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Hyllan med skrifter och litteratur som berör det Företagsamma och Entreprenöriella
Lärandet i skolan växer. Nedan presenteras en del skrifter som är väl värda att ta del av.
Listan är inte sorterad på något sätt utan innehåller fackböcker, spridningsmaterial från olika
projekt, offentliga tryck och avhandlingar. En del titlar har direkt koppling till just det
Företagsamma och Entreprenöriella Lärandet i skolan medan andra ger uttryck för
förhållningssättet och visionen, även om inte just dessa termer förekommer i texten.
Listan gör inte på något sätt anspråk på att vara komplett utan skall snarast uppfattas som
tips på inspirerande och uppmuntrande texter. Om du upptäcker att något saknas är du
välkommen att tipsa oss, det är tänkt att den här listan skall vara levande.

Andersson, Bengt-Erik (1999) – Spräng skolan!, BrainBooks
Ardoris, Igor (2009) – Målmedvetet lärarskap – att arbeta med mätbara och omätbara mål i
skolan, Epago
Backström-Widjeskog, Bettina (2008) - Du kan om du vill, lärares tankar om fostran till
företagsamhet, Åbo Akademis Förlag
Berglund, Karin & Carina Holmgren (2006) – Entreprenörskap i skolan, Vad berättar lärare
att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?, Forum för småföretagsforskning
Björk, Jonaz & Susanna Arolin (2010) - Studiematerial för skolpersonal i Entreprenöriellt
lärande, Kommunförbundet Skåne (mappen till studiematerialet)
Bogren, Kent & Stig Hanssen & Cecilia Holgersson (2005) – Handbok i företagsamhet,
Region Gävleborg
Drugge, Christina & Torbjörn Danell (2006) – Företagsamt lärande och arbetsliv, Ett
utbildningsmaterial för arbetslivet: företagare - näringsliv - närsamhälle, Länsstyrelsen
Västerbotten
Edman, Frida & Jessica Schilling (2011) – Framtidens skola redan i morgon, Frön till
kreativa läroprocesser i en pedagogisk värld, FriJe Inspiration
Falk Lundqvist, Åsa & Per-Gunnar Hallberg (2006) – Företagsamt lärande i teori och
praktik, Handbok och idématerial för lärare och elever, Länsstyrelsen Västerbotten
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Falk Lundqvist, Åsa & Per-Gunnar Hallberg & Eva Leffler & Gudrun Svedberg (2011) –
Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers lärande, Liber
Falk Lundqvist, Åsa & Torbjörn Danell (2005) – Företagsamt lärande i lärarutbildningen,
Att lära andra lära företagsamt, Länsstyrelsen Västerbotten
Falk Lundqvist, Åsa & Torbjörn Danell (2005) – Företagsamt lärande och ledarskap, Ett
utbildningsmaterial för skolledare och skolpolitiker, Länsstyrelsen Västerbotten
GR Utbildning & Kommunförbundet Skåne (2010) - Varför & Hur - samlade erfarenheter
från entreprenöriella processer i södra och västra Sverige, GR Utbildning &
Kommunförbundet Skåne
Grönlund, Agneta (2010) – Formativ bedömning – en översikt, (www.skolverket.se)
Grönlund, Agneta (2011) – Redskap för lärande?, Återkoppling i samhällskunskap på
gymnasiet, Karlstad Universitet
Holmén, Per Erik & Jaana Nehez (2010) - Från tanke till aktion, Processtöd för skolan
personal i arbetet med entreprenöriellt lärande, Kommunförbundet Skåne
Holmgren, Carina (2009) – Den företagsamma skolan, En processtudie, Forum för
småföretagsforskning
Holmgren, Carina (2009) – Översättning av entreprenörskap till skolans praktik, En
processtudie av projektet Entreprenöriellt lärande i Västra Götaland, Entreprenörskapsforum
Härdevik, Anders (2008) - Tur för skolan att den är obligatorisk, JL Utbildning
Idéskaparna (2007) – Påtända osläckbara själar, Idéskaparna
Johannison, Bengt & Torsten Madsén (1997) – I entreprenörskapets tecken - en studie av
skolning i förnyelse, Närings- och Handelsdepartementet
Johannison, Bengt & Torsten Madsén & Christer Wallentin (2000) – Aha! Företagsamt
lärande - en skola för förnyelse, Utbildningsradion
Josefsson Bostani, Salomeh & Robin Josefsson (2009) – Formativ bedömning vid
entreprenöriellt lärande - så här gör du, Me University AB
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Jönsson, Anders (2010) – Lärande Bedömning, Gleerups
Kankaanranta, Ulla-Britt (2006) – e-boken - om människor och entreprenörskap,
Länsstyrelsen Västernorrland
Klingberg, Torkel (2011) – Den lärande Hjärnan - om barns minne och utveckling, Natur &
Kultur
Leffler, Eva (2006) – Företagsamma elever, Diskurser kring entreprenörskap och
företagsamhet i skolan, Umeå Universitet
Leffler, Eva (2009) – Företagsamhet i företagsamma Halland, Erfarenheter och lärdomar
från en grundskolas gemensamma satsning på företagsamt lärande, Umeå Universitet
Liedman, Sven-Eric (2011) – Hets! En bok om skolan, Albert Bonniers Förlag
Lundahl, Christian (2011) – Bedömning för lärande, Norstedts
Länsstyrelsen Västmanlands Län (2010) – Ge mig tiden så kan jag, Entreprenörskap på
Önsta-Gryta förskolor, Länsstyrelsen Västmanlands Län
Länsstyrelsen Östergötland (2008) - Entreprenörskap i skolan, Länsstyrelsen Östergötland
Mahieu, Ron (2006) – Agents of Change and Policies of Scale, A policy study of
Entrepreneurship and Enterprise in Education, Umeå Universitet
Myndigheten för skolutveckling (2008) – Att lyfta den pedagogiska praktiken, Vägledning
för processledare, Liber Distribution
NUTEK (2008) – Entreprenörskap i stort och smått - Lärdomar från det nationella
entreprenörskapsprogrammet, Nutek
NUTEK (2005) – Lärare om företagsamhet, Nutek
Olivestam, Carl E. & Aadu Ott (2010) – När hjärnan får bestämma, Remus förlag
Olofsson, Anders (red.) (2009) – Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle Formering av en ny pedagogisk identitet?, Mittuniversitetet
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Otterborg, Annica (2011) - Entreprenöriellt lärande - Gymnasieelevers skilda sätt att
uppfatta entreprenöriellt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation I Jönköping
Regeringskansliet (2009) – Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet,
Regeringskansliet
Region Halland (2008) – Från Kullavik till Skottorp - Ut ur klassrummen och in i samverkan,
Region Halland
Region Halland (2009) – Från Pölagården till Vallberga - Ut ur klassrummen och in i
samverkan, Region Halland
Region Halland (2010) – Företagsamt lärande i Halland - Från Smedinge till Knäred - Ut ur
klassrummen och in i samverkan, Region Halland
Selander, Staffan & Gunther Kress (2010) – Design för lärande - ett multimodalt
perspektiv, Norstedts
Skogen, Kjell & Jarle Sjøvoll (red.) (2009) – Pedagogisk entreprenørskap, Innovasjon og
kreativitet i skoler i Norden, Tapir Akademisk Forlag
Skolverket (2010) – Entreprenörskap i skolan, Skolverket
Skolverket (2010) – Entreprenörskap i skolan - en kartläggning, Skolverket
Skolverket (2010) – Skapa och våga - Om entreprenörskap i skolan, Skolverket
Steinberg, John (2007) – Skolans nya syfte, Eldsjälsförlaget
Strandberg, Leif (2008) – Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner, Norstedts Akademiska
Förlag
Sundgren, Elin (2008) – Önsketanken - entreprenörskap i förskolan, Region Gävleborg
Svedberg, Gudrun (2007) – Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis, Om villkor
och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt, Umeå Universitet
Svensson, Fredrik (2007) – Bryt mönstret eller gå under, Rektorsakademien
Svensson, Fredrik (2009) – Tänk om, Rektorsakademien
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Svensson, Fredrik (2007) – Uppdrag skola!, Rektorsakademien
Teknikföretagen (2007) – Goda exempel - Årets teknikutbildning grundskola 2004 2005
2006, Teknikföretagen
Westlund, Christer (2007) – Gör studierna enklare och förbered dig för livet i
kunskapssamhället, Me University AB
Westlund, Marielle & Christer Westlund (2010) – Så tänds eldsjälar, En introduktion till
entreprenöriellt lärande, Me University AB
Westlund, Marielle & Christer Westlund (2009) – Så tänds eldsjälar i praktiken, Me
University AB
Åberg, Ann & Hillevi Lenz Taguchi (2005) - Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i
pedagogiskt arbete, Liber

