

nätverk av kunder och leverantörer för att kunna genomföra affärsidéerna på riktigt.  

 

Lärare: Jag skulle vilja säga att just gällande nätverken så kommer, jättemånga upp på nivå 

A. Det gör man liksom per automatik [....]egentligen så är det här ett grundkrav att man ska 

kunna göra det här nästan på A nivå när man jobbar med UF. 

 

Elevernas nätverk ökar ytterligare av UF:s krav om formella rådgivare för varje företag 

samtidigt som sponsorer behövs för inreda montrarna till UF-mässan. Lärarna är överens om 

att kunskapskravet kan uppnås på flera sätt. Ett sätt är att skapa ett stort och omfattande 

nätverk vilket ses som en övergripande resultatbekräftelse på att eleverna besitter 

kompetensen. Nätverkets omfattning framgår tydligt eftersom det blir uppenbart om eleverna 

fått tag på sponsorer eller leverantörer samtidigt som antalet kunder återspeglas i 

försäljningen. Ett mindre nätverk kan också vara tillräckligt men då måste eleven mer 

detaljerat redogöra för hur nätverket använts (samverkat). Ett sätt är att återkommande 

använda sig av rådgivaren som en resurs under hela UF-året. Det är inte alltid självklart utan 

eleverna ser ofta rådgivarna enbart som ett moment som ska bockas av. Det innebär att eleven 

inte i tillräckligt stor omfattning visar att hen kan samverka i nätverk och pekar även på en 

bristande förståelse för nätverkets betydelse. I elevernas val av rådgivare bedöms om hänsyn 

tagits till om rådgivaren kan tillföra kompetenser som gruppen anser sig sakna vilket gör att 

medvetenhet om sina talanger inbegrips. 

 

Utöver detta ger intervjuerna intrycket att den ämnesrelaterade delen av kunskapskravet, där 

eleven utifrån företagsekonomiska kunskaper ska redogöra för nätverkets betydelse, 

prioriteras i bedömningen på bekostnad av nätverkskompetensen. Detta genom att de delarna 

nämns i större utsträckning. Ett exempel är att lärarna vill att eleverna snabbt förstår 

vem/vilka som de utifrån företagets förutsättningar behöver kontakta och att kunna redogöra 

för samt motivera valet nämns som centralt. Att eleverna ska beskriva hur de gått tillväga för 

att upprätta och bibehålla kontakter vilket kan betraktas som viktigt för en allmän 

nätverkskompetens, framhålls däremot inte på samma sätt. Det kan tolkas som att en mer 

traditionell förståelseinriktad bedömning (att kunna redogöra) fortfarande prioriteras på 

bekostnad av de handlingsinriktade (att kunna skapa och samverka) aspekterna av 
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kunskapskravet som i högre grad bygger på färdighet och förtrogenhet. En anledning kan 

vilket, litteraturen indikerar (Jönsson 2013a: 41-46), vara att handlingsinriktad kunskap är mer 

svårbedömd och vidare handlar det om erfarenhetsbaserad tyst kunskap. Intervjuerna pekar på 

att lärarna, trots att det visat sig möjligt inom andra ämnen, är ovana vid att sätta ord på och 

bedöma just nätverkskompetens. Att så är fallet kan bero på att nätverkande och 

nätverkskompetens inte ingår i ämneskunskaperna inom företagsekonomi eller andra 

gymnasieämnen. Att nätverkskompetens är svårbedömt stöds av intervjuerna eftersom flera 

lärare anger att det saknas teorier att förhålla sig till gällande nätverkskompetens och att 

boken (UF:s läromedel) inte är speciellt utförligt. Enligt Lundquists villkor kan det ses som att 

en bristande förståelse för delar av kunskapskravet förhindrar att det tillämpas som planerat 

och brist på stöd anges som en tänkbar förklaring till tillämpningsproblem. Stödet kan utgöras 

av läroboken som utgör en viktig resurs för lärarna vid tolkningen(förståelsen) av den 

formella läroplanen. Flera lärare har dock vänt sig till läroboken utan resultat vilket indikerar 

att den inte tillhandahåller tillräckligt med information gällande nätverkskompetens för att 

kunna utgöra ett stöd för lärarna i tolkningen av kunskapskravet. 

 

Kunskapskravet är samtidigt ett exempel på hur kompetens- och ämneskunskapskraven 

samspelar och kompletterar varandra. Detta då förståelsen för nätverkets betydelse och 

förmågan att utifrån varierande företagsekonomiska förutsättningar identifiera vem man 

behöver kontakta mm är en förutsättning för att kunna skapa och samverka nätverk. 

Förståelsen kan därmed ses som en del av den allmänna nätverkskompetensen. Att förstå 

vikten av ett nätverk är vidare betydelsefullt inte bara i företagsekonomiska situationer. Ett 

exempel är att kontakter underlättar vid jobbsökande. Lösningen av många arbetsuppgifter 

kräver vidare att viktiga individer eller organisationer identifieras och kontaktas. Det visar 

också vikten av medvetenhet om sina talanger då det är nödvändigt att först inse att man 

behöver assistens för att lösa uppgiften. Eftersom kompetens- och ämneskunskapskraven 

samspelar går det inte att fastslå att lärarnas bedömning inte följer kunskapskravens 

formuleringar. Att bedömningen eventuellt betonar delar av kravet mer gällande vad som 

bedöms kan istället tillskrivas lärarnas professionella friutrymme. Företagsekonomi är ett 

omfattande ämne med ett stort kunskapsinnehåll som saknar nationella prov. Det gör 

friutrymmet stort på gymnasienivå och läraren har möjligheten att betona vissa delar av 

kunskapsinnehållet mer. Viktigt är dock att styrdokumenten i övrigt följs genom att vad som 

bedöms konkretiseras och förklaras för eleverna.  
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5.1.3 Grupp 3 - reflektionsförmåga 

Grupp 3 inbegriper två kunskapskrav uppbyggda runt reflektion där kunskapskrav ett testar 

elevens allmänna reflektionsförmåga då gruppens och den egna arbetsprocessen ska 

utvärderas. Det andra kunskapskravet fokuserar på självvärderingsförmågan genom att eleven 

ska bedöma den egna förmågan efter situationens krav. Lärarna fastslår att ett UF år 

inbegriper en mängd aktiviteter med stor variation mellan praktiska uppgifter (försäljning, 

nätverkande) och teoretiska (skriva affärsplan). Arbetsprocessen för samtliga kan utvärderas. 

Det ger eleverna stora valmöjligheter och betyder att kunskapskravet kan uppfyllas på många 

sätt beroende på vad eleverna väljer att reflektera runt. I bedömningen av reflektionsförmågan 

värdesätter lärarna att eleven kan angripa problem från olika perspektiv.  Det innebär att de 

ska kunna beskriva händelseförlopp samt vad som gick bra och dåligt. Man vill utöver det att 

eleverna ska kunna redogöra för möjliga förklaringar och orsaker till utgången. Eleven bör 

också kunna inse sitt eget ansvar och inte uteslutande skylla motgångar och problem på andra.  

Det kan sammanfattas som att eleven drar lärdom och reflekterar runt vad jag/vi kunde gjort 

annorlunda. En lärare ser en koppling till övriga kunskapskrav: 

 

Lärare: Sen märks det ju indirekt nånstans så säger det sig självt att en elev som på 

kunskapskrav fyra har nyanserade omdömen [....] kommer ju per automatik att uppfylla 

andra kunskapskrav på en högre nivå. Det innebär ju att de får jobbet gjort sannolikt på 

ett bättre sätt [....] Företag och elever som kanske inte uppfyller det kunskapskravet det 

beror ofta på att de har problem i företaget. [....] Då kan det vara på E nivå att de pratar 

om problemen. Dom har inte riktigt en förståelse i vad problemet beror på eller varför det 

har uppstått och än mindre någon lösning på problemet. 

 

Kriterium A är nyanserade omdömen samt förbättringsförslag vilket enligt läraren ofta 

kommer automatiskt när eleverna väl ser problemen. Resultatet blir en arbetsprocess där 

eleverna inte hänger upp sig på utan löser problem vilket påverkar övriga kunskapskrav 

positivt eftersom arbetet hela tiden går framåt. För att det ska vara möjligt måste dock 

förbättringsförslagen omsättas i handling. Flera lärare har det som ett krav för att 

reflektionerna ska tillgodoräknas. Det motiveras med att elever som enbart reflekterar inte 

åstadkommer något praktiskt vilket är det mest centrala inom UF-arbetet. 

  

I bedömningen av kunskapskravet för allmän reflektionsförmåga redogör lärarna med 

säkerhet för vad de bedömer. Så är inte fallet när eleverna ska bedöma sin egen förmåga och 
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situationens krav. Flera lärare upplever en osäkerhet och bedömningen skiljer sig också mer åt 

mellan lärarna. Hälften ser ingen större skillnad jämfört mellan formuleringen i föregående 

kunskapskrav “utvärderandet av sin egen arbetsprocess” och “bedömningen av den egna 

förmågan”. De har därför slagit ihop bedömningen av de båda kraven men säger samtidigt att 

det här inte är det viktigaste kunskapskravet. De menar att kunskapskravet inte är någon 

´dealbreake´ som någonsin sänker ett betyg. Om så skulle ske någon gång är det också enkelt 

att stödja eleven så att hen uppfyller kravet. Övriga lärare tolkar kunskapskravet som att 

eleverna ska kunna betygssätta sig själva gentemot övriga kunskapskrav. En lärare ser inga 

direkta problem utan bedömer hur väl eleverna kan motivera sin betygsnivå utifrån en matris 

med kunskapskraven. De två andra lärarna anser dock att kunskapskravet är komplicerat. En 

lärare bortser till och med ifrån det i bedömningen eftersom hen trots flera försök inte fått stöd 

eller mer information från skolledningen, gällande hur kravet ska tolkas. Problemet läraren 

framförallt ser är att en elevs betyg skulle kunna sänkas om en A elev exempelvis 

underskattade sin förmåga och bedömde den som ett E. Lärare 2 anser att det kan vara svårt 

för eleverna att vara ärliga i en diskussion om betyg med läraren eftersom de vill göra ett 

positivt intryck. Läraren upplever kravet som extra svårbedömt för UF jämfört med andra 

företagsekonomikurser där det också förekommer. Detta eftersom eleverna inte producerar 

lika mycket skriftligt material samtidigt som det som skrivs görs i grupp. Det gör det svårare 

för eleverna att skilja ut och se sin egen prestation i förhållande till kunskapskraven. Läraren 

lägger därför precis som övriga lärare mindre vikt vid kunskapskravet. 

Analys Grupp 3 - reflektionsförmåga 

Sett till kompetenserna är handlingskraft återigen centralt för bedömningen. Detta då lärarna 

precis som vid nätverkskravet vill att elevernas reflektioner ska leda till konkreta resultat. 

Vidare blir det tydligt att problemlösningsförmågan och ett lösningsorienterat tänkande är 

viktiga beståndsdelar i reflektionsförmågan för att kunna förbättra arbetsprocessen. Det krävs 

dock att eleven först förstår orsaken till problemen. Här pekar lärarna på vikten av att kunna 

analysera sin egen insats i förhållande till gruppens vilket återigen kräver medvetenhet om 

sina talanger.  

 

Svårigheterna att tolka det andra kunskapskravet samt skillnaderna mellan lärarna i 

bedömningen kan utifrån Lundquists villkor bero på tolkningsproblem och att lärarna inte 

förstår kunskapskravet. En lärare påtalar även att hen har svårt att kunna genomföra 

kunskapskravet på grund av UF upplägget. UF kan, genom sitt inflytande över 
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undervisningen, betraktas som en ramfaktor. Därmed kan svårigheterna i båda fallen hänvisas 

till ramfaktorer. I det första fallet handlar det om bristande resurser eftersom läraren inte får 

stöd i tolkningen. I det andra fallet är det troligt att justeringar i kursupplägget skulle 

underlätta bedömningen av kunskapskravet. Här har UF-konceptet ett stort inflytande. Som 

organisation gör man precis som lärarna en tolkning av den formella läroplanen till en av UF 

uppfattad läroplan vilket är utgångspunkten för konceptets upplägg. En förklaring är därmed 

att UF:s uppfattade läroplan inte i tillräckligt stor utsträckning är anpassad till kunskapskravet 

eftersom det i kursupplägget saknas moment utifrån vilka individuella självvärderingar kan 

genomföras. 

 

Avslutningsvis är avsikten med kunskapskravet från beslutsfattarhåll sannolikt att stimulera 

ett formativt arbetssätt genom att inkludera självvärderingsförmågan i bedömningen. Troligt 

är dock att det skett en problematisk avvikelse i lärarnas tolkning genom att de i sin upplevda 

läroplan kopplar samman kunskapskravet med betygssättning. Det är inte helt lyckat eftersom 

formativa bedömningar enligt Lundahl inte bör blandas ihop med summativ betygssättning 

som inbegriper betygskriterierna (E, C, A) eftersom det påverkar elevernas lärande negativt. 

Att däremot basera självskattningar på kunskapskravens formuleringar (översiktligt, utförligt, 

nyanserat etc.) samt förtydliganden från läraren gällande dessa kan vara positivt genom att 

målen tydliggörs samtidigt som eleven lär sig vad hen för tillfället befinner sig i förhållande 

till målen. Viktigt att framhålla är att intervjuerna inte kartlagt på vilket sätt lärarna arbetar 

med självskattningarna (förutom att det görs via matriser). Därmed är det inte klargjort 

huruvida självskattningarna sker mot betygen (E, C, A) eller kunskapskravens formuleringar. 

5.2 Bedömningsprinciper, hur bedöms 

kompetenskunskapskraven? 

Alla lärarna använder sig av en varierad bedömning som i samtliga fall inbegriper 

dialoger/samtal, diskussioner, loggböcker, observationer samt skriftliga inlämningar. Vilka 

metoder som används samt omfattningen skiljer sig mellan kunskapskraven. Kravet för i och 

efter samråd bedöms i huvudsak löpande genom observationer av elevernas prestationer samt 

i interaktionen genom samtal och diskussioner. Loggböcker och skriftliga inlämningar 

används sedan för uppföljningar av elevernas insatser för att kontrollera att det som utlovats 

genomförts samt för att se hur resultatet av en interaktion (diskussion) påverkat affärsplanen. 

Bedömningen av nätverkskunskapskravet baseras förutom utvärderingen av själva resultatet 
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(nätverken de skapat) på en blandning av observationer, samtal samt inlämningar av 

loggböcker där eleverna berättar vad de gjort. Genom att förklara hur de tänkt ges de chansen 

att motivera sitt handlande. Loggböcker utgör också den huvudsakliga bedömningsmetoden 

för reflektionskunskapskraven. Det kompletteras i vissa fall av formella gruppdiskussioner 

och interaktionen i klassrummet. Lärarna anser att nästan all bedömning gällande 

kompetenskraven, i teorin, skulle kunna baseras på interaktionen och observationen av 

eleverna. Det blir dock svårt i praktiken eftersom det inte går att observera allt som försiggår 

under lektionerna. UF innebär också att många aktiviteter sker utanför klassrummet. 

Loggböckerna blir därför viktiga för att kartlägga allt som enskilda elever genomför samt för 

att se vem som gör vad. 

 

Trots likheterna ovan så finns det också skillnader gällande hur samt i vilken omfattning 

bedömningsmetoderna används. Det gör det möjligt att identifiera två huvudinriktningar där 

merparten av lärarna i större utsträckning testar kunskapskraven var för sig. Loggböcker och 

summativa diskussioner har då tydligare rubriker och instruktioner för att täcka in specifika 

kunskapskrav. Hänsyn tas till kunskaper som visas upp i interaktionen med läraren men de 

skriftliga reflektionerna väger tyngre vid den summativa bedömningen. En anledning som 

nämns är att man vill kunna skilja ut individens prestation från gruppens. Några lärare 

utmärker sig dock genom en globalare och mer sammanhängande bedömning med situationer 

som testar flera kunskapskrav samtidigt.  Exempelvis kan en diskussion (muntlig eller 

skriftlig) om kontakten med en leverantör kopplas samman med nätverket och samtidigt vara 

ett reflektionstillfälle för att utvärdera arbetsprocessen. En elev som automatiskt reflekterar 

över vad som gick fel och kommer med förbättringsförslag kan vidare ses som självständig 

och ansvarstagande. Prestationen kan därmed även kopplas till i eller efter samråd. Utöver 

detta kan också andra av kursens kunskapskrav uppfyllas. Tillvägagångssättet ger samtalet 

och interaktionen med eleverna får ett större utrymme. Det gäller speciellt en av lärarna som 

nästan helt har frångått skriftliga reflektioner. Istället baseras mycket av bedömningen på 

kontinuerliga möten med varje grupp (företag) som varje gång testar merparten av 

kunskapskraven. 

 

Lärare: När det kommer till UF företagen som handledare så är jag hela tiden involverad i 

processen jag har ett möte med varje företag minst en gång i veckan, ett formellt möte en 

kvart eller tjugo minuter vi sitter och går igenom nuläget i företaget. Vad som hänt sen 
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sist och så blickar vi framåt. [....]I ett sånt företagsmöte så testas nästan alla kunskapskrav 

i någon utsträckning. 

 

Läraren betonar att mötena underlättar bedömningen eftersom elevernas processer blir 

extremt tydliga när de själva ska beskriva dem. Det förstärks av UF-konceptet som möjliggör 

att läraren involveras i elevernas arbete på ett annat sätt jämfört med andra kurser vilket bidrar 

till att läraren hela tiden vet precis var varje elev befinner sig. Även den andre läraren med ett 

liknande arbetssätt anser att bedömningen är enkel något som inte nämns av de övriga lärarna. 

Avslutningsvis påpekas det att eleverna i gruppdiskussioner är ärliga med vem som gjort vad. 

Det gör det möjligt att kartlägga och zooma in på enskilda elevers prestationer genom att 

exempelvis ta reda på vem som genomfört den senaste revideringen av affärsplanen samt vad 

den eleven tyckte om prestationen. 

5.3 Hur sker kommunikationen med eleverna? 

Samtliga lärare förtydligar och konkretiserar kunskapskraven och bedömningsprinciperna. 

Arbetet fortsätter sedan under kursens gång vilket är extra viktigt för Entreprenörskap och 

företagande och UF eftersom kursupplägget är så pass annorlunda jämfört med andra 

företagsekonomikurser. Beroende på affärsidéernas inriktningar samt gruppsammansättningen 

skiljer sig elevernas arbete mycket åt och de befinner sig ofta på olika moment i 

arbetsprocessen. Att på förhand exemplifiera kunskapskraven är därför svårt och istället 

konkretiseras de i hög grad löpande utifrån varje grupps förutsättningar. Det är även lämpligt 

eftersom UF upplägget ofta skapar en osäkerhet bland eleverna som gör dem relativt 

ointresserade av betygen inledningsvis. Istället blir de intresserade och börjar fråga först efter 

ett tag när de vant sig vid arbetssättet. I förklaringen av kunskapskraven används matriser. 

Flera lärare utgår från en övergripande matris med samtliga kunskapskrav som sedan 

kompletteras med matriser för specifika kursmoment. Matrisernas innehåll kan konkretiseras 

genom att läraren berättar vad eleverna måste göra - inte kunna -för att uppnå varje 

betygsnivå.  

 

Ovanan vid kursupplägget och kompetenskunskapskraven ökar återkopplingens betydelse för 

att förtydliga vad eleverna behöver göra samt vad som kännetecknar betygskvalitéerna i det 

de gör. UF underlättar ett formativt arbetssätt med mycket återkoppling eftersom det går att 

arbeta med merparten av kunskapskraven under längre perioder. Det skapar ett stort 

förbättringsutrymme vilket speciellt gäller kompetenskraven där eleverna enligt lärarna gör 
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stora framsteg under kursens gång. Det förklaras av att kompetenserna får utrymme på ett 

annat sätt jämfört med andra kurser. Återkopplingen av kompetenskraven inverkar också 

enligt flera lärare positivt på övriga kunskapskrav eftersom resultatet blir att eleverna 

uppmärksammar sin arbetsprocess. Ett exempel som också illustrerar hur målen i konkreta 

undervisningssituationer förtydligas efterhand är kunskapskraven på i och efter samråd. 

Återkopplingen sker främst muntligt i stunden genom kommentarer där lärarna indikerar att 

eleverna bör klara av uppgifter själva för att uppnå efter samråd. 

 

Lärare: Jag har sagt att om jag känner att vi börjar hamna i situation att det blir i samråd 

då säger jag till. Det händer att de kommer till mig och så har de en fråga och då säger jag 

tänk ett varv till själv först och så kommer ni tillbaka till mig. 

 

Eftersom att detta har förklarats tidigare ger kommentarerna eleverna chansen att uppfylla 

efter samråd. Kunskapskravet förtydligas också genom att lärarens skiljelinje mellan i/efter 

samråd konkretiseras och eleverna får även en indikation om var de befinner sig. Läraren kan 

också utan att avslöja hela lösningen ge vägledning hur eleverna kan gå tillväga (titta i boken) 

och därmed besvaras samtliga tre frågor (vad?, var?, hur?) för effektiv återkoppling. 

Resultatet blir att eleverna försöker att ta ett ökat ansvar genom att lösa uppgifter självständigt 

vilket sannolikt påverkar ämneskunskaperna positivt. Detta eftersom att en elev som konstant 

försöker på egen hand innan läraren tillfrågas sannolikt kommer att lära sig mer. Möjligheten 

att förbättra sig gör också att eleverna inledningsvis kan fråga och därmed riskerar inte arbetet 

att stanna upp. Vad som är viktigt är att det sker en utveckling mot efter samråd efterhand. 

Återkoppling gällande andra delar av kunskapskravet, som ansvarstagande och 

självständighet, kan dock vara svårare att förklara. Elever som inte uppnår dem har ofta svårt 

att förstå att ansvarstagande kräver en arbetsinsats (handlingskraft) under lektionerna. Detta 

förklaras med ovanan vid kursupplägget eftersom eleverna är vana vid att bedömningen 

grundar sig på inlämningsuppgifter och prov. Det kan också visa sig vid den summativa 

betygssättningen. Överlag vet eleverna vilket betyg det kommer att få och har samtidigt 

förståelse för varför vilket dock inte alltid är fallet. En anledning är att eleven kopplar 

samman betyget med arbetsinsatsen. Att anstränga sig är dock ingen kompetens som bedöms 

i kunskapskraven. 

 

Återkopplingen för de övriga kompetenskunskapskraven sker precis som bedömningen både 

muntligt och skriftligt. Även här utnyttjas lektionstiden i stor utsträckning till muntlig löpande 
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återkoppling. Den består i huvudsak av mindre tips relaterade till nätverken eller reflektioner 

gällande olika delar av arbetet. Den skriftliga återkopplingen är mer omfattande och avser på 

förhand planerade inlämningsuppgifter där eleven också ofta betygssätts. Ibland kombineras 

den med individuella samtal vilket flera lärare önskar kunde ske oftare. Dock tar det mycket 

lektionstid i anspråk. Ett tidseffektivare alternativ som lärarna använder sig av är att ta upp 

gemensamma förbättringsområden i helklass. Läraren som nästan helt frångått skriftliga 

reflektioner utmärker sig dock igen genom att även återkopplingen till stor del sker muntligt 

under gruppveckomötena. Tidigare hölls fler individuella samtal men de fick ofta en för 

summativ betygsinriktning. I grupp hamnar fokus istället på prestationen som ändå nästan 

alltid är individuell eftersom det i princip alltid är en elev som bidragit mer till 

arbetet/prestationen som diskuteras. Utöver det får hela gruppen ta del och lära sig vilket gör 

återkopplingen effektivare. Det är emellertid inte alltid möjligt utan vissa känsligare saker 

(exempelvis F-varningar) bör alltid tas individuellt. En annan lärare nämner som skäl till 

individuell återkoppling att det ofta uppstår konflikter vilket kan vara svårt att diskutera inför 

gruppmedlemmarna.  

5.4 Analys bedömningsprinciper och 

kommunikationen med eleverna 

Bedömningen av kompetenskunskapskraven är varierad eftersom den baseras på flera 

alternativa bedömningsmetoder. Alla lärarna har anammat ett formativt arbetssätt där eleverna 

får visa upp sina kunskaper vid flera bedömningstillfällen vilket möjliggör förbättringar under 

kursens gång. Prestationerna följs också upp kontinuerligt med formativ återkoppling. Vidare 

konkretiseras kunskapskraven löpande och bedömningen kan därmed sägas vara integrerad 

med undervisningen. Sammanfattningsvis visar studien därför att lärarnas bedömning lever 

upp till läroplanens betygskriterier. Det betyder enligt Lundquists (1987) villkor att man 

förstår, kan och vill tillämpa styrdokumentens formuleringar. Studien indikerar därmed att 

den nya kunskapssynen börjar få genomslag även gällande bedömningen vilket tidigare varit 

problematiskt.  

 

Lärarnas bedömning skiljer sig emellertid åt i vissa avseenden främst gällande hur pass 

integrerad bedömningen är samt formerna för återkoppling. Sannolikt är att den globalare 

bedömningen blir mer integrerad i undervisningen genom att veckomöten och en konstantare 

bedömningsdialog ökar återkopplingsfrekvensens. Eleverna får även återkoppling snabbare 
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vilket är positivt för lärandet. Detta jämfört med den skriftliga återkoppling på loggböckerna 

som beroende på lärare sker 2-8 gånger per läsår. Fördelen med skriftlig återkoppling är att 

den förmodligen är mer omfattande. Återkopplingsfrekvensen kan vidare ökas genom kortare 

uppföljningskommentarer samt svar på elevernas frågor. Troligt är att det kan ske under 

lektionerna eftersom lärarna anger att UF:s grupp/projektarbetsform innebär att man har 

regelbundna samtal med eleverna.  

5.4.1 Formativ återkoppling 

Den skriftliga återkopplingen kombineras dock i hög grad med betygsättning. Det riskerar att 

minska effekten medan fokus i den direkta interaktionen (gruppmöten mm) istället rör 

prestationen och vad eleverna behöver förbättra. Mötena är vidare intressanta eftersom det är 

en organiserad bedömnings- och undervisningsmetod för att utifrån UF:s förutsättningar, 

skapa en kontinuerlig dialog gällande bedömningen med samtliga elever. Det är enligt 

litteraturen positivt (Apelgren & Molander 2011) eftersom en dialog underlättar elevernas 

förståelse för lärarens bedömningsprinciper. Metoden innebär vidare att eleverna bedöms när 

de samverkar samtidigt som de kan använda varandra som resurser. Exempelvis är det kanske 

inte alltid läraren som har det bästa återkopplingssvaret. Övriga gruppmedlemmar är mer 

insatta i arbetet och kan ha idéer angående hur vi borde ha gjort vilket samtidigt blir ett 

tillfälle att uppvisa kunskaper. Således finns det stöd i litteraturen för att bedömning och 

återkoppling i grupp kan påverka lärandet positivt. Det betyder emellertid inte att 

bedömningsmetoden är bättre än andra.  Troligt är att samtliga lärares bedömningsmetoder, 

eftersom de uppfyller styrdokumentens bedömningskriterier, påverkar lärandet positivt. Det 

indikerar att det inte finns ett bästa sätt.  

5.4.2 Skillnader i bedömningen utifrån den teoretiska ramen 

Skillnaderna kan istället ses som resultatet av att beslutsfattarna medvetet lämnat ett 

friutrymme (Karlefjärd 2011: 28-31) i den formulerade läroplanen för en professionell 

erfarenhetsbaserad tolkning från varje lärare. Styrdokumenten anger exempelvis inte någon 

exakt definition för vad som avses med kontinuerlig återkoppling eller när bedömningen är 

integrerad med undervisningen. Friutrymmet gör att styrdokumenten förstås (tolkas) 

annorlunda vilket leder till avvikelser (skillnader) i lärarnas uppfattade läroplan. Det skulle 

kunna vara ett problem om skillnaderna blir för stora vilket var fallet efter läroplansreformen 

1994. Genom att bedömningen lever upp till styrdokumentens krav kan dock skillnaderna i 

det här fallet tillskrivas friutrymmet. Därmed kan avvikelserna betraktas som att varje lärare 
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utifrån sin professionella frihet utformat bedömningen på ett sätt de själva är bekväma med 

vilket de också anser leder till bäst kunskapsutveckling för eleverna. 

  

En inflytelserik ramfaktor för lärarnas förståelse och tolkning av den formella läroplanen är 

elevgruppen. Här kan det finnas stora skillnader mellan olika klasser och skolor. Huruvida 

lärarna tar hänsyn till detta och anpassar bedömningsmetoderna efter eleverna har inte 

undersökts. Studien undersöker inte heller hur eleverna upplever lärarnas operationella 

läroplan. Att närmare undersöka detta skulle dock kunna tillföra mycket kunskap eftersom 

elevernas kunskapsutveckling är undervisningens centrala uppgift. Exempelvis är det möjligt 

att elevernas upplevelser av bedömnings och återkopplingsformer varierar. Gällande 

ramfaktorer så indikerar intervjuerna vidare att en globalare bedömning sparar tid (resurser). 

Ett tecken på det är att bedömningen anses enkel. Det kan förklaras av att flera kunskapskrav 

bedöms samtidigt. Bedömning genom dialog och observationer betyder även att bedömningen 

i högre grad genomförs under lektionstid. Därmed kan en globalare bedömning öka lärarnas 

möjligheter att kunna tillämpa betygskriterierna och den formulerade läroplanen. En 

effektivare tidsanvändning kan också förbättra arbetssituationen samt skapa utrymme för att 

förbättra andra delar av undervisningen.  

 

Avslutningsvis visar intervjuerna att alternativa bedömningsmetoder som observationer inte är 

oproblematiska. Detta då elever ibland, trots att tid läggs på konkretiseringar, kan ha svårt att 

förstå vad som bedöms samt hur gällande i och efter samråd. Det kan tolkas som ett tecken 

på den ökade komplexiteten vid bedömningen av det bredare kunskapsbegreppet. Att vara 

ännu tydligare med bedömningsprinciperna samt att noggrannare motivera varje prestation är 

inte enkelt eftersom eleverna kanske inte alltid vill lyssna och ta till sig samtidigt som det tar 

mer lektionstid i anspråk. Uppgiften försvåras också av elevernas ovana vid UF vilket 

förklaras av att de är inskolade i de traditionella och skriftliga bedömningsmetoderna. Det 

väcker frågetecken gällande hur väl bedömningen, i andra ämnen samt övriga 

företagsekonomikurser, lever upp till den nya kunskapssynen. Alternativa bedömningen 

behöver emellertid inte baseras på dialog eller observationer utan kan också utgöras av prov 

med öppna frågor. I så fall kan ovanan i större utsträckning tillskrivas de specifika 

bedömningsmetoderna vilket säkerligen förstärks av UF-upplägget. Oavsett orsak är det 

möjligt att eleverna bättre skulle kunna förberedas genom en mer varierad bedömning i de 

tidigare årskurserna. 
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5.5 Kompetenskunskapskraven betydelsefulla 

men enkla att uppnå 

 

Lärare: Dom läser på ett studieförberedande program så är det ju sällan att det blir, att jag 

ger dem E för att det blir i samråd. Utan det är andra kunskapskrav de faller på. 

 

Ett oväntat och genomgripande tema som framträdde under intervjuerna är att lärarna 

beskriver kompetenskunskapskraven som relativt enkla för eleverna att uppnå och att det är 

sällsynt att kompetenskunskapskraven är avgörande för att högre betyg ej uppnås, utan det är 

ämneskunskapskraven som brukar brista. Skulle reflektionskunskapskraven vara avgörande 

utslagsgivande betonar man att det genom återkoppling enkelt går att hjälpa eleven att uppnå 

kravet.  I och efter samråd är i regel inte heller ett problem. Elever som inte uppnår 

kunskapskravet har ofta svårt att uppnå också andra ämneskunskapskrav. Lärarna framhåller 

emellertid att kompetenskraven är nyttiga för resten av undervisningen eftersom att dess 

förekomst gör att större fokus hamnar på arbetsprocessen och inte bara det slutgiltiga 

resultatet. Ett exempel är att kravet om i och efter samråd får eleverna att tänka mer 

självständigt gällande uppgifterna. Det leder, vilket redovisats tidigare, sannolikt till bättre 

ämneskunskaper i kombination med återkoppling. Utöver det påpekar en lärare också att 

eleverna tycker att det är tråkigt att reflektera eftersom de hela tiden vill framåt. Nu 

framtvingar emellertid kunskapskraven en utvärdering av arbetsprocessen vilket sannolikt 

leder till att denna samt ämneskunskaperna långsiktigt förbättras. Om det istället enbart varit 

ett förslag eller tips på något som kan genomföras är det utifrån lärarens beskrivning, ytterst 

troligt att merparten av eleverna hoppat över momentet. 

5.5.1 Analys - kompetenskunskapskraven betydelsefulla men enkla att uppnå 

Att kompetenskraven beskriv som enkla att uppnå är intressant eftersom min uppfattning 

(som säkert delas av andra lärarstudenter och lärare) är att bristande ansvarstagande, 

initiativförmåga och självständighet hör till de vanligaste övergripande synpunkterna från 

lärares sida till varför elever inte når upp till kunskapskraven. Det stöds även av litteraturen 

som framhåller självregleringsförmåga som en avgörande och utmärkande kompetens hos 

framgångsrika elever. Att kraven beskriv som så lätta att uppnå kan därför ses som 

överraskande. En möjlig förklaring är att kompetenserna gjorts till en del av bedömningen och 

att eleverna därmed nu på ett annat sätt måste uppmärksamma dem vilket leder till ett positivt 
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slutresultat. Det indikerar att det i så fall främst är elevernas vilja som står i vägen för en 

bättre självregleringsförmåga. 

 

Intervjuerna antyder vidare att självregleringsförmågan förbättras av lärarnas krav på att på att 

eleven ska kunna skilja ut sin prestation från gruppens och se sitt eget ansvar i resultatet. 

Utifrån ett återkopplings/lärande perspektiv kan det förklaras som att eleverna tränas att 

förklara resultatet med hjälp av konkreta prestationer. Därmed blir det uppenbart att de själva 

har förmågan att genom dessa påverka resultatet som inte längre lika lätt kan skyllas på 

externa faktorer utanför elevernas kontroll som otur eller brist på talang. Exemplen ovan är 

avslutningsvis en illustration över hur kompetenskunskapskraven hela tiden samspelar med 

ämneskunskapskraven. Detta blev uppenbart under intervjuerna då samtalen, trots att det inte 

var intervjuns syfte, ofrånkomligen gled in på övriga kunskapskrav. 

5.6 UF 

En röd tråd i intervjuerna är att UF har ett stor inflytande över kursen. Utifrån beskrivningarna 

kan det konstateras att UF som ramfaktor på flera sätt underlättare lärarnas möjligheter att 

kunna tillämpa styrdokumentens formuleringar för bedömningen. Konceptet främjar ett 

formativt arbetssätt genom att eleverna arbetar med samma övergripande uppgift(uppdelat i 

delmoment) under hela läsåret. I projektarbetsformen får läraren en handledarroll och kursens 

praktiska natur minskar samtidigt behovet för genomgångar vilket frigör tid för återkoppling 

och interaktion med eleverna. Återkopplingen kan också bygga vidare på tidigare prestationer 

och blir därmed mer sammanhängande. Konceptets praktiska natur där kunskap ska omsättas i 

handling gör också att kompetenskunskapskraven framgår tydligare vilket förenklar lärarnas 

bedömning. Ett exempel är nätverkskompetenskunskapskravet. En av lärarna undervisar två 

klasser i Entreprenörskap och företagande där juridikklassen inte deltar i UF utan enbart 

genomför kursen i teorin. Det försvårar bedömningen eftersom det inte går att avgöra om 

eleverna kan genomföra sina mål för nätverken i verkligheten. Det blir däremot tydligt vid UF 

där läraren också kan observera eleverna när de nätverkar, exempelvis under UF mässan. 

 

Lärare: Men i den andra kursen som är mer teoretisk och inte lika praktisk [....] de utför 

aldrig dom skapar ingen riktig produkt. De planerar bara allting och då ska de ju förklara 

och tänka sig in i vilka nätverk är viktiga för mig och då blir det mycket svårare när man 

gör det teoretiskt [....]Teoretiskt jag skulle vilja kontakta den är personen [..] Det visar sig 
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mycket tydligare när man gör UF än vad det gör när man gör teoretiskt. Man frågar en 

sponsor och så säger den ja eller nej 

 

Lärarnas beskriver också att UF bidrar till att eleverna ofta skapar nätverk automatiskt i farten 

vilket resulterar i höga betyg. Nätverkskunskapskravet är också ett exempel på hur UF:s 

verklighetsbasering (skapa nätverk på riktigt) förser lärarna med ett stort underlag för att 

skapa alternativa bedömningsuppgifter. Detta eftersom kunskapskravet kan uppfyllas på flera 

sätt (utan på förhand givna svar) samtidigt som eleverna själva bestämmer vilka nätverk de 

vill skapa (öppna frågor). Likaså finns det en stor frihet gällande valet av reflektionssituation 

(UF-mässan, samarbetet i gruppen, kontakt med leverantör etc.) för reflektionsuppgifterna, 

vilket gör att reflektionernas problem och lösningar därmed kan skilja sig mycket åt. En 

förklaring till att UF-konceptet underlättar lärarnas bedömningsarbete är att man som 

organisation sannolikt gjort en egen tolkning av den formella läroplanen vilket resulterar i en 

av UF uppfattad läroplan. Denna möjliggör justeringar för att bättra anpassa konceptet till 

styrdokumenten. UF kan därmed ses som ett exempel på att skapare av lärarmaterial 

(konceptet) utgör ett viktigt stöd för lärare vid tolkningen av den formella läroplanen.  

6. Slutsatser 

Uppsatsen har med hjälp av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer undersökt hur 

företagsekonomilärare arbetar med bedömningen av de kompetensbaserade kunskapskraven i 

Entreprenörskap och företagande. Genom en tematisk analys har studien kommit till följande 

slutsatser: 

 De entreprenöriella kompetenserna utgör en central del av bedömningen av 

kompetenskunskapraven gälland vad som bedöms. I linje med den nya kunskapssynen 

måste eleverna uppvisa handlingskraft för att leva upp till alla de undersökta 

kunskapskraven. Vidare är medvetenhet om sina talanger centralt för bedömningen. 

 Gällande tillvägagångssättet så finns det vissa mindre skillnader mellan lärarna, som 

rör "vad" man bedömer samt "hur" bedömningen går till. Skillnaderna kan ses som att 

lärarna, inom ramen för det professionella friutrymmet, uppfattar den formella 

läroplanen olika. I förhållande till styrdokumenten använder sig samtliga lärare av en 

varierad bedömning och ett formativt arbetssätt. Därmed uppfyller man 
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styrdokumentens krav vilket pekar på att lärarna förstår, kan och vill genomföra den 

formella läroplanen. Delar av kompetenskunskapskraven skulle emellertid kunna 

förtydligas eftersom det råder en viss osäkerhet gällande tolkningen av vad som ska 

bedömas för kunskapskravet som behandlar bedömningen av den egna förmågan. 

 Att uppfylla kompetenskunskapskraven beskrivs som relativt enkelt för eleverna.  De 

fyller dock en viktig funktion för den övriga undervisningen och påverkar 

ämneskunskapskraven positivt. Detta genom att kompetens och ämneskunskapskrav 

samspelar och kompletterar varandra. 

 Studien indikerar att UF-konceptet (vilket uppfyller kriterierna för EL) underlättar 

undervisningen samt bedömningen av kompetenskunskapskraven. Det kan ses som en 

bekräftelse på att ramfaktorer som UF-konceptet i form av stödmaterial underlättar 

lärarnas tolkning och genomförande av den formella läroplanen. 

7. Diskussion i relation till 

lärarprofessionen 

Lärarnas beskrivning av vad de bedömer har en tydlig koppling till de entreprenöriella 

kompetenserna. Därmed är ett förslag att använda dessa i matriser för självbedömning för att 

ytterligare konkretisera kunskapskraven för eleverna. Eleverna skulle då vid genomföra 

moment eller uppgifter kunna bocka av om de arbetat självständigt, tagit ansvar samt visat på 

handlingskraft och förbättrat de områden som identifierats vid tidigare reflektioner. 

 

Studien indikerar vidare att en globalare bedömning i större utsträckning baserad på dialog 

under lektionerna, underlättar bedömningen inom Entreprenörskap och företagande samt UF, 

vilket kan spara tid. Att försöka utforma bedömningsuppgifter samt bedömningsmoment 

under lektionstid där eleverna kan uppnå flera kunskapskrav samtidigt kan därmed vara ett bra 

sätt för en effektivare och tidssparande bedömning. Detta kan ses som en strategi för att 

anpassa bedömningen ytterligare till de speciella omständigheterna som råder runt UF arbetet 

där undervisningen nästan uteslutande bedrivs i projektarbetsform vilket ger läraren mycket 

tid till interaktion med eleverna. 
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Utifrån ett policy perspektiv indikerar uppsatsens resultat att kompetenskunskapskrav skulle 

kunna fylla en viktig funktion även i andra kurser inom företagsekonomi samt andra ämnen. 

En justering av nuvarande kunskapskrav där ett krav gällande utvärderingen av 

arbetsprocessen lades till skulle därför kunna vara positivt för elevernas långsiktiga 

kunskapsutveckling. I förhållande till EL pekar uppsatsens resultat (även om det inte varit 

studiens främsta syfte) på att övergripande koncept som UF kan underlätta genomförandet av 

en entreprenöriell undervisning. Liknande övergripande koncept skulle därför kanske kunna 

vara en lösning för lärare och skolor som vill testa en mer entreprenöriell samt 

ämnesövergripande undervisning. Det kan vara värdefullt eftersom en utmaning med EL, på 

grund av förhållningssättets bredd, är hur det konkret ska implementeras i undervisningen. 

 

Från beslutsfattarhåll skulle vidare kunskapskravet gällande självvärderingsförmåga kunna 

kompletteras med tydligare instruktioner gällande exakt vad som avses. Detta eftersom det 

finns vissa svårigheter gällande tolkningen. En annan lösning är att UF underlättar lärarnas 

tolkning av kunskapskravet genom att lägga till självvärderingsmoment under UF-året. UF 

skulle vidare kunna anpassa sin UF-lärobok till kunskapskravet eller förse lärarna med 

stödmaterial (övningar) för självvärderingar. På samma sätt skulle även nätverkskompetens 

kunna ges ett större utrymme i UF:s genom infogandet av mer detaljerad information. Det 

skulle ge lärarna chansen att göra nätverkskompetensen till en större del av bedömningen av 

kunskapskravet samtidigt som det även skulle ge eleverna ett tydligare stöd gällande vad de 

förväntas uppnå. 

 

Gällande uppsatsens resultat är det avslutningsvis viktigt att understryka att de endast ska ses 

som indikationer. I metodkapitlet har en begränsad generaliserbarhet påtalats vilket kan 

härledas till det kvalitativa metodvalet samt studiens omfattning. Brist på resurser i form av 

tid och sidutrymme har vidare gjort att resultaten inte jämförts med andra studiers resultat 

vilket även försvåras av att ämnet till stor del är outforskat. För en ökad generaliserbarhet 

efterfrågas därför fler kompletterande studier. Kompletterande studier kan också följa upp och 

fördjupa sig i uppsatsens resultat som bidrar med en rad intressanta indikationer. 

7.1 Förslag på framtida studier 

 Att också undersöka hur eleverna upplever bedömningen samt förekomsten av 

kompetenskunskapskrav. Detta eftersom det är elevernas upplevda läroplan som 
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slutgiltigt avgör hur pass stor avvikelsen blir i implementeringen av beslutsfattarnas 

formella läroplan. Vidare vore det av intresse att även undersöka lärarnas konkreta 

arbete (dokumentation, undervisning mm) med bedömningen när deras upplevda 

läroplanen omvandlas till operationell läroplan. 

 En bredare studie som inkluderar bedömningen av samtliga kunskapskrav inom 

kursen intressant. Detta för att noggrannare kartlägga hur kompetenskrav samspelar 

med och påverkar ämneskunskapskraven. 
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Bilagor 
 
Intervjumall 

 
Vad bedömer du gällande kunskapskraven? 

 

Hur går du tillväga när du bedömer eleverna? 

 

Hur kommunicerar du med eleverna gällande bedömningen? 

 

Informerar och förklarar du bedömningsprinciperna? 

 
Om ja - hur då? 

 

Ger du återkoppling under kursens gång? 

 
Om ja - hur då? 

 

Kan eleverna förbättra sig gällande kompetenserna under kursens gång? 

 

Kunskapskrav Entreprenörskap och företagande 
 

Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr 

företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom 

lagstiftning. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar 

ett företag. 

Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar 

eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar 

presentationen till mottagare och situation. 

Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på 

ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner 

för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom 

identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår. Eleven 

för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för 
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gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för 

vilken betydelse nätverk har inom olika företag. 

Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk 

uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen 

arbetsprocess. 

Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för 

företagets arbetsområde. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 

 

Betyget C 

Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens 

verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Dessutom 

redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag. 

Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan. Dessutom presenterar 

eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar 

presentationen till mottagare och situation. Eleven använder även med viss säkerhet 

försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och 

situation. 

Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på 

ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner 

för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom 

identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven 

för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet 

har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. 

Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse 

nätverk har inom olika företag. 

Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk 

uppföljning. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen 

arbetsprocess. 

Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för 

företagets arbetsområde. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 
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Betyget A 

Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens 

verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning. Eleven 

redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag. 

Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar 

vid behov planen under arbetets gång. Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt 

företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och 

situation. Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som 

är anpassad till produkten, mottagare och situation. 

Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt 

enligt affärsplanen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, 

dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter 

samråd med handledare problem som uppstår. Eleven för välgrundade och 

nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för 

gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för 

företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse 

nätverk har inom olika företag. 

Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur 

verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning. Dessutom utvärderar 

eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på 

hur arbetsprocessen kan förbättras. 

Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för 

företagets arbetsområde. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav.
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