
EntrEprEnörskapandE 
och läroplanEn

skolår:  Gymnasiet 

ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska 
Skrivande, Entreprenörskap och Företagsekonomi

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. skolan ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållnings-
sätt som främjar entreprenörskap, företagande och innova-
tionstänkande. (lgy 11, s. 7).

Skolprogrammet för Entreprenörskapande kan kopplas till en 
mängd av de mål och kriterier som listas i läroplanen för både 
hög-stadiet och gymnasiet. Här nedan följer ett urval med 
exempel på ämnesspecifika syften samt väsentligt innehåll i Lgy 
11 som kan kopplas till vårt skolprogram.
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hIstorIa

ämnets syfte

•	  Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna bred-
dar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kun-
skaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 
och förståelse av hur historia används. 

•	  genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en 
referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och 
framtiden, samt för att analysera historiska förändringsproces-
ser ur olika perspektiv. 

•	  Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika 
tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhälls-
förändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids 
människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. 
Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt för-
måga att orientera sig inför framtiden. 

•	  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med histo-
riska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband  
i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhälls-
förändringar. 

•	 genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera 
resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksfor-
mer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 
informationsteknik.

centralt innehåll i kursplanen för 
historia 1a1, 2 och historia 1B

•	 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 
1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 
händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursför-
delning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskli-
ga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord 
och konflikter. 

•	 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 
konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns för-
sök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspek-
tiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 
kön och sexualitet.
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centralt innehåll i kursplanen för historia 2a och B

•	 Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av 
betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kultur-
historiskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter 
och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande 
kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.

saMhällskUnskap

ämnets syfte

•	 Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att 
eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om män-
niskors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. 
Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag 
människor i olika samhällen över hela världen. 

•	  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 
förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det 
vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska un-
dervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. 

•	 I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med oli-
ka metoder för att samla in och bearbeta information. genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka 
kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt 
samt med hjälp av modern informationsteknik.

centralt innehåll i kursplanen för 
samhällskunskap 1a och B

•	  gruppers och individers identitet, relationer och sociala livs-
villkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån 
kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

•	 Presentation i olika former och med olika tekniker med beto-
ning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och 
debattartiklar. 

•	  Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och 
flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och 
företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån 
olika förutsättningar.
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centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap 2

•	  Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska 
ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationa-
lism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördel-
ning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlings-
frihet kontra strukturella villkor. 

•	  Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika 
tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, 
debattartiklar, rapporter och essäer.

centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap 3 

•	 globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, eko-
nomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper 
och nationer. 

•	  Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra for-
mer och med olika tekniker som är vanliga inom området, till 
exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

sVEnska

ämnets syfte

•	 Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna  
utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt  
att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra 
typer av texter. 

•	 Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, 
läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. 
Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs 
för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att 
utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommu-
nikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.

centralt innehåll i kursplanen för svenska 1

•	  Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande 
och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper 
och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera 
väl i sitt sammanhang. 
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EntrEprEnörskap

ämnets syfte

•	 Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av 
entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.  
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar tilltro till 
sina personliga resurser samt stimulera deras kreativitet och 
lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer  
i praktisk verksamhet. 

•	  Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur människor samarbetar, kommunicerar och löser problem 
för att nå bestämda mål inom ett sammanhang. 

•	  I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till 
att eleverna utvecklar förmåga att arbeta målinriktat, lösa 
problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Eleverna 
ska även ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter för 
att dra lärdom av dem.

centralt innehåll

•	 Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, 
företag och samhällen inom områden som är relevanta för 
elevernas utbildning.

centralt innehåll i kursplanen för svenska 3

•	  Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i 
texter av vetenskaplig karaktär. 

•	 Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukture-
ring, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkri-
tisk granskning. 

•	  Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumen-
terande text. 

•	  Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. 
Citat- och referatteknik. grundläggande källkritik.
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skrIVandE

centralt innehåll

•	  Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukture-
rat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig fram-
ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunika-
tionssituation. 

•	 Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare 
texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär 
karaktär. 

•	 Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt  
friare skrivande. 

•	  Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, 
övertyga och underhålla

FörEtagsEkonoMI

ämnets syfte

•	  Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nu-
tiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera 
över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över 
demokratiska värderingar, etik och genus i samband med 
ekonomiskt beslutsfattande.

EkonoMIprograMMEt

Examensmål

•	 Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska 
utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de 
förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och 
följder av olika beslut.
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