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Abstract/ Sammanfattning av studien: 

År 2010 fick Sverige en ny skollag för grund- och gymnasieskolan och år 2011 kom dess 
relaterade nya läroplaner. I styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras och betonas 
starkt ”entreprenörskap, företagande och innovation”, som politiska utbildnings- och 
lärandemål, vilka ska genomsyra alla utbildningsår och ämnen. Syftet med denna studie är 
att bredda och fördjupa forskningen och kunskapen om hur läroplanen för gymnasiet 2011 
transformerats och realiserats, vad avser utbildning och didaktiska praktiker i 
”entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande” (EFI Lgy 2011). Med en abduktiv, 
och hermeneutisk forskningsdesign och fallbeskrivning som metodansats kartläggs, 
analyseras och beskrivs hur skolledningen och kollegiet på den utvalda skolan 
”Sveagymnasium”, och dess erbjudna treåriga högskoleförberedande utbildningsprogram, 
har transformerat och realiserat läroplanens direktiv om utbildning och lärande i EFI Lgy 
2011 under perioden 2012–2016. Studiens huvudsakliga bidrag är fallbeskrivningen av 
Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets läroplansdidaktik (EFID) 
på Sveagymnasium. Fallbeskrivningen förmedlar förståelsen av en skola där det föreligger 
formell och fastställd samordning mellan lärandemålen i entreprenörskap, företagande och 
innovativt tänkande (EFI Lgy 2011), relaterad schemabunden- och ämnesintegrerad 
undervisning, bedömning och betygssättning.  Detta är den empiriska grunden för den 
initierade teoribildningen och forskningen om Entreprenörskapets, Företagandets och det 
Innovativa tänkandets Didaktik (EFID Lgy 2011).  Fallstudien kan även användas som 
pedagogiskt redskap i utbildande och skolutvecklande syfte. Studien avser främst att bidra 
till den empiriska, läroplansdidaktiska, forskningen och dess teoribildning med en 
sociokulturell och redskapsmedierad betraktelselins.  

 

Nyckelord: Didaktisk analys; Entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande i 
gymnasieskolan, (EFI Lgy 2011); Förändringsarbete i skolan; Gymnasieutbildning, Läroplan 
för gymnasieskolan, Lgy 2011 
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1. Introduktion 

År 2010 fick Sverige en ny skollag (Regeringen, 2010, SFS 2010:800) för grund- och 
gymnasieskolan och år 2011 kom dess relaterade nya läroplaner (Skolverket, 2010a; b). I 
styrdokumenten för gymnasieskolan formuleras och betonas starkt ”entreprenörskap, 
företagande och innovation” (Skolverket 2011a, s. 7), som politiska utbildnings- och lärandemål. 
Dessa mål och dess bakomliggande syften ska genomsyra alla årskurser och ämnen. Vidare 
fastställs i skollagen (SFS 2010:800, 1 kap 5 §), för första gången i modern tid, att skolans 
undervisning och verksamhet ska: ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 
Yttermera fastställs att eleverna ska utveckla kunskaper och lärande om s.k. hållbar 
samhällsutvecklingi. Med dessa formuleringar i den nya skollagen och läroplanen förefaller 
skolans viktiga roll fastställd för att det svenska, nationella, innovationssystemet ska behålla och 
långsiktigt utveckla sin internationella och globala konkurrenskraft. 

Aktuell studie söker fördjupa kunskapen om hur den nya läroplanen för gymnasiet 2011 
transformerats och realiserats, vad avser utbildning och lärande i ”entreprenörskap, företagande 
och innovativt tänkande”, av skolledningen och lärarna på en svensk gymnasieskola under 
perioden 2011 till 2016. Vidare, att i en fallstudie beskriva de läroplansburna, didaktiska praktiker 
som skolledningen och kollegiet anser har utvecklats på skolan som benämnts Sveagymnasium.  

Studien inleds med en introduktion till forskning om innovationssystem och det svenska, 
nationella, innovationssystemet samt avsaknaden av studier av skolans betydelse i dessa ansatser 
för att studera och förklara samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Förutsättningarna för en 
nationell innovationssystemsutveckling kan sägas tillhöra samma arena som läroplanens 
formuleringsarena och är i huvudsak institutionellt, legalt och politiskt styrd. Formuleringsarenan 
är inte föremål för denna studie, men formar och utgör dess förutsättningar. På läroplanens 
transformeringsarena återfinns ledningen och huvudmännen för skolan i deras arbete med att 
forma och implementera läroplanens intentioner till avsedd utbildning och undervisning. Dessa 
ledningspraktiker och organisatoriska processer studeras och beskrivs i en inledande första 
delstudie. Läroplanens realiseringsarena utgörs av lärare och elever i de dagliga skolpraktikerna 
och klassrummen, samt deras interaktion med skolledning, familj och föräldrar, samt det 
omkringliggande samhället både lokalt och nationellt. Realiseringsarenans processer och 
didaktiska praktiker beskrivs i denna studie genom skolledningen och intervjuade lärares lins på 
det Ekonomiska, Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga programmet. Skolans elever 
intervjuas inte i denna studie. Det huvudsakliga bidraget av studien är fallbeskrivningen av 
Sveagymnasium vilken sammanfattar det empiriska, primär och sekundärdata, som inhämtats 
genom en abduktiv forskningsdesign och hermeneutisk metodansats. Vidare relaterar detta till 
relevant teoribildning och forskning. Studien avslutas med en reflektion och diskussion av 
fallstudien och dess resultat, samt adresserar framtida forskning av bedömd relevans. 

De didaktiska praktiker och processer som studerats benämns ”Entreprenörskapets, 
Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik”, EFID Lgy 2011.   

Inom läroplansteori- och pedagogisk forskning återfinns endast ett begränsat antal empiriska 
studier, som undersöker och beskriver skolledningars och lärares arbete med 
läroplanstransformering och realisering i didaktiska praktiker och skolans vardag. Förhoppningen 
är därför att den presenterade fallstudien av Sveagymnasium ska kunna utgöra en utgångspunkt 
för fortsatt reflektion och inspiration till utveckling av nya didaktiska praktiker för utbildning i 
”entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande” på gymnasiet och dess 
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högskoleförberedande program. Fallstudien har därför utformats för att kunna användas separat 
från denna studie, som ett pedagogiskt redskap i utbildning, undervisning och skolutveckling. 

1.1 Skolan och innovationssystemet  

Inför en större utställning på Tekniska Museet i Stockholm har 1 000 sjätteklassare och 1 000 
vuxna fått svara på frågan vilka de anser vara världens viktigaste innovationer. Datorn intar första 
plats, därefter bilen, följd av TV-apparaten och mobiltelefonen, anser skoleleverna. De vuxna 
däremot ansåg att hjulet är den viktigaste innovationen, följt av elektriciteten, telefonen och 
därefter datorn. Listan omfattar även ett antal viktiga svenska uppfinningar, som skiftnyckeln, 
blixtlåset, pacemakern och kullagret. Vidare nämns andra svenska innovationer som kylskåpet, 
dynamit, dialys och osthyveln. På utställningen med dessa banbrytande och transformerande 
innovationer, som redan fått stort globalt genomslag, fanns även potentiella framtida, 
omdanande, uppfinningar som digitala operationsbord och träd som kommunicerar då löven 
vidrörs (Tekniska Museet, 2016-08-16)ii. 

Utställningen och omröstningen är ett uttryck för att vi i Sverige lever i ett nationellt 
framgångsrikt innovationssystem med starka kluster som ger utveckling, internationell 
konkurrenskraft och vällevnad inte bara i vårt land, utan även långt utanför dess gränser. Dessa 
innovationer har format den sociokulturella miljö som vårt land utgör. Vi har vant oss vid att leva 
med kylskåp, bilar, datorer, blixtlås och kolsyra, vilket även över tiden transformerar vår 
uppfattning om hur man kan och bör leva sitt liv i stort och smått. Vidare, även våra specifika 
förutsättningar att kommunicera, lära oss nya saker och att fortsätta utveckla nya innovationer i 
tjänster och produkter och sätt att organisera vårt samhälle. Detta system är även beroende av, 
och i interaktiv dialog med, utvecklingen i andra nationella och internationella innovationssystem 
och deras drivkrafter. Att växa upp och gå i skolan i Sverige är att vara en del av ett av världens 
främsta och ledande innovationssystem. Skolans uppgift är att bistå eleverna med kunskaper och 
förmågor, samt fostra värderingar och förståelser, för att de i vuxen ålder kan verka som 
professionella individer och utveckla samhällets olika uttrycksformer. Säljö (2005, s. 238) har med 
en sociokulturell betraktelselins uttryckt konsekvenserna och de utmaningar skolan ställs inför i 
ett ledande innovationssystem, och dess samhälle, på följande vis: 

 Vi måste hitta genvägar av olika slag som ger människor en rimligt god förmåga att 
agera i relation till det snabbt expanderande kollektiva minnet, och som samtidigt 
inte kräver att de går till botten med allt. […] Man måste också i större utsträckning 
utveckla strategier som är av metakognitiv och metakommunikativ karaktär. […] En 
konsekvens av denna utveckling är också att den moderna människan med tillgångar 
till nya kulturella redskap inte är lika villig att engagera sig i omfattande övningar av 
utantill lärande och mekaniska övningar som man var tidigare i historien. Motståndet 
mot detta slags förhållningssätt till lärande kan ses som en indikator på att människor 
lever i en kommunikativ ekologi som premierar andra sätt att lära och andra sätt att 
förhålla sig till information. 

När innovationssystemansatser och dess forskningiii granskas illustreras ofta interaktionen, och 
det Säljö (2005. s. 238) benämner ”kommunikationens ekologi” och ”metakommunikation”, 
mellan samhälleliga institutioner, akademi och forskning samt näringslivet i den s k Triple Helix-
modelleniv för att analysera och förklara kunskaps- och innovationsbaserad utveckling och 
konkurrenskraft i demokratiska samhällen. 
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Dahlman och Nelson (1995) menar att ett samhälles förmåga att absorbera och nyttiggöra 
forskning, teknologisk utveckling, innovationsdrivet företagande och entreprenörskap i hög grad 
är bestämd av individernas utbildningsnivå och professionellt förberedande träning. Utbildning 
och lärande i grundskolan och gymnasiet är med detta synsätt bestämmande för hur väl ett 
samhälle och en ekonomi kan utvecklas, baserat på vetenskapligt kunnande, teknisk utveckling 
och innovationer. Grund- och gymnasieskolan måste därför forma kunnande och förmågor som 
kan omsättas i det nationella, sociokulturella och ekonomiska innovationssystemets utveckling för 
framgång och relativ konkurrenskraft. Hur kopplingen mellan den lärande individen, den primära 
och sekundära utbildningsnivån och innovationssystemets utvecklingsdynamik fungerar är dock 
ringa belyst i vetenskaplig forskning. Inte heller specificeras, eller undersöks, i detalj vilka de 
bestämmande basnivåkunskaperna är i den primära och sekundära utbildningen samt deras 
eventuella samberoende och bestämmande relationerv. 

 

Figur 1: Aktörer och deras interaktioner i ett nationellt innovationssystem (OECD, 
1999, s. 23). Vitt fält, endogena aktörer i ekonomiska samhällsprocesser; grått fält, 
exogena aktörer och processer. 

Figur 1 ovan beskriver övergripande huvudsakliga aktörer och processer och deras interaktioner i 
ett nationellt innovationssystemvi. I kärnan, i de s.k. endogena processerna, återfinns företagen, 

Skolan  
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vetenskaplig forskning och teknikutveckling. Vidare återfinns dessa aktörers stödjande av 
institutionella företrädare och organisationer. Aktörerna påverkar, och påverkas av, de regionala, 
nationella och internationella innovationssystemens dynamik och funktion. På motsvarande sätt 
relaterar de till de industriella kluster som finns inom innovationssystemen. Det samlade 
resultatet är den enskilda nationens innovationskapacitet.  

Att det är av vikt att studera skolans roll i nationella innovationssystem av konkurrenskraftsskäl 
vid större reformer torde även följande citat från Säljö (2005, s. 48–49) illustrera: 

 Det finns hela tiden dynamik och förändring i institutionaliserade verksamheter, 
de utvecklas och omformas genom människors sätt att agera. Institutioner är i 
rörelse och under ständig tillblivelse, de åstadkoms av människor i samarbete. 
[…] Institutioner (som processer) är dubbelriktade; det finns ömsesidighet och 
växelverkan mellan institutionen och de handlingar människor utför. Båda 
nivåerna strukturerar varandra i redskap, institutioner och sociala praktiker som 
är det centrala […] mänskliga aktiviteter. […] det är ömsesidigheten i 
relationerna mellan individer. 

Det kan dock krävas en närmare reflektion och begrundan av hur den schematiska beskrivningen 
av ett nationellt innovationssystem (figur 1 ovan) hänger samman med de vardagliga, didaktiska, 
praktikerna i en skola någonstans i Sverige. För att närma sig dessa överväganden och denna 
studies huvudfokus, från de nationella formuleringsarenorna för en ny läroplan till skolans och 
klassrummens realiserings- och transformeringsarenor, tas hjälp av en beskrivande modell från 
den specialpedagogiska forskningen. I figur 2 nedan återfinns en reviderad återgivning från 
Jacobsson (2002, s. 156)vii, för analys och diskussion av skolans specialpedagogiska verksamheter 
och didaktiska praktiker. Denna ger en fördjupad förståelse av hur samhällets övergripande 
ideologi, de institutionella förutsättningarna och vidare skolans organisation och samverkansmiljö 
interaktivt påverkar de dagliga, didaktiska, praktikerna och verksamheterna i klassrummen.  

Modellen korresponderar mot läroplansforskningens och teoribildningens tre, inledningsvis, 
benämnda formulerings-, transformerings- och realiseringsarenor. Det är med stöd av detta 
analysschema och illustration förhoppningsvis möjligt att närma sig förståelsen att de didaktiska 
läroplansprocesserna och praktikerna formas på dessa tre arenor i interaktiv dynamik. I 
pedagogerna Lindström och Pennlerts (2013) forskning och teorier relateras denna diskussion till 
forskningen om läroplansdidaktik. I sammanfattning är deras förståelse av aktiviteterna på 
transformerings- och realiseringsarenorna den följande (2013, s. 20): 

[På transformeringsarenan] intresserar sig didaktisk forskning för hur 
exempelvis lärare och skolledare tolkar de skrivna läroplanerna och hur de 
transformeras till lokala arbetsplaner och planer för undervisning och lärande. 
Hur fungerar målstyrningen i skolan? Vad tänker lärare kring frågor om mål och 
innehåll? En tredje nivå är realiseringsarenan, mötet mellan lärare och elever. 
Didaktiken intresserar sig för vad som händer när läroplanen ska realiseras i den 
dagliga undervisningen. Vad kommer att bli undervisningsinnehållet i detta 
möte?  
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Figur 2. Samverkande aspekter av betydelse i skolan från ett didaktiskt perspektiv (anpassad från 
Jacobsson, 2002, s. 156). 

 1.2 Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa  
  tänkandets läroplansdidaktik, EFID Lgy 2011 

I analys av läroplansteori och forskning påtalar Hansén & Sjöberg (2011) att spänningen mellan den 
integrerande koden och samlingskoden, som även benämns hög eller låg grad av 
ämnesstratifiering, vid urval, organisation, förmedlingsformer och realisering av läroplaner möter 
en särskilt stor utmaning och dialektik. Detta avser helheter som ”entreprenörskap” och ”hållbar 
utveckling”, vilka integrerar stoff från flera olika ämnesområden. De menar att utmaningen mellan 
olika läroplanstraditioner blir som störst då dessa ska ge uttryck för ett ämne som 
entreprenörskap. Konsekvensen av detta verkar vara att: ”fostran till företagsamhet eller 
entreprenörskap har haft svårt att finna sin plats i skolans utveckling”( Hansén & Sjöberg, 2011, s. 
290). 

I den pedagogiska och didaktiska forskningen, och dess relativt sett nya diskurser i relation till 
dessa frågor som ofta går under benämningen ”entreprenöriellt lärande”, återfinns 
forskningsöversikter, definitions- och begreppsdiskussioner. Vidare finns ett begränsat antal 
empiriska studier och avhandlingar på aktuellt område. Ekonomen Berglundviii (2015) noterar att: 

  I samband med att entreprenörskap gör sitt inträde i läroplanen formulerar 
[Umeåpedagogen] Falk-Lundqvist med flera (2011) en entreprenöriell pedagogik och 

Kommunikation, relationer och samverkan i skolan 
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översätter därmed entreprenörskap till pedagogisk aktivitet som kan tjäna som så 
väl medel som mål i processen att uppfatta undervisningen som mera 
”meningsfull”[…]. 

Berglund (2015) menar att de ”entreprenöriella lärandepraktikerna” är mycket olika utformade på 
de skolor som studerats till följd av de nya direktiven i läroplanerna 2011 för grundskolan och 
gymnasiet. Vidare poängterar hon att begreppet ”entreprenöriellt lärande” för grund och 
gymnasieskolan har varit organisatoriskt utmanande för skolledningar och kollegium. På många 
skolor har det mötts av både motstånd och förvirring. I ett talande exempel beskriver hon vad hon 
uppfattar vara en vanlig situation då ”entreprenöriellt lärande” ska introduceras på en skola. 
Uttryckt med Berglunds egna ord (Bergund, 2015, s. 96): 

Bengt rusar med andan i halsen från mötet med den lokala skolledningsgruppen. 
Medan han plockar upp mobilen, och snabbt konstaterar att tåget är i tid, undrar 
han i sitt stilla sinne hur han kunde försätta sig i en sådan situation. Varför var just 
han tvungen att ta på sig uppdraget att ta fram en plan för hur det skulle komma 
igång med entreprenöriellt lärande? Vad sjutton betyder det ens? Visst, han var 
tvungen att avvika från mötet, men behövde det vara på bekostnad av att ta på sig 
denna uppgift som hängde i luften. 

Bengt försöker ruska av sig obehaget som kommer krypande i maggropen. Vad 
sjutton har jag gett mig in på? Nästa möte är redan om fyra veckor. Hur skall jag 
hinna med att ta fram en genomtänkt plan? 

Värt att notera är att planeringen av ”entreprenöriellt lärande” i det illustrerande exemplet är ad 
hoc-betonad i skolans ledning. Ansvaret faller inte på en lärare utbildad och behörig i 
entreprenörskap, de företagsekonomiska ämnena eller samhällskunskap, där de 
nationalekonomiska och statsvetenskapliga aspekterna av entreprenörskap, företagande och 
innovation återfinns. Den förestående utbildningen för eleverna följer inte heller med självklarhet 
någon gängse ämnesplan och det verkar, förutom detta, mycket otydligt hur undervisningen och 
lärandet ska bedömas och betygsättas på ett likvärdigt och rättvisande sätt. Berglund (2015, s. 98)  
menar vidare att: ”I dag tycks den gängse uppfattningen också vara att entreprenöriellt lärande 
framför allt handlar om individens möjlighet att utvecklas” och fortsätter att det har blivit en form 
av empowerment teoriix och praktiker som syftar till att stärka elevernas självkänsla. Berglund 
(2015) noterar vidare den viktiga distinktion mellan läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. I 
gymnasiet omfattar den förelagda undervisningen inte endast ett förhållningsätt, utan ska syfta till 
kunskaper som förbereder eleverna för entreprenörskap,  företagande och innovationsdriven 
verksamhet i det vuxna livet  

I policysammanfattningen och översikten ”Entreprenörskapsutbildning – från ABC till Phd”, ger 
förfttarna Lackeus & Moberg (2013) i sin genomgång och forskning om entreprenörskapsutbildning 
i Sverige stöd för de refererade ståndpunkter som Berglund (2015) ger uttryck för ovan. Forskarna 
menar med referens till EU kommissionen (2010); Gaartner & Vesper (1994) och Hindler (2007) att: 
”Entreprenörskaps utbildning uppvisar en mycket stor variation i genomförandet. Området har 
länge varit och är fortfarande i en relativt tidig fas karaktäriserad av experimenterande. Ett sätt för 
utbildare att underlätta detta experimenterande är att utgå från ett pedagogiskt ramverk  anpassat 
för entreprenörskaps utbildning. ” (Lackeus & Moberg, 2013, s. 7). De sammanfattar sin förståelse 
på följande vis i översikten (Lackeus & Moberg, 2013, s. 23):  
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 Stora skillnader i entreprenöriellt angreppssätt. De praktiska verksamheter som 
bedrivs i utbildningsssystemet idag uppvisar stora variationer. Grund-, gymnsaie- och 
högskolan angriper frågan på diametralt skilda sätt och med helt olika idéer om vad 
entreprenörskap är. Ett entreprenöriellt arbetssätt som däremot lyfts fram på alla 
nivåer i utbildningssystemet är behovet att öka samverkan med omvärlden. […]. 

Vid närmare granskning av de pedagogiska bidragen under rubriceringen ”entreprenöriellt 
lärande” framgår att forskarna söker finna samband, eller avsaknad av dylika, interdisciplinärt 
mellan de termer, begrepp och mognare forskningsfält inom innovationsområdet, 
företagsekonomi, nationalekonomi och tillväxtteori samt klassisk organisations- och 
ledarskapsteori för att bilda förståelse av hur dessa relaterar till de pedagogiska och didaktiska 
forskningsfälten. Trots dessa strävanden förefaller framgångar och meningsfulla resultat i stort 
ännu ha uteblivit i brobyggandet mellan disiplinerna. En översikt över genomförd och pågående 
forskning tillhandahålls av Moberg & Lackeus (2013) och Skolverket (2015). 

I det pedagogiska forskningsfältet återfinns dock några ytterligare, spännande och brobyggande, 
bidrag att notera. Säljö (2005) diskuterar mänskligt lärande och externaliseringen av redskap och 
innovationer som medierar dessa kunskaper mellan människor och över tiden ur ett sociokulturellt 
perspektiv och förståelse. Av särskilt intressse i denna framställan är introduktionen och 
förståelsen av att mänskligt lärande och medierat kunnande uppstår i situerade lärande- och 
kunskapspraktiker (Säljö, 2005) och i s k  lärandegemenskaper (Säljö, 2005) x, som är typiska för sitt 
sociokulturella system och bestämmande för dess utveckling. Jacobsson (2002), som nämnts i 
studiens inledning, bidrar med ett analytiskt ramverk och schema för hur samverkande faktorer av 
betydelse på olika nivåer i samhället och i det nationella innovationssytemet påverkar didaktiken i 
klassrummet och skolans utveckling, som korresponderar mot läroplanforskarnas benämningar av 
läroplanens tre formuleringsarenor. 

I den traditionella ekonomiska organisations- och innovationsforskningen har, som redan 
konstaterats, ringa insatser för att bringa förståelse om sambanden noterats. Detta särskilt 
avseende forskning i de mer avancerade samhällena, innovationssystemen och ekonomierna i 
världen. Vad avser brobyggande studier och förståelse av skolan som organisation och 
samhällsföreteelse, i relation till de pedagogiska och didaktiska diskurserna, är insatserna ytterligt 
begränsade. Detta särskilt med avseende på det framväxande fältet som rubriceras entreprenöriellt 
lärandexi. Detta framgår även vid studium av Skolverkets forskningsöversikt 2015. Ett undantag 
utgörs dock av ett relativt sett moget och internationellt forskningsfält, adresserande undervisning 
och lärande i entreprenörskap på högskole- och universitetsnivå. Ett flertal handböcker och 
översikter har publicerats de senare årenxii. En ytterligare gruppering är skönjbar inom den 
traditionella, ekonomiska, organisationsforskningen där skolan betraktas med samma synsätt som 
andra organisationer i samhället. I ljuset av denna forskning återfinns de klassiska 
organisationsforskningsaspekterna, t ex i en nyare framställan av Larson & Löwstedt (2014) som 
diskuterar förutsättningarna för förändringsarbete i skolan. Vidare diskuterar Löwstedt (2015) 
skolans organisation i relation till vanligt förekomande vardagssituationer som en skolledning ställs 
inför. Löwstedt menar att ledningen av skolan ska förstås som summan av alla de lednings- och 
styrningspraktiker som påverkar den dagliga verksamheten. Mycket få studier har dock genomförts 
att referera till vad avser s k ”entreprenörskapsteam” i olika organisationsformer, och nyligen har 
SAGE Open påkallat bidrag till en specialupplaga för att söka ge frågeställningen större 
uppmärksamhet (SAGE Open, 2016)xiii. 
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I Sverige tycks ännu inte något tydligt och väl etablerat forskningscentrum i de ekonomiska 
ämnena, entreprenörskapets och innovationernas pedagogik och didaktik, ämnat för grundskolan, 
gymnasieskolan eller högre utbildningar, stå att finnaxiv. Lackeus och Moberg (2013, s. 19) påtalar 
att: ”2011 infördes […] nya skrivelser som betonar vikten av entreprenörskap i skolan i 
styrdokumenten Lgr11 och Lgy11. […] Det finns dock ännu ingen forskning som uttalar sig om 
effekterna av dessa åtgärder”. Fältet för att interdisciplinärt forska om dessa samband och 
bestämmande faktorer verkar därmed öppen för denna studie. De vagt empiriskt grundade 
resultaten i innovationsforskningen om skolans betydelse har fått sina formuleringar och gett 
avtryck i den nuvarande svenska skollagstiftningen, dess läroplaner och styrdokument och skolans 
vardag. Lackéus och Moberg, (2013) kommer även fram till denna förståelse vid en översikt av 
entreprenörskapsutbildning i det svenskaskolsystemet. De påtalar även behoven och avsaknaden 
av forskningsfinansiering. Ett antal pedagogiska forskare (Bengtsson, 2016; Berglund 2015; Leffler 
& Näsström, 2014; Skolverket, 2015) har som redan nämnts, funnit fog för att läroplanens 
formuleringar om träning i entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, alternativt 
benämnt entreprenöriellt lärande, mötts av både motstånd, förvirring och framgångar i skolans 
dagliga lärandepraktiker och didaktik. Denna studie kommer därför att ta en alternativ 
utgångspunkt till forskningsfältet om ”entreprenöriellt lärande” för att söka vidga förståelsen av 
hur ”entreprenörskapets, företagandets och det innovativa tänkandets” didaktik utvecklats på en 
svensk gymnasieskola och i samklang med läroplanens formuleringar för enbart gymnasiet 2011. 

I det följande kommer studiens syfte och forskningsfrågor att presenteras. Därefter följer en 
genomgång av relevant och central teoribildning, en litteraturöversikt och centrala definitioner 
att presenteras. Sektionen därefter innehåller en redogörelse för vald forskningsdesign och 
metodansats, med dess överväganden och begrundanden, följt av en redogörelse för den 
empiriska, primära och sekundära, datafångsten och dess sammanställning i fallstudien EFI Lgy 
2011 Sveagymnasium, vilken är studiens huvudsakliga bidrag. Efter fallbeskrivningen följer en 
diskussion av resultaten och sammanfattande kommentarer till slutsatser av genomförd studie, 
med förslag på fortsatt forskning. 

2. Studiens syfte och definitioner 

Det svenska innovationssystemet upprätthåller sedan i det närmaste 300 år en ledande 
konkurrenskraft internationellt. Detta har lett till att skollag 2010 (Regeringen, 2010, SFS 
2010:800) och dess Läroplaner 2011 (Skolverket, 2011a; b) haft för avsikt att stärka betydelsen av 
att elever i grundskolan och gymnasieskolan även fortsättningsvis, och i ökande grad, tränas till 
att bli vuxna, professionella, personer som kan bidra till dynamik, utveckling och konkurrenskraft i 
detta innovationssystem i en föränderlig värld. Skollagen och läroplanen är relativt sett nya och 
därför finns enbart ett begränsat antal studier genomförda som åskådliggör hur läroplanen 2011 
för gymnasieskolan kommit att transformeras och realiseras i undervisning på de enskilda 
skolorna. 

2.1 Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att bredda och fördjupa forskningen och kunskapen om hur 
läroplanen för gymnasiet 2011 transformerats och realiserats, avseende utbildning och didaktiska 
praktiker i ”entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande”. Studien syftar främst till att 
bidra till den empiriska, läroplansdidaktiska, forskningen och dess teoribildning med en 
sociokulturell och redskapsmedierade betraktelselins. 
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Studien utgår från den fastställda skrivningen i läroplanen för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011a), 
vilken fastställer följande syften och mål för gymnasieelevernas lärande i dess allmänna del: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas 
möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är 
värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier (Skolverket, 2011a, s.7). 

Studien ska specifikt söka kartlägga, analysera och beskriva hur skolledningen och kollegiet på en 
utvald skola och i dess erbjudna, treåriga, högskoleförberedande utbildningsprogram har 
transformerat och realiserat läroplanens direktiv om utbildning och lärande i entreprenörskap, 
företagande och innovativt tänkande i undervisning och didaktiska praktiker under perioden 
2012–2016. 

Resultaten ska dokumenteras i en fallstudie som beskriver de didaktiska praktiker som utvecklats 
och noterats på skolan, som benämnts Sveagymnasium. Fallstudien ska kunna användas separat 
från denna studies hela omfattning, som pedagogiskt hjälpmedel vid utbildning, undervisning och 
skolutveckling, vad avser entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande på gymnasiet. 

Tidsperiod 2012–2016 är av särskilt intresse då den omfattar de första tre genomförda 
utbildningsåren på aktuell gymnasieskola efter att läroplanerna, med dess ämnes- och kursplaner, 
blivit kända och börjat transformeras till och realiseras i utbildningsplanen.  

2.2 Definitioner 

För att underlätta läsandet och skapa en tydligare förståelse av föreliggande studie har ett antal 
definitioner gjorts för vägledning, enligt nedan, för vad som avses med några vanligt 
förekommande begrepp och beteckningar. 

CDIO – Conceiving, Designing, Implementing and Operating. Metodik, pedagogisk 
planering och didaktik. 

EFI Lgy 2011 betecknar den text i läroplanen för gymnasiet 2011 som reglerar 
undervisning för utvecklande av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande (Skolverket 2011a, s. 
7). 

E = Entreprenörskap, F = Företagande, I = Innovativt tänkande. 
 
Begrepp har sin teoribildning och vetenskapliga förankring i sina respektive, 
akademiska, forskningsområden och är delvis överlappande i sin teoribildning och 
diskursutveckling. Begreppet EFI Lgy 2011, som används i denna studie, söker att 
relatera till dessa olika och delvis överlappande forskningsfält om entreprenörskap, 
företagande, utveckling av innovationer och innovationssystem, med utgångspunkt i 
formuleringen i läroplanen för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011, a). I granskad 
forskning förekommer ofta övergripande rubricering av EFI, som exempelvis ”UF-
företagande och verksamhet; ”entreprenöriellt lärande och utbildning” (Skolverket, 
2015) eller ”entreprenörskaps utbildning” (Lackéus & Moberg, 2013). I denna studie 
tillämpas inte dessa övergripande, ”paraplyrubriceringar” och sammanfattande 
begrepp, för förståelsen av Entreprenörskap, Företagande och Innovativt tänkande.  
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EFID Lgy 2011, eller endast EFID, betecknar Entreprenörskapets, Företagsamhetens 
och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik som den dokumenterats och 
uppfattats på Sveagymnasium i denna studie och generaliseringar av denna. Ibland 
förekommer även benämningen EFID Lgy 2011, Svea eller Sveagymnasium med 
samma betydelse. 

 
Ledarskapsteam EFI Lgy 2011 Sveagymnasium avser de personer som inkluderats i 
detta formella ledarskapsteam i den löpande texten benämnda Ledare 1–7. 

Lärande- och kunskapsgemenskaper [communities of practice] – används synonymt i 
denna studie 

Situerade lärandepraktiker [situated communities of practice] – används synonymt 
med begreppet situerade kunskapspraktiker i denna studie.  

Sveagymnasium, Sveaskolan och AB Svea är pseudonymer och taget namn för den 
studerade gymnasieskolan, dess relaterade grundskola och aktiebolaget, med dess 
ledning, som äger och driver friskolan. 

UF, Ung Företagsamhetxv, xvi 

UF Light/UF för alla, en enklare introduktionsverksamhet till ordinarie UF-
verksamhet 

3. Litteraturöversikt och teoretiskt ramverk  
 
Ledarskaps-, management- och nationalekonomisk organisationsforskningxvii, med dess 
teoribildning, är ett mycket omfattande forskningsfält och rymmer i sig aspekter och strömningar 
av entreprenörskapxviii, företagandexix och innovationxx. Forskning och teoribildning inom 
entreprenörskap, företagande och innovationssystem är delvis överlappande och ofta 
komplementära till varandra. Detta då entreprenörskap är en förutsättning för företagande. 
Innovationer i sin tur är definitionsmässigt ett resultat av framgångsrikt kunskaps-, vetenskapligt 
och teknikbaserat företagande och industriell utveckling. Forskningsfälten är relativt sett mogna 
och har inom företagsekonomisk- och nationalekonomisk forskning sina tydliga hemvister i 
akademierna. Vad avser innovations- och entreprenörskapsforskningen är dessa interdisciplinära i 
sin natur och rymmer en bred mångfald av bidrag och perspektiv. Innovations- och 
entreprenörskapsforskningen har fått ökad uppmärksamhet inom fora som OECD och EU och 
därmed i akademierna sedan 1970-talet.xxi Denna forskning relateras oftast till nationalekonomisk 
s k endogena Schumpeterianska tillväxtteorier. Nationalekonomen och samhällsfilosofen Joseph 
Schumpeter (1934), kan ses som entreprenörskaps- och innovationsforskningens grundare. I det 
följande adresseras först ett antal centrala diskurser, vilka avser att ge en introducerande 
överblick till forskningen inom entreprenörskap och företagande (management science, 
organisation & ledarskap)xxii.  Introduktion till innovationssystemforskning och teoribildning 
återfinns i inledningen av studien, med en kort beskrivande relief mot forskning och teoribildning 
om ”entreprenöriellt lärande”. 

Kompletterande diskussioner och referenser vad avser ontologi, epistemologi och antropologi, 
med specifik relevans för denna studie, återfinns i sektionen Forskningsdesign och metodval. 
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Genomgången avgränsas mot diskursen om ”entreprenöriellt lärande” i detalj, dels då det finns 
en refererad nyare forskningsöversikt från Skolverket (2015) författad av Umeås 
Universitetspedagoger, dels då det finns intressanta analyser med relevanta perspektiv på aktuell 
forskning och teoribildning av Berglund (2015) och Bengtsson (2016). Vidare är denna forskning 
främst relevant för grundskolans högstadium, och lägre utbildningsnivåer, som den kommit att 
formuleras. Slutligen påtalar forskare i pedagogik på Umeå universitet att en ”olöslig konflikt” 
föreligger mellan olika forskningsinriktningar och didaktiska strömningar om hur läroplanens 
ämne ”entreprenörskap” ska förstås och utvecklas i lärande och pedagogiska processer i skolan 
(Leffler & Näsström, 2014; Skolverket, 2015). Av dessa skäl förefaller det lämpligt att denna 
litteraturgenomgång, likt forskningsdesignen i det följande, söker sin relation till en framställan 
som kontrasterar till aktuell forskning om ”entreprenöriellt lärande”. Vidare har gymnasieskolorna 
ålagts att tillämpa, transformera och realisera de nya läroplanerna på det sätt som de initialt 
fastställts redan innan tolkningsvägledningar och skrivningar från Skolverket, de akademiska 
diskurserna och forskningen om ”entreprenöriellt lärande” kommit att formas och publiceras. I 
det följande eftersöks dessa alternativa tolkningslinser baserade på läroplanen för gymnasiet 
2011. 

3.1 Den ”röda tråden” om  entreprenörskap, företagande och 
innovativt tänkande (EFI Lgy 2011) - Förankring i 
gymnasiets styrdokument 

Formuleringarna som styr ämnet entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan är likartat 
utformade. I grundskolans läroplansformulering, Lgr 2011 (Skolverket, 2011b, s. 9), betonas att 
eleverna ska utveckla ett ”förhållningssätt som främjar entreprenörskap” som en mer generell 
förmåga. I gymnasiets läroplan, Lgy 2011 (Skolverket, 2011a), riktas dock fokus starkare på att 
eleverna ska förmå driva företag och utveckla näringsverksamhet efter avslutade studier genom 
att lägga till att skolan ska främja att eleverna utvecklar ”kunskaper och förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande” (Skolverket, 2011a, s. 7), i denna 
studie benämnt EFI Lgy 2011.xxiii  

Ordet innovation är definierat i den akademiska innovationsforskningen som: nya kombinationer 
av varor och tjänster som uppnått ekonomisk lönsamhetxxiv. Tillägget av ordet 
”innovationstänkande” skulle kunna ges en bredare förståelse som även indikerar nyskapande 
och omskapande ekonomisk verksamhet, vilket uppstår genom forskning och utveckling i 
industrin och i akademin. Vad avser förståelsen av entreprenörskap i skolan finns några få och 
tidiga studier som diskuterar hur detta kommit in i skolans värld i en bredare omfattning och till 
följd av diskurs- och praktikutvecklingar på de internationella, inflytelserika, skolarenorna 
(Mahieu, 2006). I mätinstrumentet Octoskills (återfinns i not XXIII), och relaterade diskurser, finns 
en förståelse av entreprenörskap som både processer och undervisning i formella kurser och 
utbildning.  

Skillnaden i läroplanernas formulering kan synas marginell, men har avgörande betydelse för hur 
de didaktiska praktikerna kan och har kommit att utvecklas, tillika vad gäller deras förankring i den 
bakomliggande akademiska forskningen i olika fält och diskurser. Den bredare formuleringen för 
grundskolan grundar för en utveckling som i de didaktiska praktikerna och forskningen kommit att 
kallas ”entreprenöriell pedagogik & lärande” (Falk-Lundqvist, Hallberg et al., 2011; Skolverket, 
2015). Formuleringarna för gymnasieskolan markerar tydligt att inriktningen på de pedagogiska 
processerna ska vara förberedande för entreprenöriell, ekonomiskt bärkraftig, kunskaps- och 
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innovationsdriven verksamhet. Eleverna ska inhämta kunnande som förbereder för detta. Det är 
dock oklart om det avser ämnen som matematik, språk och allmänorienterade ämnen (SO/NO), 
eller om det avses att den fastställda kursplanen för Entreprenörskap (ENTENR0) som återfinns på 
Skolverkets hemsida ska följas av alla elever. Härvidlag uppkommer även en ”luddighet” vad avser 
krav för att vara legitimerad lärare i att undervisa i det som kommer att benämnas EFI Lgy 2011. 
Lackéus & Moberg (2013, s.19) menar med referens till Leffler m fl, (2010) att: ”det varit 
problematiskt att få in entreprenöriellt lärande i lärarutbildningarna.” Vidare menar Otterborg 
(2011, s. 16-17) att: ”få, om ens någon lärare har utbildning i entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande från sin lärarutbildning”. Dessa förhållanden tillika oklarhet om vad och 
hur dessa färdigheters utveckling och genererade prestationer ska bedömas och betygssättas för 
samtliga gymnasieelever. Skolverket har senare meddelat att det ska ta sig olika uttryck lokalt på 
de enskilda skolorna.xxv 

3.2 Var har EFI Lgy 2011 sin akademiska hemvist och  
   relaterade  forskningsfält? 

I det följande presenteras och diskuteras de huvudsakliga forskningsbidrag och analytiska 
modeller, utöver relevanta styrdokument, lagar och förordningar för skolan, som utgör denna 
studies teoretiska ramverk. Detta ramverk, och dessa teorier, kommer att användas för 
kartläggning, analys, presentation och diskussion av studiens resultat och dess möjliga slutsatser. 
Den didaktiska analysmodellen ”The Grid” som presenteras nedan i figur 4 utgör även 
utgångspunkt för forskningsdesign, metodansats och underlag för intervjuer i genomförd studie. 
Teoribildningen har relaterats till de tre, i introduktionen nämnda, arenorna för en ny läroplans 
formulering, transformering och realisering samt interaktiviteten mellan dessa arenor i 
utvecklingen av didaktiska praktiker (Lindström & Pennlert, 2013). 

 Läroplanen, EFI Lgy 2011 och den didaktiska formuleringsarenan:  
Innovationssystemforskningen, vilken relaterats och presenterats i urval i 
introduktionen till denna studie.  

 Läroplanen, EFI Lgy 2011 och den didaktiska transformeringsarenan:  

i) Läroplansteori i relation till forskningen om sociokulturella, redskapsmedierade 
och situerade lärandepraktiker och gemenskaper. 

ii) Teorier och forskning om organisation, ledarskap, förändringsarbete och 
skolutveckling 

 Läroplanen, EFI Lgy 2011 och den didaktiska realiseringsarenan:  
Teorier och forskning om didaktiska översiktskartor, analyser och deras praktiker. 

 

3.2.1 (i) Läroplanen och den didaktiska transformeringsarenan: 
sociokulturella, redskapsmedierade och situerade 
lärandepraktiker och gemenskaper 

I forskningen om läroplansteori och praktik antas läroplanen vara ett uttryck för en rad 
bakomliggande motiv, teorier, politik och förståelser om hur utbildning och lärande formellt ska 
gestaltas. En ny läroplan kan betraktas som en strävan att reformera skolans innehåll. Dokument 
som anger riktningen i en reform brukar vara skrivna i en anda av rationellt och instrumentellt sätt 
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att tänka (Linde, 2012). Linde (2012, s. 55) påtalar vidare att praktiken inte alltid utfaller som de 
teoretiska, formella, dokumenten dikterar och föreskriver:  

I reformdokumentet har man valt att reducera verklighetens komplexitet. […] I 
verkligheten uppstår en formell organisation, som är reformens rationella kartbild, 
och informella organisation, för att hantera hela den komplexa dagliga 
verksamheten. Dessa två organisationer brukar inte störa varandra allt för mycket.  

Transformeringen av läroplanen till realiserad undervisning vägleds av klassificeringar av stoffet 
som läggs ut i vad som rubriceras som ”läroplanskoder”. I Hansén & Sjöberg (2011) återfinns tre 
mönster kategoriserade som de menar är centrala för analys och förståelse av läroplansarbete 
utifrån ett lärarperspektiv. Dessa är dialektiken mellan: a) den formella läroplanen och den 
funktionella; b) rutin och förändring i organisation, ledning och didaktiska praktiker i relation till 
läroplanen och c) diskussionen om teori och praktik i lärarutbildning och fortbildning.  

Traditionellt utformas en läroplan utifrån en filosofisk antropologi och förståelse av mänskligt 
handlande. Denna förståelse brukar bygga på antingen teleologiska och Aristoteliska 
ändamålsförklaringar, alternativt galileiska och kausala förklaringsmodeller (Linde, 2013). Till 
dessa fogar Linde (2012) von Wrights förståelse av mänskligt handlande som avsiktligt och en 
konsekvens av en grund, snarare än en effekt av någon orsak, vilket han uppfattar som en 
fruktbar utgångspunkt för att studera aktörerna i skolans värld. Von Wrights forskning utgör en 
kombination av de två traditionella modellernaxxvi.  

Ytterligare en förklaringsmodell för mänskligt lärande och innovation är det sociokulturella, 
redskapsmedierade, perspektivet som diskuterats av Säljö (2005). Denna förståelse av mänskliga 
lärande, kunnande och innovationsprocesser har ännu inte tagit sig uttryck i någon ny 
läroplanskodning, men skulle kunna bli vägledande för en sådan utveckling i framtiden. Detta 
verkar särskilt intressant ur ett innovationssystemsperspektiv, då detta bestäms och utvecklas till 
följd av sina lärandeprocesser, kunskaper och externaliserade redskap och innovationer. 
Utveckling av läroplaner och läroplanskodning skulle, med en sådan förståelse och tolkningslins, 
potentiellt kunna anpassas till nationella innovationssystem – dess nivå av utveckling, 
förutsättningar och målsättningar med lärande, kunskapsgenerering, innovationstakt och skolans 
verksamhetsmandat. En tolkningslins som potentiellt hade kunnat vara vägledande för denna 
studie. 

I den sociokulturella, redskapsmedierade, förståelsen av mänskligt lärande, kunskap och 
innovation antas att denna sker i olika former av situerade lärandepraktiker, ”situated learning”, 
synonymt kallade kunskapspraktiker i denna studie (Amin & Roberts, 2008); och utvecklas i 
lärandegemenskaper, ”communities of practice, COP” (Amin & Roberts, 2008)xxvii. För denna 
förståelse finner vi stöd i organisationsteoretisk forskning, men även i nyare ansatser inom 
pedagogisk forskning (Säljö, 2005xxviii). I tabell 1 återfinns klassificering och kännetecken för olika 
former av situerat lärande och kunskaper i dess relaterade aktiviteter. I kartläggningen, analysen 
och diskussionen av resultaten i den genomförda studien kommer kategorierna ”Aktiviteter” och 
”Typ av lärande/kunskaper” att användas i klassningen av realiserad undervisning i 
entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 2011 på Sveagymnasiumxxix.  
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Tabell 1: Olika former av situerat lärande och kunskaper, dess aktiviteter och signifikanta attribut (Amin &  

Roberts, 2006, s. 15–16, i fri tillämpning och översättning av Charlotte Glassér, 2010-08-09).  

Former av situerat 
lärande/ 
kunskaper,  
dess aktiviteter och 
dess signifikanta 
attribut 
 

      

Aktivitet 
 

Typ av lärande/ 
kunskaper 
 

Närhet / 
kommunikation 

 

Tidsaspekter 
 

Form av social 
inter-aktion 

 

Innovation 
 

Organisatorisk 
dynamik 

Hantverksbaserad 
"craft-based” 
(hantverkare/ 
administratörer) 
 
 

Estetisk, 
kinestetisk, och 
förkroppsligad 
kunskap 

Kunskapsöverföring 
kräver fysisk 
gemenskap; 
face-to-face 
kommunikation; 
viktigt med 
demonstrerande 
handling 

Lång-levande och 
lärlingsbaserad; 
Utvecklande 
sociokulturella och 
institutionella strukturer 
 

Interpersonellt 
förtroende; 
ömsesidighet genom 
arbetet och 
genomförande av 
uppgifter/aktiviteter 

Kund- och 
situationsanpassade
; Inkrementella 

Hierarkiskt 
organiserade och 
ledda; öppen för 
nya medlemmar 

Professionell 
(hälsovård, 
utbildning) 

Specialiserad expert 
kunskaper erhållna 
genom omfattande 
perioder av formell 
utbildning och 
träning; 
Deklarativa 
kunskaper; ”Mind-
matter” och 
teknologiskt 
förkroppsligad; 
Estetisk och 
kinestetiska 
dimensioner. 

Samgruppering är 
initialt nödvändig för 
utveckling av 
professionell status 
och kommunikation 
genom handling; 
Därefter är inte detta 
lika betydelsefullt 

Lång levande och långsamt 
föränderliga; 
Utvecklar formella 
regelverk och institutioner 

Institutionellt 
förtroende baserat på 
professionella regler 
och normer 

Inkrementell eller 
radikal med starkt 
bundna 
institutionella/profe
ssionella regler; 
Radikal innovation 
stimulerad av 
kontakt med andra 
gemenskaper 

Stora hierarkiska 
organisationer 
eller små partner 
ledda 
organisationer; 
Institutionella 
begränsningar för 
inkludering av nya 
medlemmar 

 
Expertis eller hög 
kreativitet 
(vetenskap, 
forskning, artister) 

Specialiserad 
expertkunskap, 
standards, koder / 
meta-koder; 
Existerar för att 
expandera 
kunskapsbasen; 
Tillfälliga kreativa 
kollisioner; snabbt 
föränderlig kunskap 
 

Rumslig och/eller 
relationell närhet; 
Kommunikation 
underlättas genom 
kombination av face-
to-face och 
långdistans 
kommunikation  

Kort livad, baserad på 
institutionella resurser 
från en mångfald av 
expert/kreativa områden 
 
 

Förtroende baserat på 
renommé och 
expertis; svaga/löst 
formade sociala 
bindningar 

Hög energi; radikal 
innovation 

Grupp-/ 
projektledd; 
öppen för dem 
med gott 
renommé och 
rykte inom 
området; 
organiseras 
genom 
mellanhänder och 
”gränsbestämman
de” objekt och 
regler  

Virtuel 
(programmerare, 
on-line grupper,  
öppna 
gemenskaper och 
praktiker) 

Kodifierad och 
”tacid” / tyst 
kunnande; 
explorativ och 
utforskande  

Social interaktion 
medierad med 
teknologiskt stöd / 
face-to-screen; 
distanskommunikatio
n; rik web-baserad 
antropologi 

Lång och kort livslängd; 
utvecklas genom snabb 
asynchronous interaction 

Svaga/ lösa sociala 
bindningar; 
förtroende renommé; 
objekt orienterat 

Inkrementell och 
radikal 

Noggrant 
managerad av 
grupp 
moderatorer och 
ledare eller 
teknologiska 
lösningar; öppen 
och 
självreglerande 

Social inter-aktion 
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3.2.1 (ii) Läroplanen och den didaktiska transformeringsarenan:  
  ledarskap, organisation och skolutveckling 

Mot bakgrund av syften och intentioner med en skol- och läroplansreform kan frågan ställas om 
hur framgångsrikt utvecklingsarbete realiseras i skolan. Vidare, hur dess ledarskapsprocesser och 
organisering tar sig uttryck för transformering av läroplanens mål, intentioner och innehåll till 
utbildning och genomförd undervisning. I korthet reflekteras i det följande över de 
organisatoriska ledningsutmaningar som transformeringen av en ny läroplan kan möta på en 
skola. 

Kornhall (2014) menar att skollagen ger uttryck för ambitionen och målsättningen att alla elever 
ska lyckas i skolan och att Sverige har en teknokratisk påbudstradition med myndighetsstyrning. 
Han frågar sig vidare vad verklig skolutveckling består av och vilka framgångsfaktorerna för denna 
är. Han sammanfattar sin insiktmed att: 

En enkel sanning är att förändringar i klassrummet är det enda som skapar positiv 
skolutveckling. För att skolan skall utvecklas och bli bättre är det centralt att något 
förändras i de flesta och helst alla klassrummen. Det innebär att lärare skall göra 
något annorlunda i alla klassrum.[…] För att förändra en verksamhet måste man ha 
en trovärdig teori om hur det skall gå till, en förändringsteori helt enkelt. Alla som 
möter teorin måste känna att den kan fungera. Det måste finnas en logik i den som 
gör att man kan komma fram till att insatserna verkligen kommer att leda till det 
man strävar efter. Så den första prövostenen för en förändringsstrategi är om det är 
sannolikt att de insatser vi gör verkligen kommer att forma lärares beteende 
(Kornhall, 2014, s. 33). 

Med andra ord måste kollegiet och lärarna vara motiverade att engagera sig i de 
förändringsprocesser som en ny läroplan medför för att den ska realiseras i didaktik och 
klassrumspraktiker. Med denna förståelse följer även stort ansvar för skolledningen att skapa 
engagemang, motiv till delaktighet och realisering av skolans praktiker i de egna klassrummen, 
under det ansvar och befogenheter som varje enskild lärare har. Självklart kommer en ny läroplan 
och dess förväntade transformering och realisering i de enskilda skolorna att möta mer eller 
mindre motstånd, som vid alla organisatoriska förändringarxxx.   

Hansén & Sjöberg (2011, s. 295–296) poängterar vikten av dialektik mellan rutiner och förändring 
för framgångsrikt lärande och skolpraktiker:  

Genom interaktion kommer efterhand förhärskande uppfattningar att kunna brytas 
ner och ersättas med nya. På samma sätt som välfungerande rutiner uttrycker vår 
professionalism är det lika professionellt att överge rutiner när de hamnat i otakt 
med tidens gång. […] Framför ordet förändring kan vi därför inte med någon 
mekanisk självklarhet sätta positiva förtecken. Läroplansreformer och lokalt 
läroplansarbete utspelar sig mellan polerna rutin och förändring. 

Denna aspekt är även central i Larssons & Löwstedts (2014) refererade forskning om 
förändringsarbete i skolan. I Larsson & Löwstedt (2014) utvecklas ett organisationsperspektiv på 
skolan, vilket syftar till att skapa bättre förståelse för vad som händer då planerade förändringar 
möter den pågående verksamheten i organisationen. Syftet är att belysa de ofta alltför 
slentrianmässiga uppfattningar som författarna menar ofta föreligger om skolan och dess 
förutsättningar för utveckling. Genom att ifrågasätta och diskutera dessa föreställningar försöker 
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de förstå och utveckla modeller för framgångsrika strategier för förändringsarbete i skolan och 
dess ledarskap.  

Löwstedt (2016) definierar skolans organisatoriska ledningsprocesser och praktiker i fyra olika 
kategorier: a) pedagogiskt ledarskap; b) socialt ledarskap (i form av ansvar för den psykosociala 
miljön, personalvård, trivsel, etc); c) administrativt ledarskap (omfattande fysisk arbetsmiljö, 
budget, löner, ekonomi och marknadsföring och d) myndighetsutövningxxxi. I figur 3 nedan 
illustreras hur mötet mellan den dagliga pedagogiska verksamheten i skolan och dess 
ledningsprocesser och praktiker skapar kontinuitet för organisationens förändringsarbete och 
möjliga framgångsstrategier (Larsson & Löwstedt, 2014, s. 69). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Skolans pedagogiska- och ledningspraktiker (Larsson & Löwstedt, 2014, s. 69; Löwstedt, 

2016) 

Modellen i figur 3 och dess bakomliggande samt relaterade teorier för ledarskap, organisation och 
verksamhetsutveckling sammanfattar de utmaningar som huvudmän och skolledning ställ inför i 
det dagliga arbetet, likväl inför de större förändringsbehoven vid en omfattande läroplansreform 
och deras ansvar för transformering av dess intentioner och syften till tillämpade planer, 
undervisning och utläggning samt utveckling på den egna skolan. Dessa begrundanden torde även 
äga relevans i transformering av läroplanens intentioner vid genomförandet av utbildning och 
träning för entreprenörskap, företagande och innovativt tänkandexxxii, EFI Lgy 2011, med 
ytterligare komplexa, dimensioner att beakta till följd av kraven på interdisciplinär och 
ämnesintegrerat ledarskap och undervisning.  

Löwstedt & Larsson fokuserar i huvudsak på organisation och ledarskap i skolan. Deras modell 
behöver därför kompletteras i denna studie med ett ytterligare detaljerat ramverk för didaktisk 
översikt och analys på transformerings- och särskilt realiseringsarenan för läroplanen. I nästa 
stycke av teorigenomgången beaktas denna utmaning, för att därefter söka formulera ett 
samlande, teoretiskt, analysramverk för denna studie. 

 3.2.2 Läroplanen och den didaktiska realiseringsarenan:  
  didaktiska översiktskartor, analyser och dess praktiker 

Redan i introduktionen till denna studie återfinns i figur 2 under rubriken ”Skolan och det 
didaktiska rummet” en illustration över den mångfald av undervisningsvillkor, dimensioner och 
förutsättningar som undervisningen i en skola möter, baserade på Jacobsson (2002) och 
relaterade modeller. Inom den traditionella didaktiska forskningen och teoribildningen illustrerar 
Lindström & Pennlert (2013) dessa förhållanden och interaktiva processer i vad de benämner en 

Ledningsprocesser  

och praktiker i skolan 

Pedagogiska  

Praktiker 
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didaktisk översiktskarta, med två huvudrubriker: a) undervisningens dimensioner och b) 
undervisningens villkor. Den didaktiska kartan är en generell didaktisk modell, som lyfter fram 
centrala begrepp på ett överskådligt sätt, men samtidigt ger möjlighet att göra detaljerade 
beaktanden, analyser och dokumentationer av undervisningsplanering, genomförande och 
utvärdering. Den didaktiska översiktskartan finns återgiven detaljerat i bilaga 1 till denna studie, 
då denna även utgjort intervjuunderlaget för datafångsten i studien. 

Med Lindström och Pennlerts ord (2013, s 26):  

 Den didaktiska översiktskartan ger en bild över det didaktiska fältet. Vi betraktar här 
undervisningen ur ett fågelperspektiv, från ”hög höjd”. […] Den kan användas för att 
upptäcka och granska didaktiska samband. Kartor ger inte bara överblick, de används 
även för att göra bra vägval när man färdas i olika terränger. Den didaktiska 
översiktskartan med efterföljande fördjupningar [didaktisk analys] kan hjälpa lärare 
att ringa in mål som elever skall nå och finna vägar att nå målen.  

Begreppen som återfinns i den didaktiska översiktskartan rubriceras undervisningens: a) Innehåll, 
dvs ”Vad” skall undervisningen handla om?; b) Metoder, besvara ”Hur” och under vilka former 
elever och lärare skall bearbeta innehållet i undervisningen; c) Syfte, ska besvara frågan “Varför” 
ett visst innehåll och vissa metoder väljs i undervisningen och d) Målen, för undervisningen ska 
svara på ”Vilka” lärandemål undervisningen ska leda fram till i form av kunskaper och personliga 
förmågor samt utveckling. Vidare ska de omständigheter och faktorer som utgör undervisningens 
villkor (bilaga 1) beaktas vid den didaktiska översikten för undervisningen och relaterade 
analyser.  

Lindström och Pennlert (2013, s. 26) sammanfattar sin didaktiska översiktskarta för 
praktisk tillämpning:  

Syfte och mål för lärande är alltså utgångspunkten för val av innehåll och 
metod. När man utvärderar undervisning speglas process och resultat mot de 
mål som är uppställda. Vid undervisningsplanering beskrivs sambanden mellan 
syfte, mål, innehåll och metod.  

I Lindström och Pennlert (2013) återfinns vidare vägledning för hur mer djupgående och 
detaljerad didaktisk analys kan användas i planerande syfte, innan genomförande av utbildnings- 
och undervisningsmoment av varierande omfattning och tid, med utgångspunkt från den 
didaktiska översiktskartans ramverk. I denna typ av analys menar forskarna att följande aspekter 
ska beaktas: undervisningens ramfaktorer, uppdragsformuleringen, enligt aktuella styrdokument, 
samt syftet med undervisningen, målen för undervisningen, dess innehåll, metoder och hur 
aktuella moment ska redovisas. Vidare kan en didaktisk analys genomföras i reflekterande syfte 
över genomfört undervisnings- och utbildningsmoment och bör omfatta: mål, innehåll, metoder, 
elevinflytande, inverkan av föreliggande ramfaktorer, självreflektion och en koppling till beprövad 
erfarenhet och didaktisk forskning. Slutligen föreslås didaktisk analys för att dokumentera, 
bedöma och utveckla elevers fortsatta lärande. Dessa refererade didaktiska analysmodeller, 
förknippade med forskningsunderlag och utformade av Lindström & Pennlert (2013, s. 50-54), 
återfinns i bilaga 2 till denna studie. De används för vägledning vid utformningen av denna studies 
forskningsdesign, analys och diskussion av resultaten.  

Fayolle & Gailly (2008) har förordat att ett traditionellt, pedagogiskt, analysramverk och planering, 
liknade det som beskrivs ovan från Lindström & Pennlert, skall användas vid utformning, 
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genomförande och utvärdering av entreprenörskapsutbildning. Lackeus & Moberg (2013, s. 7) 
refererar och kommenterar förslaget från Fayolle &Gailly i det följande: 

 En del av dessa frågor [som avser den didaktiska översiktskartan] kan tyckas triviala, 
men det är ett rimligt krav att samtliga dessa frågor besvaras inför varje given 
utbildningsinsats, eftersom svaren i stor utsträckning påverkar vad som är möjliga 
och lämpliga utbildningsupplägg. Det är dock i praktiken vanligt att 
utbildningsinsatser inom entreprenörskap genomförs utan att dessa frågor tänkts 
igenom (Seikkula-Leino, 2008). En generell rekommendation inom pedagogik är dock 
att en god samordning mellan lärandemål, aktiviteter och examination säkerställs 
(Biggs, 1996).  

3.3 ”The Grid” – Didaktisk kartläggning och analys av EFI 
Lgy 2011 

I ramverket ”The Grid”, som återfinns i figur 4 sammanfogas en analysmodell för att med 
refererat teoretiskt- och forskningsbaserat stöd vägleda kartläggning, bearbetning och analys av 
empiriska data. Vidare, utformningen av fallbeskrivningen av EFI LGY 2011 på Sveagymnasium.  
Denna teoretiska analysmodell avser att tydliggöra den viktiga roll som skolans huvudmän och 
skolledningen har för framgångsrik transformering av en ny läroplan och utveckling av 
skolverksamheten. Vidare, betydelsen av mötet mellan lärarna och eleverna i klassrumspraktiker 
och realiserade didaktiker. Modellen har benämnts ”The Grid” då den försöker tydliggöra mötet 
och dialektiken mellan ledning och organisation av skolans verksamhet och dess dagliga, 
pågående, klassrums- och situerade lärandepraktiker i ett förändringsskede av den pågående 
undervisningen.  

Analysmodellen söker även illustrera hur de didaktiska begreppen och frågorna är densamma, 
men kan ge olika svar då de ställs i relation till läroplanens olika arenor. Vidare, om de ställs vid 
planeringen, eller efter genomförd utbildning, alternativt för att utvärdera en utbildningsinsats. 
Ramverket söker även inkludera förståelsen att lärande sker i situerade kunskapspraktiker och 
gemenskaper, som potentiellt kan förväntas identifieras vid en didaktisk analys. Redogörelse för 
det analytiska ramverkets tillämpning diskuteras vidare nedan i sektion 4.7 under rubriken 
empirisk analys och bearbetning.  
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Figur 4: ”The Grid” – en didaktisk analysmodell av gymnasieskolans EFI Lgy 2011 

läroplansdidaktiska processer och praktiker på transformerings- och realiseringsarenorna, baserad 

på tillämpning och syntes av Lindström & Pennlert, (2013); Larsson & Löwstedt, (2014); Löwstedt, 

2016); och Amin & Roberts (2008) enligt ovan. 

4.  Forskningsdesign, metodik, empirisk analys och 
 bearbetning 

I det följande återfinns en redogörelse för de överväganden som gjorts vid utformningen av 
forskningsdesignen i denna studie och dess relaterade metodval. Vidare redovisas de ontologiska, 
epistemologiska och antropologiska grundantaganden som studien, dess tolkningslinser, analys 
och slutsatser vilar påxxxiii. Det kan i möten mellan olika vetenskapliga och praktikens traditioner 
vara vägledande att backa tillbaka ett steg för att fundera över vilken förståelse vi har av 
människan och hennes förmåga att inhämta nya kunskaper, lära och att omsätta detta i 
organiserade former i olika sammanhangxxxiv. Studien vägleds av Alvesson & Sköldberg (1994, s. 
11): 

Det är enligt vår mening inte metodik utan ontologi och epistemologi som är 
avgörande för god samhällsvetenskap. Dessa aspekter hanteras ofta bättre av 
kvalitativ forskning – som tillåter mångtydighet ifråga om tolkningsmöjligheter och 
forskarens konstruerande av vad som beforskas att bättre framträda.  
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När ontologi, epistemologin och antropologi fastställts i nästa sektion av denna studie kan 
förslagsvis de interdisciplinära forskningsdiskurserna i pedagogik, entreprenörskap, ekonomi, 
ledarskap och organisation försöka samordnas i framtiden, utifrån denna definierande förståelse 
för EFID – Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik. 

4.1 Ontologi, epistemologi, och antropologi  

Den ontologiska grunden för denna framställan är empirisk fenomenologi och ”emergentism” 
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Racine & Illes, 2009). Den epistemologiska ansatsen och förståelsen 
är hermeneutisk till sin natur (Alvesson & Sköldberg, 1994). I denna studie förstår vi människan 
och skolans olika intressenter i form av ledning, lärare och elever som kapabla, tillika 
samvetsförmögna, och handlande varelser – ”homo capax” (Ricoeur, 2011; Glassér, 2010). De är 
individer som talar, handlar och berättar samt kan tillskrivas, och tillskriver sig själv, ansvar för 
sina handlingar. I pedagogikens, didaktikens och lärandets forskningsdomäner finner vi uttryck för 
denna grundsyn och filosofiska antropologi hos Lindström och Pennlertxxxv (2013) och i Säljös 
(2005) tolkning av den sociokulturella antropologin, som grund för förståelse av mänskligt 
lärande, kunnande och innovation i olika situerade praktiker och gemenskaperxxxvi. Med dessa 
ontologiska, epistemologiska och antropologiska ställningstaganden gjorda, som konstituerande 
grund för EFID Lgy 2011, kan vi i nästa stycke närma oss studiens metodval och överväganden i 
relation till detta. Därefter följer fallbeskrivningen av EFID Lgy 2011 Sveagymnasium, som är 
studiens resultat, samt en avslutande diskussion och reflektion över studiens resultat. 

4.2 Metodik 

Forskningsdesign och metodval i denna studie tar utgångspunkt i Linde (2012) och hans 
resonemang och synpunkter, avseende läroplaner och påtalat behov av empiriskt grundade 
studier av skolans realiserade didaktiska praktiker. Vidare finns det utgångspunkter i Lindström 
och Pennlerts (2013) didaktiska översiktskartor och föreslagna didaktiska analysstrukturer, samt 
Säljös (2005) sociokulturella, redskapsmedierade, förståelse av mänskligt lärande och kunnande, 
som utvecklas i situerade lärandepraktiker och gemenskaper (Amin & Roberts, 2008), (se tabell 1 
ovan). 

Linde (2012) menar att det mest fruktbara sättet att studera effekterna och genomförandet av en 
läroplansreform inte är att studera läroplanen och sedan försöka kartlägga ”oönskade” avvikelser 
i skolans praktiker. Han menar istället att det är mer framgångsrikt med en ”grounded theory”, 
induktiv ansats och metodik, där man utgår från de observerbara och realiserade 
klassrumspraktikerna. Från denna typ av observationer kan sedan resultat och slutsatser 
formuleras om de faktiska förloppen: 

`Bottom-up’-studier där den faktiska realiserade undervisningen är 
utgångspunkten, och från beskrivningen av den går man vidare till att identifiera 
påverkande faktorer genom att ta reda på vilka determinanter som styrt den 
inblandades handlingar. Då, menar jag, finns möjligheten att utan allt för stora 
låsningar av förutfattade meningar, kunna upptäcka vad som sker när ett visst stoff 
uppstår som giltig kunskap att förmedla i skolan” (Linde, 2012, s. 72).  

Linde menar vidare att läroplansforskning helt dominerats av orsak–samband-modeller och 
förklaringar: Det finns […] ”en förklarande faktor och sedan följer en läroplanshändelse. Den 
typen av resonemang leder förklaringarna i praktiskt taget varenda existerande forskningrapport 
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om realiserat stoffval” (Linde, 2012, s. 71). Följaktligen påkallar han studier med alternativ 
forskningsdesign och metodansats för att generera nya perspektiv på aktuellt forskningsområde. 
Denna förståelse är grundande för forskningsdesignen i denna studie. 

För aktuell studie har en traditionell, kvalitativ, fallstudiemetodik, även kallad ”Case-metodik”, 
valts (Alvesson & Sköldberg, 1994; Schwandt & Gates, 2017; Stake, 2005). Enligt Alvesson och 
Sköldberg är forskningsdesign och metodik baserad på abduktion det vanligaste förekommande 
tillvägagångssättet vid fallstudieforskning (Alvesson & Sköldberg, 1994). Även denna studie är 
baserad på en abduktiv design och metod för att fånga och studera skeenden och processer med 
vald inriktning och fokus på den utvalda gymnasieskolan. Dessa belyses genom ”multipla 
narrativa linser” (Chase, 2011; Chase, 2017) som fångats och dokumenterats i semi-strukturerade 
till löst strukturerade intervjuer, med representanter från styrelse, ledning samt lärarna ur 
kollegiet på Sveagymnasium och Svea AB. Intervjuernas utformning har följt Brinkmans (2017) 
vägledning för utformning, genomförande och tolkning av en: a) relativt sett ostrukturerad 
intervjuxxxvii, alternativt en b) semisstrukturerad intervjuerxxxviii. Intervjuerna i den inledande 
delstudien var lösare strukturerade, då mycket lite var känt innan studien startade om hur 
Sveagymnasium arbetade med EFI Lgy 2011. Perioden som VFU-student på Sveagymnasium 
möjliggjorde även denna intervjuforms krav på att intervjuaren ska ”leva med” i de intervjuades 
”egen värld”xxxix en tid vid genomförandet av studien. I huvudstudien kunde intervjuerna 
utformas i semistrukturerat format, som i högre grad tillåter fokuserade frågor och samtal i 
dialogform med meningsutbyten mellan intervjuaren och den intervjuade, vilka baserades på 
erhållna svar och resultaten från den inledande delstudiens intervjuer.  

Det finns en rik flora av förståelser för hur forskningsdesign och metodiken för en fallstudie ska 
och får utformas, likväl hur ett studerat fall kan och får presenteras. Schwand & Gates (2017, s. 
341) ger oss sin sammanfattande förståelse av ”Case Study Methodology” i följande citatxl: 

Moreover, generally, the research techniques that can be employed in service of the 
study of cases know no intellectual boundaries and include what are widely regarded 
as both qualitative and quantitative methods.   

Brinkman (2017) menar att fallstudien vanligtvis används som metod i fyra olika och delvis 
överlappande forskningssyften. Dessa kan vara: a) beskrivande, b) hypotesgenererande och 
teoriutvecklande, c) hypotes och teoritestande fallstudier samt d) fallstudier som bidrar till 
normativ teoribildning. Stake (2005) menar att fallstudien har sin relevans för att förfina teorier, 
föreslå komplexa frågor och samband för vidare studier, likväl som att fastställa gränserna för i 
vilken utsträckning den enskilda fallstudien kan generaliseras.  

I denna studie har följande metod- och analysöverväganden beaktats, baserade på Stake 
(2005, s. 459)xli:  

a) Avgränsning av fallstudien och konceptualisering av det som ska studeras; 

b) Val av fenomen, teman, och frågeställningar som ska studeras (dvs, definition 
av vilka de aktuella forskningsfrågorna för studien är); 

c) Sökande av mönster i data för utveckling av frågeställningar och centrala 
forskningsaspekter; 
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d) Triangulering av de viktigaste empiriska observationerna och grunderna för 
tolkningar av resultat; 

e) Övervägande av alternativa tolkningar till observerade omständigheter och 
uppgifter; 

f) Genomförande och metodik, som ger tillförlitlighet och generaliserbarhet av 
det enskilda fallet.  

Stake (2005, s. 460)xlii menar vidare att det som skiljer redovisningen av en fallstudie från 
andra former av kvalitativa studier är forskarens möjlighet att påverka och välja följande 
redaktionella redovisningsfrågor: 

a) I vilken utsträckning fallstudien ska utformas som en berättelse, 

b) I vilken grad fallstudien ska jämföras med andra fallstudier, 

c) I vilken grad resultaten av fallstudien ska generaliseras av forskaren eller 
överlåtas till läsaren, 

d) I vilken utsträckning forskarens egna beskrivningar ska inkluderas i fallstudien 
[och därmed forskarens tolkningar av data och framställan av resultat], 

e) Om anonymitet ska beaktas och i sådana fall i vilken utsträckning detta ska 
ske.  

Stake (2005, s. 454) påtalar även att fallstudier är både en forskningsmetodik och ett pedagogiskt 
instrument: 

The researcher is a teacher using at least two pedagogical methods (Eisner, 1985). 
Teaching didactically, the researcher teaches what he or she has learned. 
Arranging for what educationists call discovery learning, the researcher provides 
material for readers to learn, on their own, especially things about which readers 
may know better than the researcher.  

Denna studie använder fallstudiemetodiken främst i beskrivande syfte, men delvis även för att 
initiera utvecklingen av en teoribildning benämnd EFID Lgy 2011. Detta bygger på hypotesen att 
läroplanen för gymnasiets precisa skrivning om undervisning i entreprenörskap, företagande och 
innovativt tänkande kan användas som design och tolkningslins för studiens utformning och 
insamling av empirisk, primär och sekundär, data. Fallstudien syftar till att vara en redovisning av 
genomförd studie på Sveagymnasium, men avser även att kunna användas som pedagogiskt 
redskap i undervisning och skolutveckling. 

Vad avser de beaktanden som Stake framför som relevanta för en fallstudie för forskaren, enligt 
ovan, har följande tillämpningar gjorts: ingen jämförelse sker med andra fallstudier. En del 
sammanfattningar av intervjusvar med forskarens egna beskrivningar har infogats i 
fallbeskrivningen. Där detta skett har det redovisats i texten eller i not till denna. Vad avser 
anonymiteten i fallstudien var det en förutsättning och en strikt tillämpning, avtalad med ägarna 
och ledningen för Sveagymnasium, innan studien påbörjades. Respondenterna har begärt att de 
inte ska gå att identifiera som personer genom svar och citat. Detta innebär att redovisningen av 
intervjusvaren i första hand sker i ett aggregerat meta-narrativ. Vidare, att enskilda uttalanden av 
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intervjuade respondenter inte är huvudfokus i redovisning av studiens resultat, utan den samlade 
bilden som samtliga, eller en huvuddel av de intervjuade, ger uttryck för och som kan 
generaliseras genom analysen av intervjusvaren och triangulering av dessa. Vidare beskrivs 
väsentliga varianter och avvikelser från den gemensamma berättelsen och narrationen som 
framkommer i fallstudien. Vilken även med klassiskt, didaktiskt, språkbruk skulle kunna 
benämnas ”Den didaktiska översiktskartan EFID Lgy 2011 Sveagymnasium.  Detta är mest 
noterbart som företeelse mellan de olika utbildningsprogrammen och i de realiserade EFI Lgy 
2011-praktikerna och didaktiken.   

I princip skulle en forskningsdesign kunnat utformas i kombination med kvantitativ metodikxliii. En 
dylik utformning för studie av samma forskningsfråga skulle troligen kunna genomföras 
framgångsrikt, baserat på resultaten i denna studie och tillämpandes ”an explorative, sequential 
and transformative research design”, även benämnd ”mixed-method design” (Glassér, 2010; 
Tashakkori & Teddlie, 2003).  

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 11) uttrycker sig på följande vis:  

Kan man undvika fällan med att med kvantitativa resultat beaktas som entydiga och 
robusta avspeglingar av verkligheten ”därute”, finns ingen anledning vara ’anti-
kvantitativ’. […] Snarare än att argumentera för kvalitativa metoder [avses] att ge ett 
bidrag till vad vi kallar för ’reflekterande empirisk forskning’.  

Denna studie följer samma ambition vad avser design och metodval. 

4.3 Urval – Sveagymnasium 

Under vt 2016:s första del har tänkt studie av utbildning i entreprenörskap, företagande och 
innovativt tänkande på gymnasiet, post skollag 2010 (Regeringen, 2010, SFS 2010:800) och 
läroplanen för Gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011a), utformats. Detta förslag fastställdes i dialog 
med handledaren och kursansvariga på fakulteten vid Umeå universitet och forskare på några av 
Sveriges ledande ekonomiska forskningsinstitut och universitet. 

Den valda skolan som benämns Sveagymnasium, är en friskola och ägs av dess ansvariga lärare 
och grundare i AB-form. Skolan är därmed i sig själv en del av den svenska skolvärldens 
entreprenöriella verksamhet, i sin egen existens, och de ledande personernas ambitioner och 
engagemang. Gymnasiet har ”Science-inriktning”, vilket betecknar en utvecklad och fördjupad 
utbildning på Naturvetenskapliga programmet. Vidare erbjuds samtliga elever att gå motsvarande 
NA-linjens matematikutbildning och läsa kurser i fysik, biologi och kemi som krävs i behörighet för 
ett antal utbildningar på högskola/universitet. Sveagymnasium hade även meriterat sig till många 
ledande utmärkelser i den s k UF-verksamheten, främst bland eleverna på Ekonomprogrammet, 
både regionalt och nationellt. 

 Skolan ligger strategiskt placerad i utkanten av ett större universitets campus och har en 
intressant interaktion med universitetets klusterdynamik och nätverk, även med närhet till andra 
institutioner och regionala utvecklingsmyndigheter. Genom VFU-perioden gavs även unik inblick 
och delaktighet i skolans inre liv, utbildning och didaktik i aktuell forskningsfråga. Studien skulle 
ha blivit betydligt mer begränsad i förståelse och djup om inte denna period föregått och 
genomförts parallellt med denna studie. 
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4.4 Datafångst 

I denna sektion redogörs för den datafångst, process och de aktiviteter som genomförts för att 
försöka kartlägga och ge en förståelse för hur ledningsteamet, även benämnt "ledarskapsteam EFI 
Lgy 2011 Sveagymnasium” transformerat och, med lärarkollegiet och eleverna, realiserat 
läroplanens föreskrifter och intentioner. Detta avser specifikt skrivningen i läroplanen för 
gymnasiet om att alla elever ska utbildas i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, 
EFI Lgy 2011. Detta ska ske under hela den treåriga utbildningstiden på de högskoleförberedande 
gymnasieprogrammen, tillika ämnesintegrerat och som en ”röd tråd” genom undervisningen. 
Undervisningen ska vidare ske på vetenskaplig och beprövad grund, samt med beaktande av 
hållbarhetsaspekter, enligt läroplanen för gymnasiet 2011. 

Innan, under och efter intervjuserierna inhämtades de formella, och informella, dokument som 
fanns tillgängliga och som var möjliga för skolan att lämna ut för denna forskningsstudie. Detta 
sekundärmaterial, i form av styrdokument, beslutsprotokoll, dokumentation av pedagogiska 
processer och liknande, efterfrågades för att möjliggöra större detaljrikedom, tydlighet och 
precision i analys av svaren i intervjuerna och därmed redovisningen av resultaten av studien. 
Dokumenten och dess innehåll kunde med detta förfarande även trianguleras mot de intervjuades 
svar, för ökad tillförlitlighet i lämnade konforma och icke konforma intervjusvar.  

Den skriftliga kurs- och ämnesplanen i entreprenörskap, dess bedömningsgrunder och 
kunskapsmål har erhållits. Vidare har dokumentation och processbeskrivningar av ”CDIO – 
Conceiving, Designing, Implementing and Operating”-metodikens generella utformning och 
detaljerade redovisningar för hur denna metodik tillämpats i skolan erhållits. Detaljerade 
referenser till hur ekonomiprogrammet i sin helhet relaterar till skolans styrdokument och till 
programmet för centrala ekonomikurser har erhållits. En samlad formell och skriftlig 
dokumentation av de pedagogiska processerna, efter en första treårig försöksperiod av 
utläggningen och realiseringen av EFI Lgy 2011, kunde inte erhållas på förfrågan och uppgavs 
relatera till byte av datasystem och beslut av ytterst ansvarig person i ledande ställning. 

Två grupper av delägare och personal har intervjuats i två omgångar (tabell 2) under april och maj 
2016. Första intervjuserien omfattade sju personer i formella ansvars- och ledarskapsbefattningar 
på skolan. Den andra intervjuserien omfattade samtliga dessa personer i en andra delintervju och 
dessutom intervjuer med ytterligare fyra ämneslärare, vilka undervisade i matematik, fysik, kemi, 
sociologi, samhällskunskap och juridik, samt historia och religionskunskap på E-, NA- och S-
utbildningarna.
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Tabell 2: Sammanställning av genomförda intervjuer. 

Ledare Förstudie Huvudstudie Ämne, behörighet 

1 X X Musik, entreprenörskap 

2 X X Matematik, fysik, science 

3 X X Matematik, fysik 

4 X X Kemi, biologi 

5 X X Idrott 

6 X X Bild & Media 

7 X X Ekonomi, entreprenörskap, organisation & 
ledarskap 

Ämneslärare Förstudie Huvudstudie Ämne/behörighet 

ÄL 1  X Kemi, fysik & matematik, lektor 

ÄL 2  X Kemi, fysik & matematik, lektor 

ÄL 3  X Juridik, samhällskunskap & sociologi 

ÄL 4  X Historia, religionskunskap & samhällskunskap 

 

Intervjuerna varade mellan 45–60 minuter vardera i den inledande förstudien och huvudstudien. 
Efterarbetet för varje intervju tog mellan 30–60 minuter i anspråk. Sammantaget genomfördes 18 
intervjuer, 7 i förstudien och 11 i huvudstudien, som grund för fallbeskrivningen. Inga elever har 
intervjuats i denna studie. Intervjuerna skedde vid ett till tre möten, till följd av den intensiva 
arbetsperioden för hela ledningen och kollegiet i den slutförande fasen av terminen, tillika 
byggandet av en ny skolbyggnad på universitetsområdet. Förfarandet är även i överensstämmelse 
med vald forskningsmetod och hermeneutiska ansats. 

4.4.1 Inledande delstudie 

Den första löst strukturerade intervju- och samtalsserien genomfördes med stöd av ett samtals- 
och diskussionsunderlag som syftade till att identifiera och förstå hur formellt ansvariga 
befattningshavare på skolan format processer och genomfört aktiviteter för att transformera 
Läroplan 2011 för gymnasiet, med avseende på dimensionerna Entreprenörskap, Företagande och 
Innovativt tänkande, till realiserad utbildning och undervisning. Samtalen startade med att den 
intervjuade i korthet berättade om sin professionella bakgrund som lärare. Vidare berättade de 
om sin professionella tid på Sveagymnasium och befattningsansvar, samt allmänt om 
erfarenheter av att verka på skolan. Den allmänna introduktionen har endast redovisats i form av 
de kortare profilerna ovan av de intervjuade personerna. Intervjun fokuserade därefter i 
huvudsak på de centrala EFI Lgy 2011-frågorna och dess samtalsform var semi-strukturerad till 
löst strukturerad, beroende på hur väl dialogen initialt kom igång och fortlöpte. Huvudfrågan i 
dessa intervjusamtal var att identifiera och få en bild av de centrala personer som kommit att 
utgöra vad senare kommer att benämnas ”ledarskapsteam EFI Lgy 2011 Sveagymnasium”. Vidare 
syftade intervjun till att i första hand förstå hur de mött, adresserat och transformerat Läroplan 
2011 på det egna gymnasiet. I viss mån kom några av dessa första intervjuer även att beröra hur 
stoffet lagts ut och hur lärande och undervisning pågick i manifesterade förlopp på läroplanens 
realiseringsarena och i klassrummens vardagsprocesser och praktiker. Några av de intervjuade 
ledarna nämnde även ramfaktorer som de uppfattade som bestämmande för undervisningen i EFI 
Lgy 2011. Ett flertal av de intervjuade i förstudien kommenterade och reflekterade över 



26 
 

personliga upplevelser och erfarenheter av processer, förlopp, eget ledarskap och kollegial 
samverkan; skolans och Svea ABs organisation i transformeringen och realiseringen av EFI Lgy 
2011 och undervisningens progress.   

Första delstudien sökte svar på: 

1. Hur entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande kommit till Sveagymnasium 
och blivit del av de realiserade undervisningspraktikerna, pedagogiken och 
klassrumsdidaktik. Svaret söktes i form av interna influenser genom: 
i) Skolans ägare, ledare, personal och skolkultur. 
ii) Ledningens förståelse av syften, mål och innehåll i EFI Lgy 2011 på 

Sveagymnasium och deras ansvar för dess implementering. 
iii) Formella nätverk och personliga kontakter med aktörer i närområdet, som 

verksamhet och forskning på det närbelägna universitetet, samt verksamhet i 
lokalt näringsliv och andra, institutionella, regionala och lokala aktörer.  

iv) Övrigt. 
 

Vidare, genom externa influenser som: 
v) Skollag 2010 och läroplanen för gymnasiet 2011. 
vi) Skolverket, EU och OECD-verksamhet och program. 
vii) Övrigt. 

 
2. Vilka personer som varit aktiva i ledarskapet och hur organisation och ansvarsfördelning 

kommit att gestaltas i förståelsen, utvecklingen och transformeringen av EFI Lgy 2011 till 
didaktiska praktiker över tiden på Sveagymnasium mellan: 
 
i) AB Sveas styrelse med dess VD och vice VD, ii) rektor för Sveagymnasium, iii) 
ledningsgruppen för gymnasiet med representation av ansvariga för programmen i 
ekonomi, naturvetenskap och samhällskunskap samt utveckling av science-gymnasiet och 
iv) kollegiet på skolan. 

Intervjuerna gav rik och detaljerad information för avsett syfte. Utfallet har i urval dokumenterats 
i Fallstudie EFI Lgy 2011 Sveagymnasium, enligt nedan, integrerat med utfallet av den andra 
omgången av intervjuer. 

4.4.2 Huvudstudie 

Andra omgången intervjuer syftade till att få en samlad, fördjupad och mer detaljerad förståelse 
av hur skolan under perioden 2012–2016 realiserat EFI Lgy 2011 i skolans dagliga praktik, efter att 
ledarskapsteamet och organisationen för transformerings- och realiseringsprocessen identifierats 
samt tillgängliga dokument erhållits och studerats, i relation till Lgy 2011 och andra styrdokument 
från Skolverket. Vidare sökte intervjuerna att om möjligt ge en bild av hur realiseringen av EFI Lgy 
2011 uppfattats av ledningsteamet, lärare i kollegiet och deras ev uppfattningar om elevernas syn 
på genomförd och realiserad undervisning. För att spegla några fler aspekter av denna process 
och kompletterade ledningsgruppsnarrationer genomfördes fyra intervjuer med ämnesansvariga 
lärare, utöver den andra serien av intervjuer med ledningspersonerna 1–7. Dessa lärare valdes ut 
för att representera de tre gymnasieprogrammen i ekonomi, science/naturvetenskap och 
samhällsvetenskap, respektive, som erbjuds av Sveagymnasium. Två representanter för varje 
utbildningsprogram tillfrågades. För NA- och Science-programmet kunde ytterligare två lärare 
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intervjuas, enligt planerat. Ytterligare en ämneslärare intervjuades i Ekonomiprogrammet. För det 
samhällsvetenskapliga programmet intervjuades ytterligare en person, vilket även kompenserar 
för att det inte var möjligt att intervjua programansvarig i ledningsgruppen för skolan i detta 
program. På det samhällsvetenskapliga programmet, bland språklärarna och lärarna i 
humanistiska ämnena avböjde några av lärarna att delta i studien. 

Två intervju- och diskussionsunderlag vilka baserats på Lindström och Pennlert (2013). Vidare 
användes ett textunderlag från läroplanen för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011a), vad avser syfte 
och målsättningen med undervisning och utveckling av elevernas förmågor i entreprenörskap, 
företagande och innovativt tänkande. Underlagen för intervjuerna återfinns i bilaga 1. 
Respondenterna fick relativt sett fritt samtala om hur de uppfattat att transformeringen och 
realiseringen av läroplaner för gymnasiet 2011 och dess ämnesplaner i olika ämnen omfattats av 
en genomsyrande ”röd tråd” av EFI i alla ämnen och över utbildningstiden för eleverna (underlag 
1 och 2 i bilaga 1). Om tid gavs, eller samtalet flöt trögt, flyttades diskussion över till underlag 3 
som beskriver de förmågor, lärande och aspekter av den mänskliga personen som stimuleras och 
utvecklas av EFI-integrerad undervisning. Denna del av samtalet har inte redovisats i detalj i den 
följande fallbeskrivningen av utrymmes- och avgränsningsskälxliv.  

En möjlighet till komplettering och verifiering av inhämtat primärt och sekundärt material 
uppstod i slutet av aktuell studieperiod, då inbjudan att delta på UF SM i Älvsjö erhölls. Detta har 
inte dokumenterats i detalj, utan använts som en tolkningslins för inhämtade primär- och 
sekundärdata. Inga avvikelser, utan snarare fördjupad förståelse, för Sveagymnasiums deltagande 
i UF-verksamheten och dess utläggning erhölls vid detta fältbesök i Stockholm. 

4.5 Trovärdighet och giltighet 

”Trovärdighet” är ett vanligen förekommande och lämpligt analysbegrepp i kvalitativa studier, 
snarare än traditionella reliabilitets- och validitetsbegrepp som används i kvantitativ forskning. 
Trovärdighet uppnås genom relevanta beskrivningar och diskussion av tillämpad design och 
metodik, vidare genom resonemang om alternativa förfaringssätt (Trost, 2007). Begreppet 
trovärdighet, och dess användning, kan delas in i fyra kriterier: i) tillförlitlighet, ii) överförbarhet, 
iii) pålitlighet och iv) möjlighet att styrka och verifiera (Bryman, 2002 s. 258). 

För att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet togs noggranna anteckningar under samtliga 
intervjuer. Dessa bandades inte, då det uppfattades som hämmande på viljan till dialog och 
besvarande av intervjufrågorna. Anteckningarna från intervjun granskades omedelbart i 
anslutning till denna och dokumenterades ytterligare i skrift, om anteckningarna framstod som 
knapphändiga i relation till avgivna svar. Under intervjuerna ställdes samma fråga om igen, med 
en alternativ formulering eller fråga, om svaret uppfattats korrekt, om detta var oklart, 
dubbeltydigt eller svaret av betydande vikt för den samlade förståelsen av en frågeställning. 
Genom förfarandet med en förstudie och en huvudstudie förelåg möjlighet att upprepa frågor och 
be om förtydliganden i den andra intervjuomgången. På motsvarande sätt fanns möjlighet till 
triangulering mellan de olika avgivna svaren. Detta förfarande bör ha höjt tillförlitligheten i 
studien. 

Jämförbarhet har eftersträvats mellan intervjuerna genom att samma intervjufrågor och 
samtalsunderlag använts på ett likvärdigt sätt i alla intervjuer. Olika teman har tillåtits ta olika 
mycket utrymme i de genomförda intervjuerna. En dialog, ett samtal och en intervju påverkas i 
sitt utfall och resultat inte bara av den intervjuade personen, utan även av den intervjuandes 
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forsknings- och tolkningslinser vilket utformningen av forskningsdesignen och vald metodik tar 
hänsyn till och beaktar. Överförbarhet till andra forskningsmiljöer med andra forskare har 
eftersträvats genom detaljerad beskrivning och transparens av hur intervjuerna genomförts och 
av hur materialet analyserats och tolkats. Detta torde borga för en rimlig grad av överförbarhet. 
Ett granskande förhållningssätt har eftersträvats i relation till utsagor i intervjuerna och de 
resultat som den slutliga meta-analysen genererat i form av fallbeskrivningen. Detaljerad 
redogörelse finns för forskningsdesignen och alla studiens faser och deras genomförande, därmed 
torde god pålitlighet kunna ha uppnåtts i studien. Att styrka och bekräfta forskningsmaterialet 
innebär att alla steg av studien och dess genomförande ska ha skett i god tro och vara uppenbart 
av de presenterade resultaten (Bryman, s. 260–261). Inget material har tillfogats, eller svar 
modifierats, i studien med medvetenhet eller styrt av forskarens personliga intressen, preferenser 
eller forskningsinriktning. 

Studiens giltighet och relevans förefaller rimlig mot bakgrund av relaterad litteratur och teorier i 
relation till det som undersökts. Studien ger rika svara på den uppställda forskningsfrågan med 
dess bakomliggande syften. Det kan dock vara mer tveksamt om skolan som studerats är 
representativ för gymnasieskolor i Sverige. Det är värt att notera att det rör sig om en friskola och 
därmed är resultaten inte nödvändigtvis representativa för, och överförbara till, skolor i de 
kommunala verksamheterna. Intervjuerna genomfördes till dess att hög empirisk mättnad 
uppnåddes. Vidare var de som intervjuades mycket intresserade av forskningsområdet och aktuell 
studie, vilket resulterade i att de var frikostiga med information och svarsinnehåll. Detta torde 
borga för att studien har god relevans, tillika giltighet. 

4.6  Studiens avgränsningar och begränsningar  

Av vikt att notera, vad avser studiens avgränsningar och begränsningar, är att eleverna inte 
intervjuas i denna studiexlv. Lärare och ledning har i viss mån frågats om hur de anser att eleverna 
uppfattar skolans ”entreprenörskapspraktiker”, men det resulterade inte i några längre eller 
uttömmande svar.  

Studien har inte begränsats av möjligheten att göra intervjuer i mer än två fall. Detta bortfall 
bedöms inte ha påverkat resultatet av denna studie, då intervjuerna både i förstudien och 
huvudstudien resulterade i att en ”mättnad” uppstod i de svar som genererades varpå målet för 
datafångsten betraktades som uppnådd. 

En fallstudie begränsar sig till en specifik och utvald skola. Detta medför att endast det unika 
ledarskapet, processerna och didaktiken på denna skola belyses i detalj. Denna skola är speciell då 
den är en friskola som drivs i AB-form och delägd partnerform. Skolan har även en specialiserad 
inriktning mot science och högt fokus på EFI Lgy 2011-pedagogik och lärande. Skolan ligger vidare 
i klustret kring ett större universitet och en större stads näringsliv med dess offentliga 
verksamhetsarenor. Det finns anledning att anta att detta påverkar generaliserbarhet till andra 
delar av det svenska innovationssystemet. En påtaglig risk skulle kunna föreligga att forskningen 
kring entreprenöriellt lärande och didaktik på Umeå universitet påverkar respondenternas svar 
och förståelse av EFI Lgy 2011 i denna studie. Den enda person av de intervjuade som säger sig 
kommit i kontakt med denna forskning, och deltagit i studier och diskursutveckling av de 
intervjuade på Sveagymnasium, är Ledare 3 genom en tidigare anställning på annan skola i 
kommunen. Detta har dock inte påverkat studien i någon påtaglig omfattning. Studiens 
utformning och vald metodik har dessutom beaktat dessa förhållanden. 
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Denna studies utformning, genomförande och avgränsning har styrts av de examinationskrav och 
förutsättningar som kommunicerats formellt i kursen KPU 2015/2016. Detta har varit styrande 
framför allt vad avser studiens omfattning, tidpunkt för genomförande och utformning. 

4.7 Empirisk analys och bearbetning 

Den uttalade målsättningen med denna studie är att generera djupare kunskaper om hur 
läroplanen för gymnasiet 2011 transformerats och realiserats i didaktiska processer och praktiker, 
specifikt vad avser utbildning i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 
2011. Studien ska specifikt söka kartlägga, analysera och i en fallstudie beskriva hur 
skolledningen och kollegiet på den utvalda skolan och dess erbjudna, treåriga, 
högskoleförberedande utbildningsprogram har transformerat och realiserat läroplanens direktiv 
om utbildning och lärande i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, Lgy 2011. 
Detta ska ske med en sociokulturell och redskapsmedierade betraktelselins. 

Intervjuerna och insamlat sekundärt material från Sveagymnasium gav som ovan beskrivet ett rikt 
underlag för kartläggning och analys, samt beaktande, vid utformning av den beskrivande 
fallstudien. Empirisk analys och bearbetning av primär och sekundärdata, för utformning av en 
fallstudie och därmed presentation av studiens resultat, kan vara en utmanande process att 
genomföra. Schwand & Gates (2017, s. 348) menar med referens till Alvesson och Kärreman att 
fallstudiemetodiken i analysskedet lämpar sig för en ”fusion” mellan teoretiska ramverket och det 
empiriska materialet:  

Alvesson & Kärreman emphasize the “fusion of theory and empirical material in the 
research construction process” (p. 3) and draw on the work of Eisenhardt (1989) and 
Yin to argue that:  

Since a case study typically leads to rich and messy data sets, the data sets are 
rife with contradiction and paradox. This makes it possible to juxtapose 
conflicting evidence, freeing up the curious mind to rethink the relationships 
between data and points… Properly executed case studies generate an 
abundance of empirical materials that is almost certain to challenge established 
assumptions and perspectives.xlvi 

Syftet med ”fusionen” av teori och empiriska data är att generera nya infallsvinklar på vald 
forskningsfråga och lyfta fram det för fallet intressanta aspekterna att beakta. I denna studie har 
detta skett iterativt, genom en abduktiv och hermeneutisk forskningsdesign, och inom ramen för 
Stakes (2005) ovan refererade vägledning vid fallstudieforskning.  

Inledningsvis relaterades den nya läroplanens påbud om utbildning i EFI Lgy 2011 till den 
didaktiska formuleringsarenan och innovationssystemforskningen. Därefter till en introducerande 
överblick över relaterad teoribildning och forskning om entreprenörskap, företagande, 
organisation och ledarskap, samt avgränsningen till forskningsfältet om ”entreprenöriellt 
lärande”. Vidare relaterades EFI Lgy 2011 mer utförligt till den didaktiska transformeringsarenan 
och: i) läroplansteori och forskningen om sociokulturella, redskapsmedierade och situerade 
lärandepraktiker och gemenskaper, samt ii) teorier och forskning om organisation, ledarskap och 
skolutveckling. Därefter relaterades EFI Lgy 2011 till den didaktiska realiseringsarenan, dess 
teorier och forskning om didaktiska översiktskartor, analys och dess praktiker. Dessa refererade 
bidrag sammanfattades visuellt i analysredskapet ”The Grid” (figur 4) med förståelsen att 



30 
 

innovationssystemet- och den läroplansdidaktiska formuleringsarenan har interaktiv betydelse för 
skolans verksamhet på realiserings- och transformeringsarenan, även om dessa förutsättningar 
inte studerats i detta projekt.   

De tre, analytiska, linser som integrerats i ramverket ”The Grid” och som gett detaljerad 
vägledning för denna studie är: 

i) mötet mellan skolans lednings- och organisatoriska processer och 
praktiker, med klassrummens vardagliga, didaktiska processer och 
praktiker, då en ny läroplan ska transformeras och realiseras på en skola, 
specifikt med avseende på utbildning i EFI Lgy 2011 (Larsson & Löwstedt, 
2014; Löwstedt 2016); 

ii) den didaktiska översiktskartan som vägledning för planering, 
genomförande och utvärdering av utbildning och relaterade, fördjupade, 
didaktiska analyser (Lindström & Pennlert, 2013);  

iii) klassificeringen av sociokulturella, redskapsmedierade, kunskapspraktiker 
och gemenskaper (Amin & Roberts, 2008; Säljö, 2005).  

I data och intervjusvar från den inledande studien eftersöktes mönster och beskrivande former 
för AB- och skolledningens uppfattning om ledning, organisation av och resursskapande för den 
föreliggande uppgiften att transformera EFI Lgy 2011 till realiserade klassrumspraktiker på 
Sveagymnasium. Centralt i denna analys blev att förstå och beskriva hur de olika ledarpersonernas 
bakgrund, erfarenheter och professionella kompetenser kommit till uttryck i transformeringen 
och realiseringen av EFI Lgy 2011. Vidare, hur ledning och organisation kommit att utformas och 
fungera mellan Svea AB och dess företrädare, samt Sveagymnasium och dess skolledning. 
Analysen av huvudstudiens datafångst och de genomförda intervjuerna avsåg att fördjupa 
förståelsen för hur realiseringen av EFI Lgy 2011 skett på Sveagymnasium för samtliga elever, och 
hur anpassningar och utformningen av EFI Lgy 2011 skett på de olika, högskoleförberedande, 
gymnasieprogrammen som erbjuds på Sveagymnasium.  

Den huvudsakliga analyslinsen för intervjuerna och trianguleringen, med internt och externt 
sekundärmaterial i både den inledande delstudien och huvudstudien, kom att bygga på en 
fördjupad analys vägledd av Lindströms och Pennlerts didaktiska översiktskarta (bilaga 1) och 
analysramar (bilaga 2) vilka är integrerade i det analytiska ramverket ”The Grid”. De 
frågeställningar som formar analysen i syftet att nå fram till en didaktisk översiktskarta och 
korresponderande, fördjupade, analysaspekter är de didaktiska begreppen: ”Syfte/Varför”, 
”Mål/Vilka?”, ”Innehåll/Vad?” och ”Metoder/Hur?” (Lindström & Pennlert, 2013). 

Vid bearbetningen av intervjusvaren och sekundärdata, i såväl den inledande studien som i 
huvudstudien, framkom att de rikaste svaren och därmed även fokus för Sveagymnasiums 
samlade berättelse och meta-narrativ om transformeringen och realiseringen av EFI Lgy 2011 från 
läroplanstext till didaktiska klassrumspraktiker kunde klassificeras under de didaktiska rubrikerna 
och frågorna: ”Innehåll/ Vad” och ”Metod/ Hur?” Dessa analysresultat kunde även klassificeras i 
relation till teoribildningen om läroplanens transformerings- respektive realiseringsarenor, vilket 
sökts illustreras i tabell 3 nedan. Enligt Lindstöm & Pennlert (2013), kan frågorna om mål och 
innehåll i undervisningen skrivas samman, vilket tillämpas i tolkningen av intervjusvar från 
ledningspersonerna på Sveagymnasium och i fallbeskrivningen av EFI Lgy 2011. Dessa fyra 
analysdimensioner har i huvudsak valts för att vägleda och gestalta fallstudiens utformning. 
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Tabell 3. ”Träffbild” i intervjusvaren för formandet av fokus för meta-narrationen och 

fallbeskrivningen: 

Sveagymnasium 

EFI Lgy 2011 

Transformeringsarenans  

Didaktiska Processer och  

Ledningspraktiker 

Realiseringsarenans Didaktiska 

Klassrumsprocesser  

och Praktiker 

Mål/ VILKA? 

Innehåll/VAD? 
                      X                       X 

Metoder/HUR?                       X                       X 

 

Ett ytterligare detaljerat analysschema för kartläggning och gruppering av erhållna intervjusvar 

och data tillämpades, enligt nedan, baserad på Lindström & Pennlerts riktlinjer för fördjupad 

didaktisk analys (2013, se bilaga 2) för att nå fram till ”träffbilden” i analysresultatet. 
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Tabell 4. Didaktisk Analysram för EFI Lgy 2011, anpassad för abduktiv, hermeneutisk, 

metodansatas, baserad på Lindström & Pennlert (2013). 

(Ett kryss för ”ja/nej” i responskolumnen, indikerar att intervjuerna vid analysen, gett tillräckliga svar för att 

dessa ska anses vara signifikanta och ha relevans i utformningen av fallstudiens meta-narrativ. En parentes 

innebär att svar erhållits och analyserats, men enbart i begränsad omfattning eller inte alls getts utrymme i 

fallbeskrivningen.) 

 Respons: 

Ja/Nej 

Syfte/Varför?    Vilket är uppdraget enligt styrdokumenten? / Hur tolkar jag det? Vad är syftet 

med undervisningen? 

X 

Mål/Vilka?         Vilka preciserade mål finns för arbetet? /  

                             Vilka var målen för lärandet? 

X 

Innehåll/Vad?   Vilket innehåll ska behandlas? / Hur relevant var innehållet med tanke på 

målen?  

X 

  Metoder/Hur?   Vilka metoder ska användas, dvs, hur ska innehållet bearbetas? /Hur 

fungerade metoderna?  

                               Hur ska arbetet redovisas och följas upp/Hur ska elevernas lärande 

dokumenteras och bedömas? 

X 

 

X 

Vilka ramfaktorer påverkar den planerade undervisningen? / Hur har olika  

ramfaktorer påverkat arbetet? 

 

(X) 

  Självreflektion   

            Hur fungerar jag som [ledare/] lärare?  

Hur uppfattade jag arbetsklimatet?  

Hur fungerade kommunikationen mellan mig och eleverna och mellan eleverna?  

Vilka problem uppstod?  

Hur har jag hanterat dessa?  

Vilka kompetenser har jag använt och utvecklat? 

- (didaktiskt, socialt, ämnes-/innehållsmässigt)?  

Vad behöver jag utveckla? 

(X) 

  Hur kan undervisnings- och lärandeprocesser kopplas till beprövad erfarenhet  

och didaktiska praktiker? 

X 

 

Då studien är abduktiv i sin design togs först utgångspunkt i analysramen inför genomförandet av 
undervisningen, därefter i analysramen för genomförd undervisning. Analysschemat som 
utformats i tabellen ovan pendlar därför mellan betraktelselinsen av hur utbildningen i EFI Lgy 
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2011 var avsedd att utformas och transformeras i inledningen av den studerade perioden (2012-
2016), och hur den uppfattades som realiserad vid slutet av denna (vt 2016), då aktuell studie 
genomfördes. De intervjuades svar utfaller i relation till hela den studerade och genomförda 
utbildningsperioden 2012–2016. Ingen åtskillnad har gjorts i analysen eller presentationen av 
studiens resultat, i relation till den specifika tidsperiod som en respondents kommentarer 
relaterar till, eller då ett dokument daterats. Det är den samlade bilden av den transformerade 
och realiserade läroplansdidaktiken, och dess processer, på Sveagymnasium som analysen försökt 
definiera och som därefter beskrivits i fallstudien.  

Följande är värt att notera:  

Syfte/”Varför”-frågan, ansågs besvarad om respondenten kände till skollag 2011 och den aktuella 
skrivningen för EFI Lgy 2011. 

Kännedom om målsättningen med undervisningen i EFI Lgy 2011 har ansetts föreligga om 
respondenten i huvudstudiens intervjuer gav uttryck för att de kände till den egna skolans 
förståelse och tillämpning av den s k ”Sveamodellen för EFI Lgy 2011”. I den inledande delstudien 
har ledarnas förståelse av målsättningen och innehållet i EFI Lgy 2011-undervisningen kartlagts i 
detalj under analysen och återgetts i fallbeskrivningen.  

Analyspunkten som relateras till “undervisningens villkor” återfinns i bilaga 1. Ett fåtal svar av 
relevans erhölls, vad avser dessa aspekter av förutsättningarna för EFI Lgy 2011, och har 
inkluderats i fallbeskrivningen.  

De personliga reflektionerna över transformeringen och realiseringen av EFI Lgy 2011 
sammanfattades i analysen av intervjuerna, men har inte getts omfattande utrymme i fallstudien 
av avgränsningsskäl. Vad avser svar som relaterade till hur EFI Lgy 2011-undervisnings- och 
lärandeprocesser kan kopplas till beprövad erfarenhet och didaktiska praktiker har dessa främst 
relaterats till skolans formella styrdokument och gymnasiets programbeskrivningar. Vidare, till ett 
försök att detektera situerade lärandepraktiker och gemenskaper på Sveagymnasium och 
ambitionen att fallstudien ska kunna användas som pedagogiskt verktyg i skolutveckling och 
utbildning vad avser EFI Lgy 2011. I den avslutande diskussionen riktas uppmärksamhet mot 
möjligheten till fortsatts samverkans- och följeforskning på Sveagymnasium.   

Vid tillämpning av fallstudiemetodik ökas trovärdigheten och generaliserbarheten genom att s k 
trianguleringsförfarande tillämpas i analys och tolkning av empiriska data och resultat (Stake, 
2005). Multipla upplevelser av skolans realiteter ställs mot varandra i samma organisation och 
gemensamma tillvaro. Intervjuerna i denna studie genomfördes tills en hög grad av ”mättnad” 
förelåg i de erhållna svaren från respondenterna. Vidare, tills ett antal intressanta avvikande 
aspekter och perspektiv från huvudberättelsen om Sveagymnasiums utbildning i EFI Lgy 2011 
erhållits. Dessa avvikelser från meta-narrationen som framträdde om Sveagymnasium EFI Lgy 
2011, identifierades främst under analysen av datafångsten för de olika gymnasieprogrammen i 
de didaktiska praktikernas utformning och som ett utfall av den hermeneutiska och abduktiva 
metodansatsen som tillämpats. 

Sammanläggningen av de olika berättelserna som analysen av intervjuerna förmedlade har 
triangulerats mot formella och nationella styrdokument, gällande lagstiftning och skolans 
motsvarande formalia och dokumentation. Avsikten med analysen av datafångsten har inte varit 
att klassificera och gruppera de enskilda respondenternas narrationer i första hand, utan att finna 
och beskriva en meta-analys och dess narrativ som speglar en samlad förståelse och, vidare, 
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tydliga avvikelser av de didaktiska transformerings- och realiseringsprocesserna och praktikerna 
vad avser EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium. Med Lindström & Pennlerts terminologi har studien 
försökt illustrera en didaktisk EFI Lgy 2011-översiktskarta över Sveagymnasium och fördjupade 
analyser av dessa processer och praktiker.  

För analysen och ansatsen att klassificera situerade kunskapspraktiker och gemenskaper för EFI 
Lgy 2011, som kunde identifieras på Sveagymnasium, användes de två kategorierna ”aktiviteter” 
och ”typ av kunskap” i analysschemat i Tabell 1 ovan.  

Resultatet av denna analysprocess finns återgiven i sammanfattande syntes i den meta-narration 
(Coghlan & Brannick, 2002) som fallbeskrivningen nedan sammanfattar. 

4.8 Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskaplig 
forskning har följts i denna studie. Dessa baserar sig på fyra principer som ska uppfyllas: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidenskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
har fyllts genom att alla som medverkat i studien, och övriga lärare på aktuell skola för studien, 
har informerats om syftet och formerna för genomförandet innan de tackat ja till deltagande. 
Samtyckeskravet är uppenbarligen uppfyllt då samtliga själva fått avgöra om de önskat delta 
innan de intervjuades, vid muntlig eller E-postförfrågan. Möjligheten att avbryta medverkan vid 
begäran förelåg även under genomförda intervjuer och studiens hela förlopp. Vidare har slutgiltigt 
manus cirkulerats till personerna som intervjuats i ledningsteamet för skolan för frågor, 
kommentarer och medgivande, innan detta slutligen lämnats för examination och publicering. 
Konfidentialitetskravet följs enligt skolans och respondenternas uttryckta önskemål och skolans 
namn har ersatts med Sveagymnasium. Forskningsrådets nyttjande krav följs, då den insamlade 
informationen endast använts, och används, för akademiska forskningsändamål. 

5. Fallbeskrivning (case) EFI Lgy 2011 Sveagymnasium 

5.1 Introduktion till fallstudien 

I den följande fallstudien finns en beskrivning av hur ledningen för Svea AB, och det helägda 
Sveagymnasium med kollegiet, transformerat och realiserat läroplanen för gymnasiet 2011 vad 
avser utbildning i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande (EFI Lgy 2011) 
(Skolverket, 2011a). Fallstudien bygger på en ”meta-narration” (Coghlan & Brannick, 2002) och är 
en syntes av den primär- och sekundärdata som inhämtats i semi-strukturerade intervjuer till 
lösare strukturerade samtal, vilka genomfördes på Sveagymnasium våren 2016. Med Lindström & 
Pennlerts terminologi (2013) skulle de kanske föredra att kalla ”meta-narratonen”, som 
fallbeskrivningen utgör, för: ”Sveagymnasiums realiserade didaktiska EFI Lgy 2011:s 
översiktskarta”. De sekundärdata som erhållits, avseende skolans föreliggande styrdokument, har 
vävts in och delvis refererats till, citerats och återgivits i fallbeskrivningen när den ansetts relevant 
och motiverad. Skolverkets formella dokument har konsulterats och refererats till i utvalda delar 
av fallbeskrivningen. 

En fallbeskrivning syftar till att lyfta fram det som är unikt för den enskilda skolan, vad avser EFI 
Lgy 2011. Vidare, att lyfta fram de avvikelser som finns från den sammanhållande meta-
narrationen som möjliggör att vi mer nyanserat kan beskriva EFI Lgy 2011-praktiken på en skola, 
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och de eventuella motsättningar och paradoxer som kan detekteras i en intervjuprocess eller vid 
triangulering mot interna och externa sekundära data. De analytiska linser som har använts för 
tolkningen av data i denna studie återfinns sammanfattade i det teoretiska ramverket ”The Grid”, 
figur 4 ovanxlvii, som syftat till att stödja sammanfogningen av det empiriska materialet som 
inhämtats, kartlagts och analyserats till en berättande och beskrivande helhet av utbildningen i 
EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium (Alvesson & Kärreman, 2013). Först söker fallstudien beskriva hur 
EFI Lgy 2011 kommit till uttryck på läroplanens transformeringsarena, genom det identifierade 
Ledarskapsteamet EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium och dess arbets-, besluts- och 
ledningsprocesser, till följd av läroplanen för gymnasiet 2011. Därefter följer en beskrivning av hur 
EFI 2011 tagit form och uttryck på läroplanens realiseringsarena vid Sveagymnasium och i skolans 
klassrum. Realiseringsarenans aktiviteter, processer och klassrumspraktiker vad avser EFI Lgy 
2011 beskrivs dels för alla elever på Sveagymnasium, som den fastställts av Svea AB:s och skolans 
ledning, dels i form av de programspecifika aktiviteter och praktiker som utvecklas under 
respektive gymnasieprograms ledare och lärare på det högskoleförberedande ekonomiska-, 
naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga programmet. Fallstudien söker 
sammanfattningsvis beskriva mötet mellan skolans pågående lednings- och klassrumsprocesser 
och mötet med den nya läroplanen för gymnasiet, vad avser EFI Lgy 2011 och dess krav på 
förändring och skolutveckling.  

När ledarskapsteam EFI lgy 2011 Sveagymnasium refereras eller citeras avser detta personerna 
som i tabell 2 benämns ledare 1-7 och de intervjusvar och uppgifter som en, flera eller samtliga av 
dessa lämnat. Uppgifterna i de programspecifika EFI Lgy 2011 beskrivningarna kommer från 
ledare 1 – 7 och de ämneslärare som benämns ÄL 1-4. 

5.2  Introduktion till Sveagymnasium, dess skolmiljö och  
utbildningskultur xlviii 

Sveagymnasium är en godkänd gymnasiefriskola med riksintag. Skolan ägs huvudsakligen av dess 
grundare och den pedagogiska personalen, vilka vid anställning erbjuds delägarskap. Sveaskolan, 
med grundskoleutbildningen och Sveagymnasium, ägs och drivs i AB-form. Gymnasieskolan har en 
separat ledningsgrupp med representanter för Svea AB, rektor och kollegiet med 
linjeutbildningsansvar. Gymnasiet erbjuder de högskoleförberedande programmen 
Naturvetenskap, med inriktningarna: a) Naturvetenskap och b) Naturvetenskap & samhälle; 
Ekonomi, med inriktningen Ekonomi och Samhällsvetenskap, med inriktningarna: a) 
Beteendevetenskap och b) Samhällsvetenskap. För eleverna på naturvetenskapliga programmet 
erbjuds en specialisering, ”Profile Science”, som ger utökad träning i vetenskapligt arbetssätt där 
kurser kan läsas i ett högre tempo och kompletteras med studier som genomförs på närliggande 
universitet. Vidare är engelska det språk som dominerar denna utbildningsinriktning. 
Sveagymnasium erbjuder även lokal specialisering inom idrott- och hälsa med möjlighet för 
eleverna att få individuella tränings- och studieprogram utformade för studietiden, främst i 
innebandy och fotboll, men även i beachvolleyboll, badminton, dans, skidor och simning. Vidare 
erbjuds kurser i träningslära, utöver årskort för samtliga med tillgång till en närbelägen 
idrottsanläggning och hela dess utbud. Skolan deltar i skol-SM i fotboll, futsal och innebandy. 
Trettio procent av eleverna går särskild inriktning i idrott. Alla elever erhåller en MacBook vid 
studiestarten som används integrerat i all undervisning. Skolan har till detta ett ”medieprogram” i 
vilket skolans elever får möjlighet att utbilda sig i Adobe Creative Suit (InDesign, Illustrator och 
Photoshop). Denna utbildning är en integrerad del av skolans obligatoriska undervisning i 
Entreprenörskap. Skolan är belägen i utkanten av Universitetscampus och vid nämnd 
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idrottsanläggning, med dess utbud, utbildningar och forskning. Hösten 2016 flyttade skolan in i en 
av Sveriges modernaste skolbyggnader som uppförts på universitetscampus, med intentionen att 
skapa de rumsliga ramförutsättningarna för gymnasiets utbildningsprofil som skolan strävar efter 
att uppfylla. 

I presentationen inför gymnasievalet 2016 är ledorden för skolan: Framtid, Arbetsmiljö och 
Kompetens.  

Framtid:   Vårt nära samarbete med universitetet ger dig en bra grund för 
 kommande  högskolestudier. Det är också inspirerande att få gå på 
 deras  populärvetenskapliga föreläsningar! 

Arbetsmiljö:  Undervisningen sker i vår moderna, nybyggda skola, granne med 
[sporthallen]. Lunch serveras i vår egen restaurang. Du får också 
guldkort på [sporthallen]. Ordning och reda samt en lugn inlärningsmiljö 
låter dig vara den du är och får dig att växa som människa. 

Skolan sluter ett uppförandeavtal med alla elever när studierna börjar. En uppförandekod och 
regler finns även för skolans ledning och kollegium. 

Kompetens: Alla elever får tillgång till sin egen MACBOOK som används i 
undervisningen och medför en god datorvana. Våra lärare är 
välutbildade och närvarande. 

Entreprenörskapsanda, företagsamhet och innovativa skolpraktiker uppges vara en ”livsnerv” i 
hela Svea AB, Sveaskolan och Sveagymnasium. Detta gestaltas främst av de personer som startat, 
lett och utvecklat denna friskola över åren. Sveaskolan startade 1999 som grundskola, med 
klasserna 1, 4 och 7, och gymnasiet startade som följd av programmet för grundskolan 2002. 
Även grundskolan har en ”science-”/ NA-prägel och gymnasiet har sedan 2002 bedrivit olika 
former av UF-verksamhet (UF = Ung Företagsamhet) och har sedan dess ett tydligt fokus på 
utveckling av dessa pedagogiska praktiker och elevernas förmågor under utbildningstiden.  

Ledare 5 nedan uppger att skolans elever uppfattas som attraktiv arbetskraft efter gymnasiet och 
högskoleutbildning, då eleverna erhåller synbart attraktiva jobb. Vidare menar hen att det 
närbelägna universitetet förmedlat förståelsen att Sveagymnasiumselever är väl förberedda för 
valda högskolestudier och även klarar dessa med goda prestationer och resultat. Skolan har inget 
formellt alumni nätverk för sina examinerade elever, men dessa kontakter uppfattas vara av 
betydande vikt för skolans elever under utbildningen exempelvis för att hitta mentorer till UF-
företagen. 

5.3 Den didaktiska transformeringsarenan – ledningsteam 
   EFI Lgy 2011 Sveagymnasium, organisation, och   
  skolutveckling 

Sveagymnasium ägs av AB Svea, där grundaren och skolchefen är ordförande tillika VD (Ledare 0). 
Styrelsen i Svea AB består av sex personer och inkluderar vice VD tillika skolutvecklingschefen 
(Ledare 1), rektor em Sveagymnasium (Ledare 2, science) och ansvarig för utveckling av Science 
programmet, rektor för Sveagymnasium (Ledare 3) och ytterligare två personer. 
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Sveagymnasium har en skolledning med rektor (Ledare 3), vice VD (Ledare 2) och en person 
ansvarig för respektive gymnasieprogram: PA Naturvetenskap (Ledare 4), PA Ekonomi (Ledare 5) 
och PA Samhällskunskap (Ledare 00). Enligt uppgift från Ledare 5 är programledarna ansvarig för 
de akademiska programinnehållen tillsammans med Ledare 2, NA/Science. Detta innebär 
samordning mellan och inom de olika gymnasieprogrammen och det dagligt exekutiva, 
pedagogiska ledningsansvaret för verksamheten. Programansvariga har inget personal- eller 
ekonomiskt styrningsansvar, men ansvar för elevadministrationen. De ansvarar även för 
programmens utveckling och frågor som rör enskilda elevers studiesituation. Ledningsarbete och 
processer följer en linjeorganisation med, uppenbarligen, snabba och professionellt förankrade 
beslutsvägar och exekutivt ansvar. Ledarskapet mellan Svea AB, dess exekutiva personer och 
styrelsen är samordnad med ledningsorganisationen i Sveagymnasium, dess rektor och 
ledningsgrupp. Med Löwstedts (2016) kategoriseringar av skolans ledarskap kan vi sammanfatta 
att det identifierade ledningsteamet tar ansvar för: a) pedagogiskt ledarskap, b) socialt ledarskap, 
c) administrativt ledarskap och d) myndighetsutövning på Sveagymnasium. De ytterst ansvariga 
för att genomföra de förändringar som de nya läroplanerna 2011 medförde är samma personer 
som ansvarar för och tar ett aktivt formellt ledarskap vid utformning och implementering av det 
som i denna studie kommit att kallas EFI Lgy 2011 på skolan. I gruppen som identifierats som 
Sveas EFI Lgy 2011 ledningsteam ingår Ledare 1–7 i tabell 5 nedan. De tongivande personerna 
som kommit att ta ledarskapet för utveckling av entreprenörskapsanda, företagsamhet och 
innovativt tänkande på Sveagymnasium utgörs av Ledare 1, Ledare 2 och Ledare 3, utöver 
grundaren tillika VD och styrelseordförande. De tre programansvariga ledarna uppges inte ha en 
fullt lika tydlig roll i detta arbete, enligt vad som framkommit efter de genomförda intervjuerna.  

Tabell 5. Identifierade EFI Lgy 2011-ledarprofiler. 

Ledare 0 Styrelseordförande, VD, grundare 
av Sveagymnasium 

Ledare 0. Var inte möjlig att intervjua i denna studie. 

Ledare 1 Vice VD och 
verksamhetsutvecklingsansvarig 

Ledare 1. Har verkat på skolan sedan Sveagrundskola 
startade. Hen är delägare och operativt verksam i skolornas 
dagliga arbete och ledning. Hen har en bakgrund som 
musiklärare och småskaligt företagande, utöver lednings- 
och ägaransvar på Sveaskolorna. 

Ledare 2 Utvecklingsansvarig Science 
gymnasiet 

Ledare 2. Är civilingenjör och har verkat på Sveagymnasium 
sedan skolans start som lärare i matematik och fysik och 
därefter ett flertal år som skolans rektor. Sedan 2013 är hen 
ansvarig för att utveckla science-gymnasiet, skolans externa 
relationer särskilt vad avser nationella och internationella 
nätverk och aktiviteter samt relationerna med regionala och 
nationella myndigheter. Vidare kontakter och samarbete i 
föräldranätverk som är av stor betydelse på 
Sveagymnasium. 

Ledare har huvudansvaret för att utveckla CDIO-metodiken 
och anpassa denna för Seagymnasiums samtliga, 
högskoleförberedande, gymnasieprogram i ett 
sammanhållet ramverk för EFI Lgy 2011-utbildningen. 

Ledare 3 Rektor på Sveagymnasium från Ledare 3. Är ämneslärare i matematik och har varit rektor 
för större kommunala gymnasieskolor under längre 
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2014 

 

perioder tillika skolledare för hela kommunen, där 
Sveagymnasium är beläget. 

  Programutbildningsansvariga ledare (PA) 

Ledare 4 PA Naturvetenskap Ledare 4. Är ämneslärare i kemi och biologi. 

Ledare 00 PA Samhällsvetenskap Ledare 00. Är ämneslärare i idrott, gymnastik och svenska. 
Inte intervjuad i denna studie. 

Ledare 5 PA Ekonomi   Ledare 5. Är ämneslärare i idrott. 

  Ekonomi & Entreprenörskap 

Ledare 6 Huvudlärare i entreprenörskap Ledare 6. Är ämneslärare i Media & Bild och ansvarar för 
skolans hela utbildning och samtliga elever i ämnet och 
kursen i ”entreprenörskap” som läggs ut över alla tre 
utbildningsåren i form av kursen Entreprenörskap 
(ENTENR0). Hen har arbetat åtta år på skolan. Denna lärare 
arbetar i nära relation till huvudläraren i ekonomi (Ledare 
7), vad avser utveckling av skolans entreprenörskaps- och 
företagandeaktiviteter. 

Ledare 7 Förstelärare i Ekonomi & 
Företagande, Organisation & 
Ledarskap, samt UF-företagande 

Ledare 7. Är ämneslärare i ekonomi och har en bred 
erfarenhet från eget företagande inom restaurangnäringen 
och verksamhet i sjukvården innan hen blev ämneslärare. 
Hen har varit mycket framgångsrik som UF-lärare med 
eleverna på Sveagymnasiet under den period som hen 
byggt upp skolans ekonomiprogram vilket hen rekryterades 
till 2007. 

 

Av intervjuerna framgår att de identifierade EFI Lgy 2011 ledarna anser att deras personliga 
bakgrund, kunnande, utbildningar och professionella erfarenheter från skola, akademi, 
näringslivet och den offentliga sektorn varit avgörande för att entreprenörskapsfrågan kommit 
att ta fäste och utvecklas på skolan redan innan läroplanen för gymnasiet 2011 (Skolverket, 
2011a) sjösattes. Med den nya läroplanen har dessa frågor fått ytterligare fokus och utrymme i 
undervisningen och i det utvecklingsarbete som kunde konstateras vara pågående under denna 
studies genomförande.  

I analysen av intervjuerna, och de formella dokumenten som erhölls för denna studie, framkom 
att de olika ledningspersonerna identifierat olika roller för ansvaret att transformera och realisera 
EFI Lgy 2011 till didaktiska klassrumspraktiker på skolan och i att utveckla dessa processer under 
den studerade perioden 2012–2016. De betonade under intervjuerna olika aspekter av det som 
kommit att bli målsättningen/(VILKA?) och innehållet/(VAD?) i den fastställda, realiserade 
utbildningen vad avser EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium (se bild 3 ovan).  

Nedan refereras några, utvalda, ledares förståelse av målsättningen och innehållet i utbildningen 
vad avser EFI Lgy 2011, dess processer och utveckling. Det är viktigt att notera att vid denna 
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studies slut förelåg, enligt respondenterna, en gemensam syn på skolans formella och fastställda 
utbildning i EFI Lgy 2011. De olika betraktelseperspektiven som återges avser att spegla en del av 
ledningsgruppens utvecklingsprocess i transformeringen och realiseringen av den nya läroplanen 
vad avser målsättningar och innehåll i EFI Lgy 2011 Sveagymnasium.  

Ledare 1 – Vice VD och verksamhetsutvecklingsansvarig 

I samband med SM-finalen för UF-företag 2015 sände Sveagymnasium och Svea ABs vice VD ut en 
pressrelease som kommunicerade skolans syn på dess målsättningar, satsningar och framgångar i 
att realisera utbildning och lärande som leder till Entreprenörskap, framgångsrik ”Ung 
Företagsamhet” och utveckling av innovativt tänkande hos eleverna.  

Under rubriken: ”Framgångar för Sveagymnasium i […], 5 UF-företag till SM! (2015-03-23)”, 
förmedlade vice VD [ledare 1] på Sveagymnasium sin förklaring till att skolan alltid presterar högt 
vad avser UF-mässan och UF-företagande. Detta anses bero på att skolan har ett väl genomtänkt, 
utprövat och formellt fastställt koncept avseende undervisning i entreprenörskap, företagande 
och innovativt tänkande och träning som realiserats på skolan för samtliga dess elever under åk 
1–3 i gymnasiet. Skolledningen påtalar att goda förutsättningar och formellt stöd ges till alla 
elever som vill driva UF-företag. Ett stort engagemang, intresse och kunnande bland lärarna och 
ledningen uppges möjliggöra elevernas utveckling till att nå "toppresultat”. Vice VD ger vidare 
uttryck för uppfattningen att ett väl utvecklat samarbete och nätverkande med det regionala 
näringslivets aktörer och representanter är av stor betydelse för att realisera skolans EFI Lgy 
2011-strategi och dess framgångar.  

Vid intervjun med Ledare 1 erhölls, utöver den ovan refererade presskommunikationen, en 
skriftlig dokumentation rubricerad ”Entreprenörskap på Sveagymnasium” (december, 2015). I 
detta dokument uppgavs att:  

 100 % av skolans elever läser kursen entreprenörskap, 100 p. 

 100 % av skolans program driver UF-företag. 

 100 % av skolans elever driver UF-företag i åk 1. 

 100 % av skolans lärare arbetar med entreprenörskap, varav 67 % [är] aktiva i UF-
arbetet. 

 Byggandet av ett nytt gymnasium, vid universitetscampus, kan ses som ett tydligt 
uttryck för ledningens entreprenörskap, företagande och innovativa tänkande i 
utvecklingen av skolan, gymnasieutbildningens förutsättningar, innehåll och 
genomförande. 

    Sveagymnasium har ett speciellt entreprenörskapsstipendium som delas ut till ett 
framgångsrikt företag i kommunen. Nomineringen av stipendiater och 
utdelningen av stipendiet leder till att skolans elever får träffa lokala företagare 
och representanter för det lokala näringslivet, vilket ger insyn och insikter om en 
entreprenör och företagares vardagsliv och bygger viktiga nätverk.  

Ledare 1 poängterade upprepat under intervjuerna för denna studie vikten av utveckling och 
utbildning för ledning och lärare på skolan. Detta särskilt vad avser EFI Lgy 2011-relaterat 
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kunnande. Hen uppgav att samtliga lärare har fått utbildning i ett utbildningskoncept som 
benämns ”CDIOxlix – Conceving (Tänka ut), Designing (Skapa), Implementing (Genomföra) and 
Operating (Driva och förvalta) ”l, li. Vidare har ett flertal ledare och lärare genomgått UGL – 
Utveckling, Grupp och Ledarskaplii, som kommer från Försvarsmakten. Skolan strävar medvetet 
efter att rekrytera lärare med ”spetskompetenser” för sina ämnesområden vilket uppfattas vara 
nödvändigt för att uppnå målsättningen att behålla och utveckla skolans ledande konkurrenskraft, 
även vad avser EFI Lgy 2011-utbildning för eleverna. Ett exempel på detta noterat under denna 
studie är att skolan har två disputerade lektorer i de naturvetenskapliga ämnena och uttalat 
eftersträvar att rekrytera lärare i samtliga ämnesområden med nationellt ledande profiler och 
meritering. Det är även noterbart att samtliga personer i ledningsteamet på Svea AB och 
Sveagymnasium har senior erfarenhet som lärare och meritering som erfarna ledare och 
skolutvecklare. 

Hen uppgav vidare att målsättningen och ”drivkraften för Sveagymnasiets ägare och ledare är att 
se eleverna utvecklas […] genom den fantastiska kunskap och lärdom de får med sig i detta 
arbete [med EFI Lgy 2011] som är en nyckelkompetens[er] i det livslånga lärandet” […].  Hen 
menade att det är en stor fördel, för att inte säga nödvändighet, att eleverna gått sin 
grundskoleutbildning på Sveaskolan för att de ska nå framgång på gymnasiet och nå de mål som 
ledning och ägare har satt upp för sina elevers lärande och personliga utveckling vid 
gymnasieexamen. Hen är av uppfattningen att det är svårt att ”ta igen” det som eleverna inte fått 
med sig från grundskolans tre första år i senare utbildningsskeden, särskilt då de kommer från en 
annan skolkultur och utvecklingsmiljö. Ledare 1 poängterar att Sveaskolans utbildningsmiljö och 
pedagogik för de första skolåren är avgörande för elevprestationerna och uppnådda resultat på 
Sveagymnasium, särskilt vad avser EFI Lgy 2011.  

Ledare 3 – Rektor på Sveagymnasium sedan 2014 

Rektor på Sveagymnasium började med att ifrågasätta den höga reformtakten generellt i skolan. 
Detta även med avseende på i denna studie benämnd EFI Lgy 2011-utbildning som lagstadgat 
krav i gymnasiet i läroplanens nuvarande förståelse. Hen menade att ”entreprenörskap” i skolans 
värld initialt kommit att bli ett ”buzz word” i reformer som avsetts att konkurrensutsätta och 
marknadsorientera den svenska skolan. Begreppet ”entreprenörskap” har i skolans värld 
genomgått en textuell formning och diskursutveckling under ca tio till femton år, fram till dess att 
det lagstiftade utbildningsuppdraget formulerats i den nuvarande läroplanen för gymnasiet 
(Skolverket, 2011a, s. 7). Hen menade att denna process har lett till att ”alla har gjort sin egen 
tolkning av vad entreprenörskap ska innebära och hur det ska undervisas i skolans värld”liii.  

När nuvarande rektor för Sveagymnasium tillträdde 2014 reflekterade hen över hur utbildningen, 
som i denna studie kommit att kallas EFI Lgy 2011 Sveagymnasium, skulle utformas under hens 
ledning och huvudmännens uppdrag för att möta såväl myndighetskrav som förväntningar från 
AB Sveas ägare. Den nuvarande utformningen av EFI Lgy 2011 hade startats 2013 genom beslut 
om att alla elever skulle gå den gemensamma utbildningen i Entreprenörskap om 100 p, över alla 
tre utbildningsår. Innan rektor tillträdde 2014 hade Sveagymnasiums 
entreprenörskapsutbildning, som Ledare 1 uppgivit, främst utgått från deltagande i UF 
verksamheten lokalt, regionalt och internationellt. Rektor ställdes raskt inför alla de beslut och 
aspekter som återfinns i den didaktiska översiktskartan som finns integrerad i analysredskapet 
”The Grid” (figur 4) och relaterad fördjupande analys av utbildningsplanering, genomförande och 
utvärdering av pågående praktiker. Hen hade att söka svar på alla dessa frågor med de övriga 
ledarna. Vidare att försöka få gehör för förändring och realisering av EFI Lgy 2011 i kollegiet på 
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skolan, bland elever och målsmän till studenterna. Rektor utgick som vice VD och övriga 
intervjuade ledare i denna studie från frågan om vad skolan satt upp som slutmål för elevernas 
lärande, i relation till påbudet om utbildning i EFI Lgy 2011 i denna process. 

Resultatet av kartläggningen, analys- och beslutsprocessen som refererats ovan blev att EFI Lgy 
2011 Sveagymnasium skulle genomföras i en specialdesignad utformning av Skolverkets kurs 
(ENTENR0, 100 p) över gymnasieprogrammens tre utbildningsår, vilken redan introducerats i 
utbildningen ett år tidigare. Detta skulle sammankopplas med elevernas avslutande 
gymnasiearbete för utvärdering av uppnådda prestationer och betygssättning i EFI Lgy 2011. 
CDIO-utbildningskonceptet fastställdes som den metodik och pedagogik som skulle tillämpas för 
att utbilda och träna eleverna på samtliga, utbildningsprogram i innovativt tänkande och praktik. 
I utläggningen av CDIO-metodiken skulle kursen i entreprenörskap integreras med 
gymnasiearbetet och de olika programmens karaktäristiska huvudämnen, likväl med kunskaper i 
allmänorienterande ämnen och i språk, vad avser skriftlig och muntlig framställan. En huvudfråga 
att lösa var hur en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas prestationer över tre 
utbildningsår och ämnesintegrerat i de olika gymnasieprogrammen skulle ske i praktiken. Vidare 
att kartlägga vilka kompetenser som fanns på skolan för att genomföra denna utbildning och dess 
former.  

Dessa beslut utgör enligt rektor en mycket stor förändring i gymnasieskolans värld, då alla 
utbildningsmoment i EFI Lgy 2011 skulle genomföras i schemalagd undervisning med en 
specialanpassad ämnes- och timplan. Vidare skulle eleverna löpande bedömas och betygssättas. 
För att ytterligare öka komplexiteten i utvecklingsarbetet skulle även utbildningen i EFI Lgy 2011 
som läroplanen uppger vara ämnesintegrerad i alla gymnasieprogrammen. 

Konceptualiserings- och utvecklingsarbetet för den nuvarande utformningen av EFI Lgy 2011 
uppges ha skett främst i dialog med Ledare 2, som ansvarig för science-gymnasiet och med 
uppgift att omforma CDIO-metodiken från en högskole- och universitetspedagogik till 
gymnasieskolans behov och förutsättningar på samtliga högskoleförberedande 
utbildningsprogram på Sveagymnasium. CDIO- metodikens ursprungliga syfte och målsättning är 
att förbättra utbildningen av framtidens ingenjörer.  

Rektor menade, sammanfattningsvis, att den första genomförandeperioden om tre år av EFI Lgy 
2011 ännu är att betrakta som en första ”prototyp” av hur hen och skolan skulle önska att 
utforma och vidareutveckla EFI Lgy 2011-utbildningen kommande läsår. En stor del av rektors tid 
uppgavs gå till praktiskt förankringsarbete av EFI Lgy 2011:s realisering i de dagliga 
klassrumspraktikerna och vidare till att balansera utbildningsresurser-, kompetens- och 
tidsåtgång, i relation till gymnasiets övriga utbildningskrav och ansvar. Utbildningen i EFI Lgy 2011 
får inte bli ”add on extra” för alla elever och lärarna i kollegiet, var rektors bestämda uppfattning. 
Hen poängterade även vikten av fortlöpande kollegial utbildning och gemensamma lärande- och 
utvecklingsprocesser för framgång i transformeringen av EFI Lgy 2011 till realiserade mål och 
framgångsrika klassrumspraktiker.  

Ledare 6 – Huvudlärare och ansvarig för entreprenörskapsutbildningen   

Ledare 6 utgick främst från de behov och sin egen, förändrade, professionella situation som 
bildlärare som uppstått på Sveagymnasium vid införande av den nya läroplanen 2011 då hen 
resonerade om målsättningen och innehållet i utformningen av den beslutade 
entreprenörskapskursen under hens ansvar. Med läroplanen för gymnasiet 2011 försvann de 
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valbara estetiska ämnena från de högskoleförberedande programmen, t ex desktop publishing. 
Entreprenörskapskursen kom att utformas och fastställas som formell utbildning för skolans alla 
elever för att lösa det av skolledningen uppfattade utbildningsgap och förekommande behov, för 
att eleverna ska ha med sig relevanta kunskaper från en högskoleförberedande 
gymnasieutbildning. Initiala problem med den beslutade kursen i entreprenörskap om 100 p, 
utlagd över tre år för alla elever i gymnasieprogrammen uppgavs ha varit bristande förståelse och 
motivation både bland elever och lärare. Ledare 6 uppgav att ett antal kollegor uppfattat den 
obligatoriska kursen om 100 p i entreprenörskap som “oönskad konkurrens” om elevernas 
schemalagda tid och fria val av andra kurser på gymnasiet. Vidare, svag ämnesintegrativ 
innehållskoppling mellan kursen i entreprenörskap och huvudämnena i de respektive 
gymnasieprogrammen. Utbildningen i entreprenörskap fick även initialt för stort fokus på 
framställnings- och presentationsteknik i samverkan med språklärarna och för litet fokus på 
utbildningsmoment i projektledningsmetodik och processkunskaper. En huvudsaklig utmaning 
uppgavs även har varit att finna lämpliga lokaler för entreprenörskapsutbildningen innan den nya 
skolan, som var under uppförande, kunnat tas i bruk för utbildningsverksamhet. Vid slutförandet 
av denna studie uppgavs de främsta utmaningarna, i den första genomförande perioden om tre 
år av EFI Lgy 2011, vara samordningen av gymnasiearbetenas handledning- och betygssättning i 
relation till slutförandet av kursen i entreprenörskaps och dess bedömning och betygssättning av 
elevernas prestationer.   

Ledare 5 – Programansvarig för Ekonomprogrammet   

Ledare 5, PA Ekonomi, påtalade att det finns många moment inom idrotten och lagsporterna 
samt elitidrottandet på Sveagymnasium som har stor betydelse för att eleverna ska utveckla 
förmågor som kan rubriceras ”entreprenöriella, företagsamma och innovativt tänkande” även om 
dessa utbildnings- och undervisningsmoment ännu inte är explicit uttryckta som del av skolans 
strategi och formella mål i utformning av innehållet i EFI Lgy 2011, utan snarare uppfattas som 
skolans arbete med elevhälsa och uppnåendet av en ”balanserad livsstil”.  

Ledare 5 exemplifierar detta med hur de undervisar eleverna i att ta ansvar för sin egen träning i 
idrottsutbildningen.  Hen menar att eleverna måste stödjas till att analysera sina egna svagheter 
och styrkor och själva bejaka dessa för att kunna ta eget ansvar och lägga upp sin träning. 
Utvecklingsmetoden börjar med att eleverna förmår sätta egna mål för sin träning, att de tränar 
självmant för att uppnå dessa mål och i denna process testar nya sätt att komma runt personliga 
hinder för att nå framgång. Om inte en prövad väg leder till önskat resultat ska eleverna förmå att 
motivera sig själva att finna andra vägar för att nå dessa resultat. Vidare ska eleverna fortlöpande 
utvärdera sina uppnådda resultat mot uppsatta mål. Denna metodik anser hen även är bra 
träning för entreprenörskap och ansvarstagande på andra arenor för personlig utveckling i 
studenternas liv.  Ledare 5 menar att målet är att när eleverna tar examen från Sveagymnasium 
ska de veta vad det innebär och hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för en verksamhet. 
De ska vara förberedda för ett vuxenliv i samhället, i näringslivet, på arbetsmarknaden och vid 
studier och verksamhet i akademin.  

Ledare 2,utvecklingsansvarig ”Science” inriktningen på gymnasiet, rektor till 2014 och Ledare 7, 
förstelärare i Ekonomi & Företagande, Organisation & Ledarskap, samt UF-företagandes, 
förståelse av målen och innehållet i EFI Lgy 2011-utbildningen återfinns under beskrivningen av 
EFI Lgy 2011-praktikerna på det naturvetenskapliga- och ekonomprogrammet nedan. 
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5.3.1   Summering av den inledande delstudien av EFI Lgy 2011, 
     Sveagymnasium 

Sammanfattningsvis hämtas från den första delstudien av EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium 
förståelsen att skolans ledning och delägare tar ett aktivt ansvar för, och är delaktiga i, EFI Lgy 
2011-utbildningen på skolan. Detta initierades redan 2002 då skolan startades genom 
engagemang i UF-verksamheten regionalt och nationellt. Sveagymnasiums entreprenörskapsteam 
och ledning verkar: a) ha tydliga och formella styrnings- och ledningsprocesser och organisation 
för undervisningen i EFI Lgy 2011; b) vidare löpande beakta resursbehov och kompetensutveckling 
för såväl ledningen som kollegiet för EFI Lgy 2011-undervisningens framgångsrika realisering och 
c) ha en starkt formande kultur som genomsyras av friskolans och dess AB-ägares entreprenöriella 
och professionella meritering, ambitioner och målsättningar och skollag 2010:s värdegrund. 
Informanterna uppger att det finns en löpande dialog och utvecklingsdynamik i ledningen och 
kollegiet på skolan vad avser EFI Lgy 2011-relaterade frågor. Utvecklingsansvarig, vice VD (Ledare 
1), har ett särskilt fokus på och driver EFI Lgy 2011-frågorna framåt i nära samverkan med Ledare 
2 som är ansvarig för Science-programmet, tillämpningen och utvecklingen av CDIO-metodiken 
och även sitter i styrelsen för Svea AB. Ledare 3, som är rektor på Sveagymnasium, verkar ha en 
uttalad roll att mediera utvecklings- och förändringsaktiviteter som beslutas och drivs i 
ledningsgruppen, i relation till den etablerade verksamheten och undervisningen på skolan, för att 
beslutade aktiviteter ska få en plats i scheman, kursplaner och dagliga didaktiska praktiker. 
Läraren i entreprenörskap har huvudansvaret för genomförandet och löpande verkställandet av 
utbildningen i entreprenörskap och samordning med andra ämneslärare och skolans ledning. Hen 
sätter även alla betyg i entreprenörskapskursen om sammantaget 100 p för elever. Huvudläraren i 
ekonomi, Ledare 7, samarbetar mycket nära med ansvarig för entreprenörskapsutbildningen, 
särskilt vad avser UF-företagandet och programutvecklingen. Utmärkande är även att arbetet 
med transformeringen av EFI Lgy 2011 till realiserade klassrumspraktiker inte drivits i projekt- 
eller ad hoc-betonat format, utan uppges ha utvecklats i formella ledningsstrukturer, 
organisation, professionella processer och myndighetsutövning under hela den aktuella 
studieperioden. Respondenterna i ledningsteamet EFI Lgy 2011 uppgav att de formellt beslutat att 
undervisningen i EFI Lgy 2011 ska genomföras i schemalagda kurser med ämnes- och timplaner 
baserade på läroplanen för gymnasiet 2011. Vidare, ämnesintegrerat i de olika 
utbildningsprogrammen på Sveagymnasium främst genom tillämpning av CDIO-metodiken och 
pedagogiken. All utbildning i EFI Lgy 2011 uppges även bedömas och betygssättas på 
Sveagymnasium.  

5.4 Mötet mellan den didaktiska transformerings- och 
realiseringsarenan - fastställd och genomförd utbildning 
EFI Lgy 2011 Sveagymnasium 

 

Utbildningen i EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium noteras fastställd av skolans formella ledning för 
såväl enhetlig utbildning i EFI Lgy 2011 för samtliga elever på skolan som ramvillkor, riktlinjer och 
förväntningar för de olika gymnasieprogrammens utformning av tillämpade praktiker vad avser 
ämnesintegration av EFI Lgy 2011 under hela elevernas utbildning. En entydig bild av 
respondenternas svar och analyserad, formell dokumentation verifierar att transformeringen och 
realiseringen av läroplanen för gymnasiet 2011 och anbefalld utbildning i entreprenörskap, 
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företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 2011, tar sig i sammanfattning följande 
läroplansdidaktiska uttryck, genom fastställda beslut på Sveagymnasium.   

Entreprenörskap 

Alla elever: 

 Genomgår en specialdesignad utbildning med utgångspunkt i Skolverkets 
kursplan för ämnet entreprenörskap (ENTENROliv). Denna utbildning läggs ut 
över samtliga tre utbildningsår. De första två åren undervisas ämnet under 
koncentrerade kursdagar. Under det tredje läsåret samordnas och integreras 
entreprenörskapskursens utläggning med genomförandet av elevernas enskilda 
gymnasiearbete.lv  
 

Företagande 
 

Alla elever: 
 

 Deltar sedan 2015 under första årskursen i en speciell s k ”UF-light” verksamhet 
som Sveagymnasium utvecklat med UF-verksamheten centralt. I UF-light 
genomförs ett mindre projekt i varje klass och under ledning av 
klassföreståndaren. Syftet är att alla elever ska få prova på att planera, starta, 
genomföra och avveckla en verksamhet under gymnasietiden. Denna aktivitet 
är ännu i utformandefasen. 

 

 Har möjlighet att delta i UF-företagande. Det är dock endast på tredje året vid 
Ekonomiprogrammet som detta är schemalagt (kurs- samt 
utbildningsplansbunden undervisning). Övriga elever får driva sina UF-projekt 
på fritiden och som frivillig fördjupning och personlig utveckling. Skolan ger 
dock samtliga elever sitt formella stöd, handledning och bistånd i 
genomförandet även av frivilligt UF-deltagande och projekt.  
 

Innovativt tänkande och praktik 
 

Alla elever: 
 
Omfattas av CDIO-metodiken och pedagogiken som introducerats på 
Sveagymnasiet i syfte att ge ett ramverk för elevernas ämnesintegrerade 
träning i EFI Lgy 2011, på samtliga erbjudna högskoleförberedande program.  
 
De fyra komponenterna i CDIO-metodikenlvi: ” Conceiving (Tänka ut), Designing 
(Skapa), Implementing (Genomförande) & Operating (Driva och förvalta)”, 
kännetecknas av de projektbaserade utbildningssteg som avser att leda till 
realiseringen av potentiella innovationer. En innovation är definitionsmässigt en 
framgångsrikt kommersialiserad produkt eller tjänst.  I EFI Lgy 2011 ska det 
”innovativa tänkandet” tränas, vilket uppenbarligen blir utfallet med denna 
metodik. Entreprenörskapskursen och deltagande i Ung Företagsamhet tränar 
och utbildar eleverna i entreprenörskap och ger förutsättningar för att realisera 
innovationer genom företagsamhet och potentiell, industriell utveckling.  
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CDIO-metodiken integrerar elevernas utveckling av programspecifika kunskaper 
och gymnasiegemensamma ämnens praktiska tillämpning som språk och, för 
det egna programvalet, allmänorienterade ämnen i EFI Lgy 2011 utbildningenlvii. 
 
Tillämpningen av CDIO-metodiken uttrycks inte alltid explicit i mötet med 
eleverna i klassrumspraktikerna, då det i första hand synes vara ett 
utvecklingsinstrument för programansvariga och lärare med 
”spetskompetenser” på de olika gymnasieprogrammen i utformningen av de 
gemensamma och programspecifika didaktiska processerna och praktikerna.   
 
CDIO-metodiken och den tillämpade, pedagogiska, utformningen på 
Sveagymnasium beskrivs i mer utförlig detalj under Naturvetenskaps-
programmet/Science- gymnasiet nedan.  
 
 

Bedömning och Betyg  
 
Alla elever: 

 Eleverna får ett slutbetyg i entreprenörskap på skalan F–A och ett separat betyg 
för gymnasiearbetet. I slutbetyget i entreprenörskap utvärderas hur väl 
gymnasiearbetet genomförts med beaktande av förväntade kunskaper i detta 
ämne och dess uttryck i det genomförda projektarbetet. Det är alltså gynnsamt 
för eleverna att anstränga sig i genomförandet av gymnasiearbetet då det 
kommer till uttryck inte bara i ett godkännande eller underkännande i 
avgångsbetyget, utan även bedöms på skalan från F till A i betyget från tre år av 
utbildning i entreprenörskap om 100 p. Viktningen i betygssättning i 
entreprenörskap ger relativt stor tyngd åt bedömningen av gymnasiearbetets 
genomförande. De tio delmomenten som betygssätts med samma inbördes vikt 
och betydelse för slutbetyget i entreprenörskap är: a) marknadsföring & 
presentation; b) ekonomi; c) lagstiftning & juridik; d) individ- & 
samhällsutveckling; e) grupprocesser; f) upprättande av projektplan; f) ansvar & 
genomförande och g) administration, dokumentation & kommunikation. 
Fastställda kunskapskrav och mall för betygssättning finns i notlviii, lix.  

 
EFI Lgy 2011 gymnasieprograms specifika, didaktiska processer och praktiker 
 
Alla elever:  

 Omfattas, utöver den gemensamma, fastställda, utbildningen för samtliga 
elever i EFI Lgy 2011, av gymnasieprogramspecifik och ämnesintegrerad EFI Lgy 
2011 utbildning. Gymnasieprogrammen har större eller mindre betoning och 
utrymme för aktiviteter som kan rubriceras under E, F och I, vägledda av CDIO-
metodiken och pedagogikens anpassning till respektive gymnasieprogram. I det 
följande redovisas några av de uppfattade varianterna och skillnaderna i dessa 
avseenden. Utformningen och realiseringen av de programspecifika momenten 
är i hög grad knutna till de lärare som är huvudansvariga och del av 
Sveagymnasiums ledningsteam EFI Lgy 2011 i samverkan med deras kollegiala, 
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närmaste, specialiserade och programspecifika undervisningsteam, även 
omfattande nätverk och relationer utanför den egna skolan. 

 
5.5     Den didaktiska realiseringsarenan – utbildning i EFI Lgy 

2011 Sveagymnasium på ekonomi-, naturvetenskapliga 
och samhällsvetenskapliga programmet 

  
5.5.1 EFI Lgy 2011 Sveagymnasium – Naturvetenskapliga 
programmet  med särskild fördjupning ”Science/Science-
gymnasiet”  

Denna sektion bygger på intervjuer med Ledare 1-4 och ämneslärare ÄL 1 och ÄL 2. 

Det naturvetenskapliga programmet med ”science-inriktning” präglas starkt av Ledare 2 som är 
ingenjör och brinner för sitt utvecklingsprojekt att forma utvecklingen av Science-gymnasiet, 
uppdraget att anpassa och realisera CDIO-metodiken och pedagogiken, på det egna och de andra 
gymnasieprogrammen på Sveagymnasium. Vidare har hen ansvar för att utveckla skolans externa 
kontakter och nätverk med utvecklings- och tillväxtmyndigheter, intresseorganisationer, 
universitet och näringslivet, nationellt och internationellt. Hen har samlat sex lärare i det som 
kommit att benämnas ”fysik-gruppen” internt.  

På det naturvetenskapliga (”science”-) programmet har CDIO-metodiken och pedagogiken 
tillämpats mest långtgående för utveckling av den programspecifika EFI Lgy 2011-utbildningen av 
eleverna. CDIO-konceptet kommer initialt från den tekniktunga flyg- och rymdindustrin i USA via 
Chalmers tekniska högskolalx och Umeå universitetlxi. 2015 infördes ett fjärde år på gymnasiets 
teknikprogram, för utbildning av gymnasieingenjörer. Skolverket (2015) har rekommenderat 
tillämpning av CDIO-metodiken för gymnasieingenjörsutbildningen under det fjärde 
utbildningsåret. Sveagymnasium utvecklar en i Sverige banbrytande modell och tillämpad metodik 
av CDIO-koncept för gymnasiets EFI Lgy 2011-behov.lxii. I figur 5 nedan åskådliggör ledare 2 hur 
hen utformat programmets och elevernas EFI Lgy 2011-utbildning ämnesintegrativt under de tre 
utbildningsåren på Sveagymnasium. Fyra huvudkategorier av programspecifika EFI Lgy 2011-
kunskaper återfinns och läggs ut i undervisning under samtliga tre studieår (notera att varje 
kunskapskategori representeras av en färg i figuren): i) muntlig presentation, ii) rapportskrivande, 
iii) projektledning och iv) gruppsamarbetelxiii. De ämnen, didaktiska processer och 
utbildningsmoment som inkluderas under respektive EFI Lgy 2011-programspecifik huvudkategori 
av kunnande och lärande ska förstås på följande vis: 

EFI Lgy 2011-utbildningen, 

i) i muntlig presentation: sker ämnesintegrerat under åk 1–3 i kurserna engelska 5, 
  svenska 2, samhällskunskap 1 och biologi 2.  

ii)  i rapportskrivande: sker ämnesintegrerat i åk 1–3 i kurserna svenska 1, kemi 1, 
fysik 2 och svenska 3. 

iii)  i projektledning: sker ämnesintegrerat under åk 1–3 i kursen entreprenörskap, 
 100 p.  Som framgår i figur 5 nedan har entreprenörskapskursen en central 
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 ställning i utbildningsprogrammet i vad som med programspecifik EFI Lgy 2011-
 terminologi benämns ”projektledning”. 

iv) i gruppsamarbete: sker ämnesintegrerat under åk 1–3 i kurserna biologi 1, fysik 1, 
  engelska 6 och kemi 2.  

 

Figur 5: Beskrivning av hur CDIO-konceptet vävs samman i kursplanen för NA Profil Science-
utbildningen på Sveagymnasium inför läsåret 2016/17. 

Vid intervju med ansvarig lärare i kemi och biologi framkom att den aktuella metodiken visst 
används i dessa ämnen, men inte fullt lika explicit i relation till elevernas realiserade undervisning 
som i fysik. 

Träningen i innovativt tänkande, med den tillämpade CDIO-metodiken och didaktiken för 
gymnasiet i utläggningen av utbildningen i EFI Lgy 2011, framkommer tydligast på Science-
inriktningen och det naturvetenskapliga programmet på Sveagymnasium. Detta manifesteras i 
deltagande i internationella tävlingar, där elever och lärare engageras i att utveckla vetenskapliga, 
teknikbaserade produkter och lösningar. Det gångna läsåret har flera lag från Sveagymnasium 
framgångsrikt konstruerat robotar och deltagit i den globala finalen för denna tävling i Silicon 
Valley i USA. Deltagandet i denna typ av aktiviteter och projekt breddar skolans, lärarnas och 
elevernas kontakter mot akademisk forskning och industriella företag nationellt och 
internationellt, vilket leder till ökat innovativt tänkande och utveckling av förmågor till 
entreprenörskap och företagsamhet. Inriktningen på detta programs förståelse av EFI Lgy 2011 är 
främst mot förberedelse för vetenskaplig och innovationsdriven forskning och företagande i 
förlängningen av gymnasieutbildningen. Utrymme ges även för individuell utveckling och 
specialisering redan på gymnasiet, då eleverna med föräldrarnas och kollegiets medgivande har 
rätt att studera kurser även på högskole- och universitetsnivån. 
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5.5.2 EFI Lgy 2011 Sveagymnasium - Ekonomprogrammet 

Denna sektion bygger på intervjuer med Ledare 1, 6 och 7, samt ämneslärare 3 (ÄL 3).  

Ledare 7, som är programansvarig och förstelärare i ämnet ekonomi, ”brinner” personligen för 
entreprenörskap, företagande och UF-verksamheten. På ekonomprogrammet är detta, som redan 
nämnts, schemalagd formell utbildning. På Sveagymnasium finns en progressionsplan och ”röd 
tråd” för detta utbildningsgenomförande under de tre utbildningsåren. Den nuvarande praktiken 
av vad som i denna studie kommit att benämnas EFID Lgy 2011 Sveagymnasium på 
ekonomiprogrammet grundades redan under föregående läroplan för gymnasiet på skolan. Denna 
praktik vidareutvecklades vid mötet med den nya läroplanen för gymnasiet och dess 
styrdokument. Den s k ”röda tråden” består av kurserna i Företagsekonomi 1 under åk 1 och 
Företagsekonomi 2 under Åk 2. Under dessa första skolår genomgår eleverna alla grundkurser i 
ekonomi, för att sedan under det tredje studieåret knyta samman dessa kunskaper och applicera 
dem i praktiskt genomförda verksamheter och projekt. 

CDIO-metodiken är mindre artikulerad i Ekonomprogrammets tillämpade EFI Lgy 2011 processer 
och praktiker. Det kan bero på att dessa metoder redan finns integrerade i den processmetodiker 
som utvecklats och används i UF-utbildningen och verksamheten. För att realisera ”innovativt 
tänkande” till innovationer måste en kommersialisering genom entreprenörskap och 
framgångsrikt företagande ske. Det är slutmålet för en UF-process, utöver att UF-företaget även 
ska avvecklas under utbildningenlxiv. I ekonomprogrammet tar CDIO-metodiken sig främst uttryck i 
en stark betoning av ämnesintegrerad utbildning och utveckling av muntliga, skriftliga och 
professionella presentationsförmågor och kommunikativt kunnande. 

 I åk 1 gör eleverna en ”mini-affärsplan”/”case” i slutet av andra terminen, som syftar till att få 
dem att börja fundera över vad de skulle vilja genomföra som sitt UF-projekt i årskurs 3. Detta 
knyter även samman undervisningen och förståelsen av denna i FEK 1-kursen under första läsåret. 
Under de sista veckorna av Åk 2 fördjupas detta arbete och eleverna förväntas i grupp presentera 
en utvecklad och mer detaljerad affärsplan. Det är önskvärt, men inte tvingande, att denna plan 
kan användas som grund för elevernas UF-projekt under det tredje och avlutande studieåret. 
Detta delmoment syftar till att bedöma och betygssätta att eleverna förmått tillägna sig och kan 
integrera det kunnande de förväntas ha inhämtat under de två kurserna i FEK 1 och FEK 2. Under 
Åk 2 fördjupas även kunskaperna genom att eleverna genomgår kursen Organisation & Ledarskap 
(LEDLEDO, 100 p) och läser matematik för ekonomer. 

Under det tredje läsåret genomför eleverna sitt fullskaliga deltagande i UF-verksamheten, 
regionalt och nationellt, som del av kursen Entreprenörskap & Företagande (FÖRENT0, 100 p). 
Ansvarig ekonomilärare (Ledare 7) understryker att tredjeåret i ekonomistudierna ska 
demonstrera att eleverna förmår ”transformera inhämtat kunnande till görande”. Hen poängterar 
att ”allt lärande i FEK 1 och FEK 2 ska appliceras i en idé som är affärsmässigt bärkraftig och ett 
uttryck för elevens innovativa tänkande, vilket omsätts till realiserad verklighet”. Eleverna 
förväntas demonstrera att de inhämtat en ”verktygslåda” av relevant kunnande, att de har med 
sig en initial prototyp för hur deras UF-projekt ska kunna utformas och utvecklas från Åk 1 och Åk 
2. Vidare ska de ha uppnått en sådan nivå av psyko-social mognad och förmågor att de kan göra 
realistiska bedömningar och avväganden om sitt projekts genomförande och möjlighet till 
framgång. De ska även bemästra demonstrerad förståelse av den förväntansbild som 
huvudläraren har på deras prestationer, inom ramen för Sveagymnasiums värderingar och 
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målsättningar för skolans elever. Ännu har inte några elever valt att använda sitt UF-projekt som 
bas för det enskilda gymnasiearbetet.  

För att lyckas i genomförandet av denna utbildning menar Ledare 7 att det är av yttersta vikt att 
ha ledningens formella stöd och tillåtelse för upplägget och ett ”personligt” utformat lärar- och 
ledarskap. De viktigaste framgångsfaktorerna i detta upplägg av utbildningen menar hen är 
lärarens personliga egenskaper och kompetenser. ”Face-time” med varje elev under varje 
undervisningspass och tillgänglighet utöver undervisningstiden vid behov är en förutsättning för 
framgång. Coaching är vidare A & O för manifesterad framgång, jämte personligt engagemang, 
stöttning och vägledning under projektfaserna, vars framgång beror av elevernas förtroende för 
läraren i fråga. Eleverna måste känna tillit för läraren och att de har skolans formella stöd för att 
våga prova sina förmågor, hantera motgångar och fall samt vända dessa till lärdomar och 
framgång. Enligt Ledare 7 är en integrerad komponent i hela ekonomiskutbildningens ”röda tråd” 
är framgångsrikt inhämtande och tillämpning av kursen i entreprenörskap (ENTENR0). Samtliga 
examensmål och kunskapskrav som bedöms i dessa kurser och undervisning är baserade på 
styrdokumenten från Skolverket i relation till Läroplan 2011. 

Noterbart är att mycket begränsad introduktion till, och undervisning om, riskkapital, extern 
företags-finansiering, finansiella marknader och dess aktörer förekommer på 
Ekonomiprogrammet och i dess formella ämnesplaner för gymnasiet. Detta trots att eleverna 
startar egna UF-företag och kommer i kontakt med dessa företagsrelaterade ämnen, intressenter 
och verksamheter under sitt UF-år.  

5.5.3 EFI Lgy 2011 Sveagymnasium – Samhällsvetenskapliga 
 programmet 

Denna sektion bygger på intervjuer med Ledare 2, ämneslärare 3 (ÄL 3) och ämneslärare (ÄL 
4).Det samhällsvetenskapliga programmet på Sveagymnasium är relativt sett mindre engagerad i 
EFI Lgy 2011-ämnesintegrerad utveckling och undervisning än övriga programs respondenter. 
Eleverna på samhällsvetenskapliga programmet uppgavs arbeta med EFI Lgy 2011 anpassat till de 
samhällsvetenskapliga förutsättningarna, vilket uppgavs innebära: ”att eleverna självständigt och 
reflekterande angriper samhällets olika problem för att hitta nya innovativa lösningar på dessa”. 
Vidare: ”att synliggöra enskilda entreprenörers påverkan och vikt för samhällsutvecklingen 
(ekonomiskt, socialt och demokratiskt)”. Eleverna i detta program har även möjlighet att genomgå 
utbildning i Ledarskap och Organisation som beaktar etiska aspekter av EFI ur ett 
samhällsperspektiv. På denna studieinriktning verkar det finnas en avvaktande till reserverad 
hållning bland intervjuade lärare för att EFI Lgy 2011 ska integreras och läggas ut i form av 
obligatorisk undervisning som sker på Sveagymnasium. Respondenterna kände dock inte att de 
kunde ge uttryck för detta öppet på skolan och i relation till de formella ledarnalxv. Hos nye rektor 
(Ledare 3) fanns dock vid intervjun öppenhet för och villighet att begrunda samt resonera om 
dessa synpunkter och ståndpunkter bland kollegiets lärare. Ansvarig för entreprenörskapskursen 
gav uttryck för att hen mötte dessa strömningar i verksamheten på skolan. Hen var av 
uppfattningen att en formell och transparent dialog om dessa frågor skulle gynna den fortsatta 
utvecklingen av EFID. Ett uttryck för motstånd och bristande förståelse för rimligheten i att 
realisera Svea EFI Lgy 2011:s formella planering och transformering av läroplanens intentioner och 
målsättningar skulle kunna vara att några av de tillfrågade lärarna inte, eller högst motvilligt, 
önskade bli intervjuade i denna studie. 
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En av de intervjuade lärarna i de samhällsvetenskapliga ämnena (ÄL4) menade att eleverna i 
första hand ska fostras till att bli demokratiska och kunniga samhällsmedborgare, enligt skollag 
2010 (Regeringen, 2010). De ska utveckla förmågan till analytiskt och kritiskt tänkande och 
förhållningssätt, vidare förmå bedöma vilka ”spelregler” som föreligger i samhället och hur man 
förhåller sig till dessa för att inte ”hamna utanför ramarna”. Hen menade att ett okritiskt 
bejakande av entreprenörskap, företagande, industriell utveckling och innovation är ”dogmatiskt 
laddat” i relation till skollag 2010, och läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011a). I 
samhällskunskap, religionskunskap, filosofi, sociologi och historia menar hen att eleverna ska 
inhämta kunskaper som i första hand utvecklar dem som samhällsmedborgare och människor, 
inte primärt till att bli företagare, entreprenörer, industrialister och kapitalister. Dessa ämnen ska 
lägga en god grund för förståelse av aspekter som ”hållbar samhällsutveckling”, ”konsten att vara 
människa” och ”meningen med livet”, samt ge goda baskunskaper i etik, tillika att vara en god 
kamrat och medmänniska. Ett flertal respondenter, även i andra programinriktningar, 
efterfrågade utrymme och uttryck i Svea EFI Lgy 2011-utbildning för vad som kommit att 
rubriceras som ”socialt entreprenörskap”, icke-vinstdrivande verksamhet och företagande. Hen 
påtalade även att skolmiljön och klassrumsklimatet på Sveagymnasium är mycket gott. Detta 
fostrar eleverna enligt skollagens intentioner och värdegrund, tillika den värdegrund och de 
normer som elever och lärare enskilt valt att ställa sig till efterlevnad vid antagning och anställning 
på skolan. En tongivande lärare på det samhällsvetenskapliga programmet (ÄL 4)menade att: 
”Sveagymnasium har ett gott klassrumsklimat, där alla respekteras som individer”. Hen fortsätter: 
”På Sveagymnasium vågar alla elever vara sig själva och ge uttryck och avtryck för sin personlighet 
[i respekt för den andre]. För att detta skall fungera krävs ett starkt, sunt och tydligt ledarskap av 
lärarna i klassrummen och skolans ledning”. 

Ansvarig ämneslärare i juridik (ÄL3) intervjuades även i detta program. Hen bidrog främst indirekt 
till utbildningsprogrammet i entreprenörskap, avseende moment i avtalsjuridik, handelsrätt, och 
immaterialrätt. Hen menade även att ämnet juridik i undervisningen, av olika praktiska fall som 
ska analyseras, diskuteras och lösas, innehåller de flesta av momenten av färdigheter som ingår i 
kursen entreprenörskap. Denna lärare är även del av lärarlaget på ekonomiprogrammet. 

 5.6  Funna former och klassificering av situerat kunnande,  
  lärande och gemenskaper på Sveagymnasium 

I det följande relateras och analysera den realiserade EFI Lgy 2011 utbildningen på 
Sveagymnasium till definierade ”lärandepraktiker” och ”lärandegemenskaper”, enligt Amin & 
Roberts ansats (2008) och som tillämpat och återgivet i tabell 1. Detta syftar till att söka forma en 
initial klassificering och läroplanskodning för det sociokulturella och redskapsmedierade 
perspektivet. Vidare kan en klassificering vara till vägledning då kursen ”entreprenörskap” 
tillämpas på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Denna utbildning och ämnesplan 
har traditionellt tillämpats på gymnasiets yrkesförberedande program. I CDIO-metodiken och dess 
tillämpning som pedagogiskt redskap i utvecklingen av EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium kan det 
noteras att det kunnande och färdigheter som denna kursbeskrivning utgör även kommer till 
användning på de högskoleförberedande programmen. Avsikten är att klassificering nedan ska 
kunna utgöra grunden för kodning av kunnande och aktiviteter i förståelsen av det som 
fortsättningsvis benämns Entreprenörskapets, Företagandet och det Innovativa tänkandets 
didaktik på gymnasieskolan, EFID. 
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Kunskaperna i EFI är, som redan diskuterats, delvis överlappande och delvis integrerade i 
varandra. Av detta skäl har staplarna längst till vänster och utmed hela tabellen försetts med 
rubriceringen: Entreprenörskap, Företagande och Innovativt tänkande. Dessa förmågor är 
relevanta i relation till dessa fyra definierade aktivitetsklasser: Hantverksbetonande, 
Professionella, Expertis och Kreativitet samt Virtuella.   

EFI Lgy 2011 aktiviteter som grupperats under kodningen ”hantverksbetonade”, är främst UF-
företagande och UF-light, med kursen entreprenörskap. Detta synes rimligt mot utgångspunkt 
från att kursen ENTRO, 100p, utformats för att ge utbildning till blivande företagare som 
rörmokare, snickare, kockar, butiksägare och verksamma i hotell- och turistnäringen. När EFI Lgy 
2011 kommit att omfatta alla gymnasieelever i Sverige, har kursen med Sveadesign och 
utformning, kommit att tillämpas för samtliga högskoleförberedandeprogrammen på 
Sveagymnasium. De förberedande professionella kunskaperna, får sin främsta inriktning genom 
elevernas val av gymnasieprogram. På Sveagymnasium förstärks denna professionella träning, 
genom tillämpningen av den ämnesintegrerande CDIO-metodiken och dess didaktiska aktiviteter. 
Expertkunnande och hög kreativitet, tränas främst i UF- och CDIO-relaterade aktiviteter. Detta är 
mest noterbart på Ekonomprogrammet och i det naturvetenskapliga programmet på 
Sciencegymnasiet. Tillämpningen av virtuellt kunnande var främst noterbart genom skolans ITK-
strategi och relaterad utbildning och didaktiska aktiviteter i entreprenörskapsprogrammet. 
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Tabell 6: Funna former och klassificering av situerade kunskaper, lärande och aktiviteter på 
Sveagymnasium (tillämpning av Amin & Roberts, 2008, s. 15–16). 

Former av  
situerat lärande: 

E 
N 
T 
R 
E 
P 
R 
E 
N 
Ö 
R 
S 
K 
A 
P 

F 
Ö 
R 
E 
T 
A 
G 
A 
N 
D 
E 

I 
N 
N 
O 
V 
A 
T 
I 
V 
T 
- 
T 
Ä 
N 
K 
A 
N 
D 
E 

Aktiviteter: Typ av kunskaper Sveagymnasium EFI Lgy 2011: 

Hantverksbetonade  
 

Utbildning i entreprenörskap för samtliga elever, över de två första 
läsåren, i särskilt utformat program baserat på Skolverkets kursplan 
(ENTENRO).  
 
Delvis UF-light och UF-företagande(FÖRENTO, 100p) 
 

Professionella 
 

Valt utbildningsprogram är högskoleförberedande och därmed de första 
stegen i professionell utbildning och yrkesgruppstillhörighet. Detta 
fördjupas i de valbara delinriktningarna och kurserna för specialisering 
som valt gymnasium erbjuder. Genomförandet av gymnasiearbetet som 
del av entreprenörskaps-kursen och dess utbildning, i kombination med 
eget professionellt specialiseringsämne är det slutliga examinationsprovet 
av vald professionell förberedande utbildningsinriktning på gymnasiet.  
 
CDIO-Design Svea, tillämpad, metodik, didaktik och 
undervisningsplanering, syftar till att ge eleverna projekt- och process-
baserat, ämnesintegrerat, professionell förberedelse och kunnande.  
Ämnesintegrerad lärare och utbildningssamverkan i entreprenörskap, 
företagsekonomi, matematik, svenska och media (CDIO-design Svea). 
 
För ekonomer är ”Företagande och Entreprenörskapskursen” (FÖRENTO) 
och UF-företagandet, en del av den professionella förberedande, 
programutbildningen. 
 
För ekonomer och samhällsvetare är kursen i Ledarskap och Organisation 
professionellt förberedande, (LEDLEDO). 
 
 

 
Expertis och hög kreativitet 
Forskare, science-baserade 
verksamheter, artister 
 

 
UF-företagande, i viss omfattning, detta då de flesta UF-företag synes 
utveckla traditionella, konsumentprodukter och i viss mån tjänster. 
Affärsmodeller drivna av digitalisering och sociala media, noteras i ökande 
utsträckning, vilka kan klassas i denna kategori av kunskaper.  
 
CDIO-Design Svea, tillämpad, metodik, didaktik och 
undervisningsplanering, vilken syftar till att ge eleverna projekt- och 
process-baserat, ämnesintegrerat, professionell, förberedelse och 
kunnande i relation till de naturvetenskapliga och teknikbaserade ämnena 
på ”science” gymnasiet. Exempelvis  
deltagande i internationella tävlingar i robotbyggande, nätverks-
aktiviteter med universitetet och näringslivet, samt regionala 
myndigheter och institutioner.  
 

Virtuella 
 
(mjukvaru-utvecklare, on-
linegrupper, 
öppna forum och 
utvecklingsgemenskaper) 

 
Integrerad användning av IKT, MacBook för alla, oklart i denna studie i 
vilken mån det genererar deltagande i virtuella lärandegrupper. 
Entreprenörskaps-kursen över tre år, Utbildning i media och Adobes 
Creative Suit-program. 
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Kartläggningen och analysen av utbildningen av EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium som presenterats 
i denna fallbeskrivning är avsedd att förmedla de forskningsresultat som genererats genom 
studien. Fallbeskrivningen är även avsedd att kunna fungera som ett pedagogiskt verktyg vid 
utbildning och skolutveckling vad avser EFI Lgy 2011. I bilaga 4 finns ett förslag på hur en 
utbildning eller skolutvecklingsinsats skulle kunna utformas, baserad på fallstudien av EFI Lgy 2011 
på Sveagymnasium.  

6.  Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa 
tänkandets Läroplansdidaktik (EFID) Lgy 2011 
Sveagymnasium – Sammanfattande diskussion av 
fallstudien 

Det huvudsakliga resultatet av denna studie är fallbeskrivningen och redovisningen av hur 
Sveagymnasium med dess ledning och kollegiet transformerat och realiserat läroplanen för 
gymnasiets påbud om att alla elever, ämnesintegrerat och som ”en röd tråd” genom all 
undervisning, ska utbildas och tränas i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI 
Lgy 2011. I det följande återfinns några reflektioner över uppfattade, centrala aspekter som 
beskrivits i fallstudien. Vidare, en begrundan av de fortsatta utmaningar som ägare, ledning och 
kollegiet på Sveagymnasiet verkar stå inför vid avslutandet av detta projekt. Dessa har tolkats och 
sammanfattats av ansvarig forskare, baserat på den samlade berättelsen som analysen av de 
genomförda intervjuerna gav grund för och noteringar av några respondenters personliga 
reflektioner över EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium. Därefter följer en sammanfattning av studien 
och dess bidrag i sin helhet. Stake (2005, s. 454; s. 460) är av förståelsen att följande reflektion är 
relevant vid begrundan av vilka resultat och generaliseringar som kan förväntas uppnås av en 
fallstudie: 

It is intuition that persuades both researchers and reader that what is known about 
one case may very well be true about a similar case […]. […]The purpose of a case 
report is not to represent the world, but to represent the case. Criteria for 
conducting the kind of research that leads to valid generalization need modification 
to fit the search for particularization. The utility of case research is in its extensions 
of experience. The methods of qualitative case study are largely the methods of 
disciplining personal and particularized experiences.  

På svenska skulle vi kanske uttrycka denna förståelse med formuleringen att “det ligger i 
betraktarens ögon” vad som uppfattas vara av relevans i en fallstudiepresentation. Vidare, vilka 
reflektioner och lärdomar detta kan ge upphov till hos betraktaren och i dennes dialog med 
andra. I denna studie har en viss vägledning utformats för betraktelseperspektivet av resultaten. 
Detta har skett genom forskningsdesignen, avgränsningarna, metodiken och analysprocessen i 
syfte att rikta fokus mot Sveagymnasiums läroplansdidaktiska transformerings- och 
realiseringsarenor för EFI Lgy 2011. Detta i strävan att beskriva mötet mellan den dagliga 
pågående utbildningsverksamheten på gymnasiet, ledningen för förändringsarbete och 
genomförandestrategier vid transformeringen och realiseringen av den nya läroplanens 
formuleringar, vad avser EFI Lgy 2011.  



54 
 

I det teoretiska ramverket ”The Grid” (Figur 4) sammanfogades ett redskap för analysen av de 
läroplansdidaktiska EFI Lgy 2011-processerna och praktikerna på transformerings- och 
realiseringsarenan på Sveagymnasium, och därmed även ett ramverk för den empiriska analysen 
och bearbetningen samt därpå baserad redovisning av föreliggande fallstudie. Denna modell 
utgick från och fusionerade: a) Larsson & Löwstedts (2014) och Löwstedt (2016) analytiska lins för 
mötet mellan skolledning och vardagens klassrumspraktiker vid förändrings- och 
utvecklingsarbete i skolan, b) Lindström & Pennlerts (2013) framställan om didaktiska 
översiktskartor och därpå baserade och fördjupade didaktiska analys och c) Amin & Roberts 
(2008) klassificering av sociokulturella lärandepraktiker och gemenskaper. För att ytterligare 
reflektera över tänkbara lärdomar och kunskaper från den genomförda studien kan det vara 
vägledande att beakta de tre, initialt refererade, mönster för analys och förståelse av 
läroplansarbete i dialektiken mellan: a) den formella läroplanen och den funktionella; b) rutin och 
förändring i organisation, ledning och didaktiska praktiker i relation till läroplanen och c) 
diskussionen om teori och praktik i lärarutbildning och fortbildning (Hansén & Sjöberg, 2011). 
Nedan åskådliggörs ett antal aspekter som verkar fångade av dessa dialektiska mönster, i studien 
av utbildningen i EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium. 

6.1 EFID Lgy 2011 Sveagymnasium – Didaktisk 
läroplansteori och sociokulturellt, redskapsmedierade, 
kunskapspraktiker 

Forskningsansatsen tar utgångspunkt i den formella skrivningen i läroplanen för gymnasiet 2011 
vad avser utbildning av eleverna i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 
2011. Fallstudiens beskrivning utgör ett exempel på hur tillämpningen av den nya läroplanen 
2011, avseende EFI Lgy 2011, kommit till uttryck på transformerings- och realiseringsarenan i 
didaktiska praktiker på Sveagymnasium. I denna process synes den formella läroplanen och 
relaterade styrdokument att utgöra dialoginstrument för förändrings- och utvecklingsarbetet på 
skolan, för såväl ledning som lärare. Den inledande studien gav beskrivningar av några tongivande 
ledares perspektiv på målsättningen med och innehållet i EFI Lgy 2011-undervisningen, och en 
insikt i hur det identifierade ledningsteamet aktivt och under hela den studerade perioden 2012–
2016 arbetat med den formella läroplanen för att skapa förutsättningar för, och omvandla denna 
till, vardagliga praktiker och klassrumsdidaktik. I dessa intervjuer framkom även att det föreligger 
olika perspektiv på hur EFI Lgy 2011 ska gestaltas på Sveagymnasium. Detta gav grund för olika 
ståndpunkter och därmed utvecklande dialog i ledarskapet och i kollegiet.  

Hansén & Sjöberg (2011, s. 293) menar att: ”Läroplanens fundament är […] en fortlöpande och 
tematiserad utvecklingsdiskussion”. Vidare menar de att betraktandet av läroplanen som en 
tematiserad kollegiediskussion även aktualiserar och utvecklar lärarnas professionella språkbruk i 
relation till de didaktiska praktikerna. Den presenterade fallstudien tycks verifiera att en ny 
läroplan kan generera denna form av processer och utveckling.  

Fallstudiens resultat klassificerar även de EFI Lgy 2011-lärandepraktiker och gemenskaper som 
noterades på skolan, med en sociokulturell tolkningslins, som skulle kunna utvecklas till en ny 
eller kompletterande innovationssystemsrelaterad läroplanskodning med stöd av Amin & Roberts 
(2008) och baserad på genomförd, traditionell didaktisk analys med dess relaterade teorier och 
forskning. Denna klassificering baseraras på antagandena om en empirisk och fenomenologisk 
ontologi och, i sektion 4.1 ovan, fastställd filosofisk antropologilxvi.  



55 
 

De kunskapsgemenskaper som synes mest distinkta på Sveagymnasium är: a) främst hela 

gymnasiet med elever, lärare, ledning och ägare och alumni-elever, b) därefter de gemenskaper 

och praktiker som utvecklas på respektive gymnasieprogram och c) de elevgemenskaper som 

uppstår i klasserna för respektive årskurser och deras deltagande i olika projekt och didaktiska 

praktiker som UF företagande, science-tävlingar och gruppövningsuppgifter i utbildningen. Viktiga 

externa nätverk och kontakter i det lokala-, regionala, nationella- och internationella 

innovationssystemet, till dessa lärandegemenskaper var noterbara i denna studie.  

6.2  EFID Lgy 2011 Sveagymnasium – Ledarskap,    
  organisation och förändringsarbete i skolan 

Studien ger, genom intervjuerna med de identifierade personerna i Ledarskapsteam EFI Lgy 2011 
Sveagymnasium, en bild av det ledarskap, den organisation och de förändringsarbeten som 
påkallats i skolan vid transformeringen av den nya läroplanen vad avser EFI Lgy 2011. De 
intervjuades svar belägger komplexiteten i transformerings- och realiseringsprocesserna av EFI 
Lgy 2011, som uppenbarligen tar relativt sett långa tidsperioder i anspråk för att nå framgång och 
realisering i skolans vardag, klassrum och didaktiska praktiker. En viss grad av ”ingenjörskonst” 
verkar ha varit till gagn i denna process genom Ledare 2:s utbildning och bakgrund som ingenjör. 
Vidare, rektors långa erfarenhet som skolledare och förståelse av skolans utmaningar vid 
realisering av EFI Lgy 2011 i de dagliga praktikerna från många olika skolor i kommunen. Vice VD 
synes vara den drivande entreprenörskapskraften och utvecklingsmotorn för nytänkande och 
vidareutveckling av EFI Lgy 2011. Vid denna studies avslut var en första tidsperiod av tre läsår 
under EFI Lgy 2011 genomförd på Sveagymnasium. Denna periods genomförande och utfall 
rubriceras i intervjun med skolans rektor som en första ”prototyp” av EFI Lgy 2011. Vidare 
framkommer av respondenternas svar att det krävs medvetna strategier, resurser och 
fortlöpande kompetensutveckling för att nå framgång i förändringsarbetet och läroplanens 
realisering, avseende EFI Lgy 2011. Uttryckt med Löwstedts ord (2015, s. 11) tycks skolledningen 
verka: ”[…] i ett spänningsfält mellan en pågående verksamhet av aktiviteter där lärare-föräldrar-
ledning agerar och de normativa idéer som uttrycks genom statens krav på skolans huvudmän och 
skolans övriga intressenter.” Vilka tar sig uttryck i den nya läroplanen, vad avser EFI Lgy 2011.  

Sveagymnasium och Svea AB kan även noteras vara en aktiv aktör i det lokala och regionala 
innovationssystemet på samtliga arenor i Trippel Helix-modellen som del av genomförandet av 
utbildningen i EFI Lgy 2011, baserat på den didaktiska analysen av svaren från intervjuerna. 
Skolans ägare och ledning har medvetet placerat skolan i anslutning till ett större universitet med 
dess rika resurser och verksamheter, vidare med närhet till regionala utvecklingsmyndigheter och 
organisationer. Personer i ledande ställning på skolan har tilldelats ansvar för utveckling av 
kontakter och nätverk, vidare tilldelats resurser, tid och mandat för detta interaktiva arbete. 
Skolan medverkar även i regionala och nationella EFI Lgy 2011-aktiviteter, t ex UF-verksamheten, 
och internationellt i olika former av projekt och tävlingar. Sveagymnasium är genom sin 
realisering av EFI Lgy 2011, med Säljös ord (2005, s. 238), delaktiga i en pågående samhällelig 
”kommunikativ ekologi” och ”metakommunikation”.  
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6.3 EFID Lgy 2011 Sveagymnasium – Didaktisk översiktskarta, 
analys och praktik 

I introduktionen till denna studie refererades Hansén & Sjöbergs (2011) insikt att transformering 
och realisering av en ny läroplan möter särskilt stora utmaningar och dialektiska prövningar, vad 
avser ämnen som entreprenörskap och hållbar utveckling. Dessa utbildningsområden ska 
nämligen integrera stoff från flera ämnesområden vilket följaktligen skapar mycket stora 
spänningar mellan olika läroplanstraditioner, baserade på antingen en hög eller låg grad av 
ämnesstratifiering, vid urval, organisation och förmedlingsformer. Hansén & Sjöberg menar vidare 
att detta lett till att: “fostran till företagsamhet och entreprenörskap har haft svårt att finna sin 
plats i skolans utveckling”. För att söka nå insikt om hur Sveagymnasium nått framgångar med 
dessa uttalade utmaningar, som den nya läroplanen synes ha genererat vad avser EFI Lgy 2011 
begrundades initialt en anpassad version av Jacobssons modell (2002), gestaltandes skolans 
didaktiska rum, där interaktionen i ledarskap, organisation och miljö utgör förutsättningarna för 
det dagliga arbetet i klassrummet. Denna modell användes i strävan att beskriva skolans 
positionering och interrelation i ett nationellt innovationssystem. För att kartlägga, fördjupa 
analysen av och beskriva de didaktiska praktikerna som kommit att transformeras till realiserade 
EFI Lgy 2011-praktiker på Sveagymnasium utformades därefter analysredskapet ”The Grid” (figur 
4) i vilken Lindström & Pennlerts didaktiska översiktskarta, med dess relaterade, fördjupade, 
didaktiska analysscheman, är en av de tre centrala analyslinserna (Lindström & Pennlert, 2013). 
Begreppen som återfinns i den didaktiska översiktskartan (se figur 4) som sökte och i varierande 
utsträckning fann svar i denna fallstudie rubriceras som undervisningens: a) Innehåll, dvs ”Vad” 
ska undervisningen handla om?; b) Metoder, ska besvara ”Hur” och under vilka former elever och 
lärare ska bearbeta innehållet i undervisningen; c) Syfte, ska besvara frågan “Varför” ett visst 
innehåll och vissa metoder väljs i undervisningen och d) Målen, för undervisningen ska svara på 
”Vilka” lärandemål undervisningen ska leda fram till i form av kunskaper och personliga förmågor 
samt utveckling. Vidare ska de omständigheter och faktorer som utgör undervisningens villkor 
(bilaga 1) beaktas vid den didaktiska översikten för undervisningen och relaterade analyser. 

I analysen och beskrivningen av den inledande delstudien kom ledningens förståelse för, och 
formella beslut om, målsättning och innehåll i EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium till uttryck som 
refererats i fallstudien ovan. Huvudstudien gav fördjupad förståelse och underlag för 
beskrivningen av innehåll och metoder för den realiserade EFI Lgy 2011-undervisningen för 
samtliga elever och den funna, programspecifika, undervisningen vad avser EFI Lgy 2011.  

Det mest noterbara utfallet av fallstudien förefaller vara beskrivningen av en gymnasieskola där 
påbudet om undervisning i EFI Lgy 2011 transformerats och realiserats genom formella beslut av 
skolans ägare och dess skolledning på följande vis: 

a) ämnesintegrerat för alla elever, under tre studieår i fastställd undervisning, som 
löpande bedöms och betygssätts; b) med tillämpning av skolverkets kursplaner för 
entreprenörskap (ENTRO 100 p), kopplat till gymnasiearbetet under det avslutande 
studieåret (Entreprenörskap); c) deltagande i UF- och ”UF-light”-verksamheten på i 
huvudsak schemalagd tid (Företagande) och d) tillämpning av CDIO-metodiken och 
pedagogiken för träning av innovativt tänkande och förmågor, anpassad för 
gymnasiet och dess högskoleförberedande program och som integrerande ramverk 
vid realiseringen av EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium (Innovativt tänkande).  
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Rektorn på Sveagymnasium hävdade att denna transformering av den formella läroplanen för 
gymnasiet till realiserad EFI Lgy 2011-praktik på skolan är unik och banbrytande i Sverige.  

Fallstudien, som resultat av detta projekt, kan betraktas som ett exempel på hur teoribildningen 
för didaktisk analys och praktik kan tillämpas i utformningen av forskningsdesign och metodik vid 
granskning av transformeringen och realiseringen av ett komplext och ämnesintegrerande 
utbildningsområde som EFI Lgy 2011 utgör för gymnasieskolan. Studien har därmed genererat 
kunskaper om didaktiskt, läroplansrelaterat, utvecklingsarbete och klassrumspraktiker i skolan, 
som även kan vara till vägledning för framtida forskning och studier av EFI Lgy 2011 och realiserad 
läroplansdidaktik. 

Den beskrivna formen av realiserad EFI Lgy 2011, som kunnat kartläggas, analyseras och beskrivas 
på Sveagymnasium, har benämnts Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa 
tänkandets Didaktik, EFID Lgy 2011 Sveagymnasium.  

6.4 Nästa steg i utvecklingen av EFID Lgy 2011 på  
Sveagymnasium 

I slutfasen av denna studie var gymnasiet precis i färd med att ”knyta samman” utbildningens tre 
första år i vad som kommit att benämnas Sveagymnasium EFI Lgy 2011. Detta omfattade sättande 
av avgångsbetyg för elever i årskurs tre för första gången och utvärdering av den genomförda 
utbildningen bland ledning, kollegiet och eleverna. Vidare var personerna i ledande ställning hos 
Ledarskapsteam EFI Lgy 2011 Svea i full färd med att diskutera och utveckla utbildningens 
organisation, processer och innehåll inför läsåret 2016/2017 och de nya möjligheter som den nya 
skolbyggnaden förväntas medföra i dessa avseenden.  

De utmaningar som tycks föreligga att hantera i nästa verksamhetsperiod noteras nedan:  

Ledningen verkar vara medvetna, och i dialog, om samt reflekterande över vad som 
transformerats, realiserats och genomförts mer eller mindre förtjänstfullt under de första, tre, 
undervisningsåren av EFI Lgy 2011 för samtliga elever och på de olika gymnasieprogrammen på 
Sveagymnasium. Det verkar dock föreligga behov av en tydligare linjeorganisering av EFI Lgy 2011-
verksamheten, med utveckling av tydligare ansvarsfördelning och gränssnitt inom och mellan 
ansvarig entreprenörskapslärare, utbildningsprogrammens ansvariga och lärare med ”spets-
kompetenser” i berörda ämnen, samt skolans ledning. En viktig aspekt av detta synes bottna i 
behov av klargöranden om vad som är formell utbildningsverksamhet, som ska vara schemalagd 
som undervisning, och vad som är hobby- och fritidsinsatser för personlig utveckling för elever, 
lärare, föräldrar och andra intressenter. En annan aspekt torde vara utvärdering och förståelse av 
vilka kompetenser lärarna anses behöva för att leda det sista året av samordnad 
entreprenörskapsutbildning och genomförandet av gymnasiearbetet. Bedömning och 
betygssättning i kursen Entreprenörskap behöver utvecklas och diskuteras av ledningen och 
lärarkollegiet i dialog med eleverna. Vidare, även förtydligande av lärande- och kunskapsmålen för 
detta särskilt vad avser kopplingen mellan utbildningen i entreprenörskap och genomförandet av 
gymnasiearbetet. Instrument som Octoskills och alternativ till detta var under begrundande vid 
avslutningen av denna studie. 

Det föreligger även påtalade behov av fortsatt och löpande kompetensutveckling i 
entreprenörskap, i bredare lager av kollegiet, i den utformning och med det innehåll som eleverna 
erhåller och föreläggs. Motsättningar och olika tolkningar av EFID Lgy 2011 på Sveagymnasium 
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förefaller delvis utgå från att eleverna fått mer omfattande utvecklingsmöjligheter och utbildning 
på området än många av skolans lärare, som inte fanns i den ovan detekterade ledningsgruppen 
med dess nyckelpersoner.  

Läroplanens förelagda undervisning om hållbarhetsaspekter och hållbar samhällsutveckling kunde 
inte observeras i denna studie. Enligt Ledare 3 hade detta utbildningsområde ännu inte ”mognat” 
för formell inkludering i undervisningen. En hel del analys och tankemöda om hur detta skulle 
kunna realiseras och implementeras i undervisningen kunde emellertid verifieras i dialog med 
Ledare 3. Dessa frågeställningar ventilerades löpande i ett dialogforum med skolledare inom 
kommunen. Det ansågs som svårt att realisera i undervisningspraktikerna, och formell meritering 
på området i kollegiet var svår att upptäcka. Vidare uppgavs många föräldrar ha svårt att förstå 
dessa koncept och deras innehåll, vilket även försvårar utläggningen på skolan. En möjlighet skulle 
kunna vara att utveckla CDIO-metodiken till ett CDIOCS-koncept, dvs till att även omfatta 
realisering av innovationer i kommersialisering (C = commercialization) genom exempelvis 
fullskaligt UF-företagande. Vidare, att hållbarhetsaspekterna beaktas i dessa processer, genom att 
verksamheten ska vara avvecklingsbar på ett acceptabelt och planerat sätt (S = Scrap). En CDIOCS-
metodik och pedagogik skulle även kunna utvecklas genom samverkan i projekt, tävlingar och UF-
företagande mellan de olika utbildningsprogrammen och deras inriktningar.  

Träning av Innovativt tänkande och förmågor, vad avser forsknings- och teknikbaserat 
företagande, var inte noterbart i nämnvärd utsträckning inom UF-verksamheten, vare sig på 
Sveagymnasium eller på UF-SM i Älvsjö. De flesta noterade UF-företag baseras på någon form av 
konsumentproduktutveckling. Några få UF-företag demonstrerade exempel på tjänsteutveckling, 
främst i turist- och besöksnäringsrelaterade verksamheter. På detta område tycks stora 
utvecklingsmöjligheter föreligga för träning och utbildning genom utformning av affärsmodeller 
drivna av digitalisering, teknikutveckling och vetenskapligt kunnande.  

Det Innovativa tänkandet skulle även, som påtalat av några av de intervjuade personerna, kunna 
tränas och ta sig uttryck inom ”socialt entreprenörskap, företagande och icke-vinstdrivande 
verksamheter”, som NGO:s, idrottsklubbar och intresseföreningar inom alla 
utbildningsinriktningar på Sveagymnasium. Detta förefaller särskilt lämpligt i relation till ännu icke 
noterad utbildning och lärande om ”hållbar utveckling” och FN:s Global Compact 2030-mål på 
skolan. 

I denna studie har det inte varit möjligt att studera eller erhålla kunskap om hur EFI Lgy 2011-
utbildningen kommit att ta sig uttryck i de realiserade gymnasiearbetena, främst för att dessa 
arbeten var framåtskridande och inte slutförda av eleverna under aktuell studieperiod. En av de 
viktigare utvärderingsfrågorna gällande den första perioden av EFI Lgy 2011 är bl a hur detta 
utfallit för Sveagymnasiumselever i relation till uppställda mål och i realiserade erfarenheter, 
summativ bedömning och betygssättning.  

Lokaler och praktiska förutsättningar har begränsat undervisningen i entreprenörskap, vars 
situation dock förväntas förbättras då skolan flyttar till sina nya lokaler hösten 2016. 

Det verkar även föreligga behov av fördjupad, formell, dokumentation av de pedagogiska 
processerna i den fortsatta utvecklingen vad avser EFI Lgy 2011. Vidare, att de pågående 
utvärderingarna av de första tre årens verksamhet bearbetas, beaktas och leder till lärande och 
fortsatt utveckling av de EFI Lgy-didaktiska praktikerna och processerna. Inte minst blir en 
utvärdering av elevernas erfarenheter, uppfattningar och synpunkter viktig att beakta.  
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Avslutningsvis förefaller ledningsteamet EFI Lgy 2011 och intervjuade lärare på Sveagymnasium 
vara av arten att de framgångsrikt har lyckats transformera och realisera läroplanens intentioner 
och målsättningar vad avser alla elevers utbildning i EFI Lgy 2011, när ramförutsättningarna för 
denna första verksamhetsperiod mellan 2012 till 2016 med den nya läroplanen beaktas. 
Ledningsteamet för EFI Lgy 2011 gav även i de refererade intervjuerna uttryck för att det finns god 
utvecklingspotential i det fortsatta arbetet med EFI Lgy 2011-utbildningen på skolan, om än med 
många kvarstående utmaningar att hantera.  

Uttryckt med Kornhalls ord (2014, s. 8): ”Förändringar kan vara enkla att uttrycka i ord men svåra 
att utföra. Det krävs nämligen eftertanke, förändrade organisationer och en utveckling där mål 
och medel går hand i hand”. Kornhall betonar även att det inte finns några genvägar till önskade 
förändringar och uppställda mål, mer än vardagliga goda skol- och klassrumspraktiker samt 
ledarskap. Fallstudien av Sveagymnasium avser att försöka kartlägga, analysera och beskriva hur 
EFI Lgy 2011 kommit till uttryck på den utvalda skolan. De utestående frågorna för det fortsatta 
arbetet med EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium skulle förslagsvis kunna vara utgångspunkten för ett 
nästa steg i en aktionsforskningsansats, som bidrar till fördjupad förståelsen av EFI Lgy 2011 
praktik i lärarutbildning och fortbildninglxvii. 

7. Slutsats 

Denna studie har utformats med utgångspunkt från att gymnasieskolan i Sverige fick en ny 
läroplan 2011 (Skolverket, 2011a). I styrdokumentet betonas starkt lärande för ”entreprenörskap, 
företagande och innovativt tänkande” som politiska utbildningsmål. Dessa mål skall prägla alla 
programmen och utbildningsåren i gymnasieskolan. Syftet med denna studie var att: 

 bredda och fördjupa forskningen och kunskapen om hur läroplanen för gymnasiet 2011 
transformerats och realiserats vad avser utbildning och didaktiska praktiker i 
”entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande”, EFI Lgy 2011.  

 bidra till den empiriska, läroplansdidaktiska, forskningen och dess teoribildning med en 
sociokulturell och redskapsmedierad betraktelselins.  

Den presenterade fallstudien av Sveagymnasium EFI Lgy 2011 är det huvudsakliga resultatet av 
den genomförda studien, vilken presenterar inhämtat, kartlagt och med valda teoretiska linser 
analyserad empirisk primär- och sekundärdata. Fallstudiebeskrivningen skulle även kunna 
benämnas ”Sveagymnasiums didaktiska EFI Lgy 2011 översiktskarta”.  Den presenterade 
fallstudien är primärt tänkt att utgöra en redogörelse för studiens resultat och därutöver även 
kunna fungera som ett fristående utbildnings- och skolutvecklingsredskap vad avser EFI Lgy 2011. 
Resultatet av fallstudien om Sveagymnasium kan likt ett kalejdoskop, som ändrar sina 
uttrycksformer för varje betraktare som snurrar dess möjliga tolkningslinser, generera olika 
förståelser och slutsatser beroende på ansvar för, erfarenheter av och kunskapsnivå om EFI Lgy 
2011 och didaktiskt läroplansarbete. Fallstudien presenteras i sektion fem, och i sektion sex 
återfinns en diskussion av fallstudiepresentationen. 

I det följande önskas ett antal sammanfattande och centrala aspekter av den genomförda studien 
att förmedlas, avseende de empiriska och teoretiska bidragen, och med de tolknings- och 
betraktelselinser som tillämpats av den ansvariga forskaren (författaren).  
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Studiens empiriska bidrag: 

En empiriskt grundad fallstudie av den utvalda skolan Sveagymnasium har presenterats, som 
möjliggör en vidgad förståelse av hur läroplanen för gymnasieskolan 2011:s skrivning om 
utbildning och lärande i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande kan transformeras 
och realiseras till undervisning som är ämnesintegrerad och ”löper som en röd tråd” genom 
gymnasiets utbildningsår för samtliga elever. Studien beskriver ett aktivt ledarskap, organisering 
och förändringsarbete på läroplanens transformeringsarena genom en identifierad grupp av 
personer som benämnts Ledarskapsteam EFI Lgy 2011. De identifierade EFI Lgy 2011 ledarna är 
samma personer som uppbär formellt ansvar i skolans ordinarie organisation för läroplanens 
transformering och realisering i sin helhet. Utbildningen fastställs av Sveagymnasiums formella 
ledning för såväl enhetlig utbildning i EFI Lgy 2011 för samtliga elever på skolan som för 
ramvillkor, riktlinjer och allmänna förväntningar avseende de olika gymnasieprogrammens 
utformning av tillämpade praktiker i ämnesintegration av EFI Lgy 2011 under elevernas hela 
utbildning.  

Studien synes verifiera att läroplansarbetet, med avseende på EFI Lgy 2011, fungerar som en 
utvecklande och fortlöpande kollegial utvecklingsdialog (Hansen & Sjöberg, 2011) på 
Sveagymnasium. Vidare verkar denna process leda till successiv utveckling av kollegiets språkbruk 
och de realiserade didaktiska EFI Lgy 2011-praktikerna. Dessa processer uppges (ledare 1) stödjas 
av kontinuerligt återkommande fortbildning i EFI Lgy 2011, och relaterade ämnen, för skolans 
kollegium och dess ägare.  

En entydig bild av respondenternas svar (ledare 1–7 och ÄL 1–4) och analyserad, formell, 
dokumentation verifierar att transformeringen och realiseringen av läroplanen för gymnasiet 
2011 och förordad utbildning i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 
2011, tar sig i sammanfattning följande läroplansdidaktiska uttryck. 

  Entreprenörskap 

Alla elever genomgår en specialdesignad utbildning med utgångspunkt i Skolverkets kursplan för 
ämnet entreprenörskap (ENTENROlxviii). Denna utbildning läggs ut över samtliga tre utbildningsår. 
De första två åren undervisas ämnet under koncentrerade kursdagar. Under det tredje läsåret 
samordnas och integreras entreprenörskapskursens utläggning med genomförandet av elevernas 
enskilda gymnasiearbete.lxix  

 Företagande 
 
Alla elever deltar sedan 2015 under första årskursen i en speciell s k ”UF-light”-verksamhet som 
Sveagymnasium utvecklat med UF-verksamheten centralt. Vidare har alla elever möjlighet att delta 
i UF-företagande. Det är dock enbart under tredje året vid Ekonomiprogrammet som detta är 
schemalagt (kurs- samt utbildningsplansbunden undervisning). 
  

  Innovativt tänkande och praktik 
 

Alla elever omfattas av CDIO-metodiken och pedagogiken, som introducerats på Sveagymnasiet i 
syfte att ge träning i Innovativt tänkande. CDIO-metodiken fungerar även som ett integrerar 
ramverk och pedagogiskt redskap för elevernas utveckling av programspecifika kunskaper och 
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gymnasiegemensamma ämnens praktiska tillämpning som språk och, för det egna programvalet, 
allmänorienterade ämnen i EFI Lgy 2011-utbildningen. 

 

  Bedömning och Betyg 
  
Alla elever får ett slutbetyg i entreprenörskap på skalan F–A och ett separat betyg för 
gymnasiearbetet. I slutbetyget i entreprenörskap utvärderas hur väl gymnasiearbetet genomförts 
med beaktande av förväntade kunskaper i detta ämne och dess uttryck i det genomförda 
projektarbetet.  

 

 EFI Lgy 2011-gymnasieprogrammets specifika, didaktiska, processer och praktiker 
 

Alla elever omfattas utöver den gemensamma och fastställda utbildningen i EFI Lgy 2011, av 
gymnasieprogramspecifik och ämnesintegrerad EFI Lgy 2011 utbildning. Gymnasieprogrammen 
på ekonomprogrammet, naturvetenskapliga programmet/science-inriktning och samhällsveten-
skapliga programmet har större eller mindre betoning och utrymme för kartlagda och beskrivna 
aktiviteter som kan rubriceras under E, F och I, vägledda av CDIO-metodiken och pedagogikens 
anpassning till respektive gymnasieprogram. 
 
De respektive gymnasieprogrammens utformning av EFI Lgy 2011-utbildningen kommer till 
uttryck, och var möjliga att kartlägga, i mötet mellan ledningsaktiviteter och processer på den 
läroplansdidaktiska transformeringsarenan och de pågående dagliga skolverksamheterna ute i 
klassrummen på den läroplansdidaktiska realiseringsarenan.  
 
En intressant aspekt av studien är att Sveagymnasium är en friskola som drivs i AB-form och som 
ägs av dess grundare och samtliga lärare. Skolan är därmed i sig själv en del av den svenska 
skolvärldens utveckling till följd av entreprenörskap, företagsamhet och innovativa 
utbildningspraktiker och former för organisering. Vidare ger studien stöd för förståelsen att skolan 
är interagerad och står i dialog med det lokala och regionala innovationssystemets aktörer i sina 
tillämpade EFI Lgy 2011-utbildningspraktiker.  

Studiens teoretiska bidrag: 

Studiens inledande, generella, teoretiska diskussion belyser och diskuterar samt relaterar till de 
forskningsfält inom företags- och nationalekonomi, innovationssystem och traditionell didaktisk 
forskning som möts i skolans värld vid utläggningen av den senaste läroplanen för gymnasieskolan 
i Sverige vad avser EFI Lgy 2011. 

Genom utformning av det presenterade och teoretiskt förankrade analysverktyget ”The Grid” 
(figur 4), som tillämpats vid analys, strukturering och presentation av det empiriska materialet, 
läggs grunden för en ny teoribildning om Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa 
tänkandets Läroplansdidaktik (EFID Lgy 2011) med studiens presenterade empiriska resultat. 
Denna teoribildning tillämpar tre integrerade och analytiska linser hämtade från traditionell, 
didaktisk, forskning i form av: 

 mötet mellan skolans lednings- och organisatoriska processer och praktiker med 
klassrummens vardagliga didaktiska processer och praktiker då en ny läroplan ska 
transformeras och realiseras på en skola, specifikt med avseende på utbildning i EFI Lgy 
2011 (Larsson & Löwstedt, 2014; Löwstedt, 2016); 
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 den didaktiska översiktskartan som vägledning för planering, genomförande och 
utvärdering av utbildning och relaterade, fördjupade, didaktiska analyser (Lindström & 
Pennlert, 2013);  

 klassificeringen av sociokulturella, redskapsmedierade, kunskapspraktiker och 
gemenskaper (Amin & Roberts, 2008; Säljö, 2005).  

En initial klassificering av de identifierade EFI Lgy 2011-lärandepraktikerna (tabell 6) på 
Sveagymnasium har genomförts och syftar till att generera fortsatt arbete med att utveckla en 
läroplanskodning baserad på den sociokulturellt, redskapsmedierade, tolkningen av mänskliga 
gemenskaper och relaterad antropologi som framställd av Säljö (2006)lxx och tillämpad som 
konstituerande grund för EFI Lgy 2011. 

Sammanfattningsvis förmedlar fallbeskrivningen av Sveagymnasium förståelsen av en skola där 
det föreligger formell och fastställd samordning mellan lärandemålen i entreprenörskap, 
företagande och innovativt tänkande (EFI Lgy 2011), relaterad schemabunden- och 
ämnesintegrerad undervisning, bedömning och betygssättning.  Detta är den empiriska grunden 
för den initierade teoribildningen om Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa 
tänkandets Läroplansdidaktik (EFID Lgy 2011) [iv]. EFID (Lgy 2011) planeras, genomförs och 
utvärderas med stöd av traditionell, didaktisk, analys förankrad i den forskningsbaserade 
teoribildning som väglett utformningen av analysredskapet ”The Grid” (figur 4).  Den begynnande 
teoribildningenlxxi om EFID Lgy 2011, och de empiriska resultaten presenterade i fallstudien, 
lämnar en rad intressanta möjligheter till fortsatt forskning vilka presenteras avslutningsvis i det 
följande.   

7.1 Fortsatt forskning och andra öppna frågor av intresse 

Det omogna interdisciplinära forskningsfält som denna studie relaterar till öppnar upp för en 
mångfald av möjliga forskningsstudier: 

Särskilt angeläget förefaller skolans roll och betydelse i dynamiken och utvecklingen av nationella 
och internationella innovationssystem, jämte att dessa fördjupas och utvecklas. I detta avseende 
kan det vara relevant att beakta betydelsen av värde- och normsystem i skolan och institutionella 
förutsättningar i samhället för att entreprenörskap, företagande och innovationsdriven 
verksamhet ska utvecklas och blomstra över tiden (se North, 2005; Nussbaum, 2011; Zander, 
1991).  

Elevperspektivet på erhållen utbildning i entreprenörskap och ämnesintegrerad EFI Lgy 2011-
didaktik, skulle fördjupa förståelsen för utbildningen i EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium. Av särskilt 
intresse att studera är kopplingen till genomförandet av gymnasiearbetet under årskurs tre på 
utbildningsprogrammen. 

Flera studier med liknande syfte och forskningsdesign som den genomförda, med fokus på 
kommunala skolor och skolor i mindre resursrika delar av landet, skulle bredda förståelsen för hur 
EFI Lgy 2011 mottagits, organiserats och realiserats i didaktiska praktiker på gymnasieskolan. 
Studier skulle även kunna omfatta gymnasieskolor med praktiskt inriktade utbildningar. Vidare 
skulle kvantitativa metodansatser vara av intresse som komplement till denna studie, exempelvis 
för hur eleverna upplevt realiseringen av EFID Lgy 2011 på Sveagymnasium. 
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En forskningsöversikt som relaterar EFI Lgy 2011 till etablerad organisationsteori, företags- och 
nationalekonomisk forskning verkar fruktsam. Vidare, att forskning och översikter, benämnda 
entreprenöriellt lärande och pedagogik, relateras och infogas i relation till denna studies 
framställan och diskursutveckling vad avser Entreprenörskapets, Företagsamhetens och det 
Innovativa tänkandets Didaktik (EFID) i gymnasieskolans värld. 

Utveckling av nya läroplanskoder med utgångspunkt i ett sociokulturellt, redskapsmedierat, 
lärandeperspektiv väcker intresse, på grundval av de fyra definierade och situerade 
lärandepraktiker som dokumenterats i denna studie. 

En studie av i vilken omfattning elever på Ekonomiprogrammet erhåller undervisning om, och 
kommer i kontakt med, riskkapital- och företagsfinansiella verksamheter samt finansiella 
marknader och deras aktörer är av intresse. Dessa aspekter av förtagande berörs ytterst 
begränsat i de formella kursplanerna för Ekonomprogrammet och relateras inte till den generella 
bestämmelsen om utbildning för samtliga elever i EFI Lgy 2011. Gymnasieleverna förefaller 
komma i kontakt med dessa företeelser och professionella, seniora, aktörer relativt sett 
oförberedda i exempelvis UF-verksamheten.  

Av genomförd studie framkommer att läraren i bild och media på Sveagymnasium fått en ny och 
intressant roll som ansvarig för skolans undervisning i entreprenörskap för samtliga elever under 
hela studietiden, omfattande tre läsår. Hen hade initialt en oklar roll efter läroplansreformen 
2011, då de estetiska ämnena försvann ur läroplanen och därmed även utbildningen i 
datakunskap. Dessa ämnen har på Sveagymnasium, med sin ursprungliga lärare, fått en tydlig 
plats i ämnet entreprenörskap och dess formella kurs – något som ursprungligen kommer från de 
praktiska yrkesutbildningarna på gymnasiet. Det skulle vara av intresse att göra en kartläggning av 
hur rollen för lärare i bild och media, samt datakunskap, förändrats sedan införandet av 
läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011a) och hur andra skolor löst elevernas 
utbildning i kunnande i de tidigare estetiska ämnena vid den senaste läroplansreformens 
genomförande 2011. Vidare, en kartläggning av hur kursen Entreprenörskap (100 p) används på 
olika gymnasieskolor och för olika elevgrupper på olika nationella gymnasieprogram.  

Behovet av forskning kring likvärdig, rättvis, bedömning och betygssättning av utbildning i 
entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, tillika de praktiker som benämns 
entreprenöriellt lärande, föreligger uppenbarligen. I relation till en sådan ansats skulle tolkning 
och utläggning av behörighetskraven för att ha rätt att undervisa i entreprenörskap, företagande 
och innovativt tänkande kunna adresseras. 

Slutligen utgör Sveagymnasium en intressant partnergemenskap där alla lärare erbjuds 
delägarskap. Främsta ersättningen för lärarnas arbete är alltså inte lönen, utan de värden som de 
potentiellt är med och skapar genom sitt arbete samt får del av genom sitt delägarskap och 
personliga kapitalinsatser i verksamheten. Det skulle vara spännande att betrakta skolan som ett 
partnerskap mellan olika intressenter, vilka skulle kunna beskrivas och studeras med s k 
”stakeholder-teori” (Freeman, 1984; Freeman, 1994). Detta som ett alternativ till rubricering av 
skolan som antingen kommunal skola eller privat friskola. Kanske ett likvärdigt, innovativt, 
förhållningssätt och organiserande skulle öppna nya vägar mot framtidens gymnasieskola.  
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”entrepreneuriellt lärande” (Löwstedt, 2015). 
ix
 För en översikt av empowerment forskning och teorier se Tengland (2007; 2008). 

x
 Översatt från engelskans ”situated learning and knowledge” och ”communities of practice, COP”. 

http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna.134.html/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna.134.html%20/
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xi
 Personligt samtal med Professorerna Ivo Zander, Uppsala Universitet och Andreas Werr, Handelshögskolan i 

Stockholm. 
xii

 Se exempelvis Fayolle et al., (2007) för en internationeö översikt och Lackeus & Moberg (2013) för en svensk 
överblick.. 
xiii

 SAGE Open Special Issue on Entrepreneurial Teams, http://sgo.sagepub.com/content/special-issue-entrepreneurial-
teams 
xiv

 Se översikt i  Lackeus & Moberg (2013)  
xv

 http://ungforetagsamhet.se/ 820160816). 
xvi

 Lackeus & Moberg (2013, s. 20)) är av uppfattningen att: ”Entreprenörskap på gymnasienivå är i stort sett 
synonymt med Ung Företagsamhet och saknar därmed den mångfald som man ser på grundskolenivå” […]. 
xvii

 För en översikt av organisationsforskningen, se exempelvis Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) för en svensk 
och internationell framställan eller Clegg, Hardy, et al. (2006), Hatch & Cunliffe (2006); eller Tsoukas & Knudsen (2005), 
för en internationell överblick. I dessa fält finns även studier av skolan och dess organisationsformer, samt aspekter av 
lärande, se exempelvis Keating & Hertzman (1999, del III) som är en tidig inlaga av relevans på området. 
xviii

 Översikt av entreprenörskapsforskningen återfinns i exempelvis Casson, Yeung, Basu & Wadeson (2006). 
xix

 Forskningen om företag och i synnerhet kunskaps- och innovationsdrivna modeller och forskning är utmanande 
områdden, där bla Handelshögskolan i Stockholm med dess internationellt ledande forskare haft en framskjuten 
position. För en översikt av dessa forskningsfält se exempelvis Eisenhardt & Santos (2002) och Glassér (2010, studie 6).   
xx

 För en översikt av innovationsforskningens omfattande områden och teorier, se exempelvis Fagerberg, Mowery & 

Nelson (2005), och Hage & Meeus (2006). 
xxi

 Lackéus & Moberg (2013) innehåller en bra sammanfattning och översikt över denna utvecklig av utbildningen i 
entreprenörskap i Europa och Sverige, med utblickar till USA och andra delar av världen.  
xxii

 Urvalet är strakt begränsat och selekterat mot bakgrund av de akademiska förutsättningarna för detta arbete och i 

relation till den mångfald av studier och forskningsprojekt som förefaller påkallade i relation till de ännu omogna och 

delvis outvecklade, interdisciplinära forskningsdiskurserna. Endast en jämförande litteraturöversikt mellan de 

ekonomiska, organisationsteoretiska och innovationsforskningsorienterade fälten och den didaktiska och pedagogiska 

forskningen utgör ett omfattande ämne för en uppsats. Detta reflekteras redan i referenslistan till denna studie, genom 

att relevant forskning i de olika diskurserna och vetenskaplig framställan åberopats. Detta för att om möjligt initiera en 

fördjupad forskningsdialog och följa upp dess progress. 

xxiii
 I Lackeus & Moberg (2013) finns en översikt och beskrivning av ”entreprenörskapsutbildning” i det svenska 

utbildningssystemet och på dess olika stadier från grundskolan till doktorsexamen.  De sammanfattar sina resultat i en 
intressant figur som relaterar ”entreprenörskapsutbildning” av olika former och på olika utbildningsnivåer till 
definitioner, kompetenser och praktik i relation till förekommande teoribildningar (Lackeus & Moberg, 2013, s. 8). I 
relation till denna studie kan det noteras att denna översikt inte gör tydliga definitioner och distinktion mellan de olika 
möjliga formerna av utbildning i entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande. Termen ”entreprenörskap” 
används oftast som ett ”paraply-” och samlingsbegrepp för samtliga dessa utbildningsområden. Alla definitioner utgår 
från termen ”entreprenörskap”.  
xxiv

 Se exempelvis definitionen i Glasser,( 2010, s. 38).  
xxv

 Trotts att det finn en lärarbehörighet för ämnet entreprenörskap på gymnasiet, så anser Skolverket att alla behöriga 
lärare kan undervisa och sätta betyg i ämnet entreprenörskap. Detta framkom vid ett antal mailkontakter och personligt 
samtal med sakkunniga handläggare på Skolverket våren 2016.  
xxvi

 Von Wright söker identifiera de ”determinanter” som styr det mänskliga handlandet. Han fastställer dessa 

determinanter till: önskningar, vad den handlande vill uppnå; plikter och rollförväntningar, vad personen förväntas 

göra; förmågor, vad den handlande kan göra och möjligheter, vilka de yttre begränsningarna och omständigheterna 

formar (anpassad efter Linde,2012). 

xxvii
 Se vidare Lave & Wenger, (1991); Amin & Cohendet, (2004); Wenger, McDermott & Snyder, (2002). 

xxviii
 Säljö (2005) exemplifierar och diskuterar även ”situerade aktivitetssystem” och kunskapsbyggande 

”praktikgemenskaper”
xxviii

 (COPs, Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). En gymnasieskola, kommun, region, nation eller 

ett helt innovationssystem skulle, med Säljös förståelse och analys, kunna betraktas som en ”lärandegemenskap” med 

olika former av ”lärandepraktiker”. 

xxix
 De olika aspekterna av social inter-aktion som karakteriserar de olika formerna av situerat lärande och kunskaper, 

samt dess gemenskaper analyseras ej i denna studie, men har inkluderats för möjlighet att begrunda, då den 

http://ungforetagsamhet.se/
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presenterade fallstudien används som pedagogiskt hjälpmedel i undervisning om EFI Lgy 2011 och skolutveckling, tillika 
i möjlig framtida forskning och teoriutveckling. 
xxx

 Se exempelvis Buchanan & Badham (2003). 
xxxi

 I en alternativ, analysmodell för utvärdering av IKT-praktiker i skolan och på den didaktiska transformeringsarenan, 

sammanfattas dessa ledningspraktiker i begreppen: Styrning, Processer, Resurser och kompetenser, Organisation och 

Kultur (Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad, 2016).  

xxxii
 Se Bengtsson (2016) för studium och diskussion av dessa processer, bland lärare på gymnasiets ekonomprogram. 

xxxiii
 En redogörelse för dessa verkar angelägen då mångfalden av forskningsfält, ämnesdiskurser och 

verksamhetspraktiker möts interdisciplinärt i den pågående transformeringen och realiseringen av läroplaner och 
styrdokument på de kommunala-, privata- och friskolearenorna. 
xxxiv

 Det förefaller föreligga en högst, noterbar, traditions-, diskurs- och begreppsförvirring mellan den traditionella 
pedagogiska forskningen och de forskningsfält som har sin hemvist i organisationsteoretisk, företagsekonomisk, 
nationalekonomisk och innovationsforskning, då de möts i utvecklingen av gymnasieskolans och elevernas världar.  
xxxv

 Lindström och Pennlert (2013) ser målen för skolans praktiker som uttryck för att eleverna ska utveckla olika former 
av kunskaper och förmågor, vilka kan knytas till de olika aspekterna av den lärande individen. De menar att läroplanen 
ser eleven som en ”tänkande, kännande, skapande, och värderande social varelse, med andra ord som kognitiv, social, 
emotionell, etisk, kroppslig och kreativ” (Lindström & Pennlert, s. 28-29). De menar vidare att dessa definierade 
aspekter av den lärande individen är ”inflätade i varandra” och därmed kan lärande stimuleras genom att man utgår 
från olika aspekter av den lärandes mer eller mindre välutvecklade förmågor. Lindström och Pennlert (Ibid.) definierar 
därefter undervisning som en process som ska sätta kunskaper i rörelse, vilket i sin tur genererar lärande där olika 
ämnesinnehåll bearbetas progressivt. ”Kunskap som process innebär aktiviteter av olika slag. Verb uttrycker aktiviteter 
[…] som att kunna förklara, kunna beskriva, kunna använda etc (Lindström & Pennlert, 2013, s. 29)”. 
xxxvi

 Dessa forskningsströmningar i pedagogik, didaktik och lärande har sin korrespondens i den förståelse som vi finner i 

de s k Schumpeterianska, evolutionära, ekonomiska och samhälleliga tillväxtteorierna, formulerade och diskuterade av 

Metcalfe (2006) och relaterade forskningsdiskurser (för översikt se Nelson & Nelson, 2002a; Nelson & Nelson, 2002b). I 

Metcalfes framställan finner vi även en tydlig diskussion om de samhällssektorer som omfattas av de endogena 

ekonomiska processerna och avgränsningen mot det övriga till de exogena, offentliga och privata arenorna och 

institutionerna ute i samhället, vilket är av betydelse för att söka bringa större reda i begreppsförståelsen och för en 

pedagogisk utläggning i lärandepraktiker i skolan, särskilt vad avser EFI Lgy 2011, som är föremål för denna studie. 

Tyvärr medger inte omfånget på denna studie en djupare diskussion av dessa viktiga forskningsbidrag. 

xxxvii
 “Relatively unstructured interviews are, for example, the life story interview […], seeking to highlight “the most 

important influences, experiences, circumstances, issues, themes, and lessons of a lifetime, (Atkinson, 2002, p. 125). 
What these influences are for an individual can only be known in the course of spending time with the interviewee, 
which means that the interviewer cannot prepare for a life story interview by devising a lot of specific questions but 
must instead think about how to facilitate the telling of the story [a narrative].  After the opening request for a 
narrative, the main role of the interviewer is to remain a listener, withholding desires to interrupt, and occasionally 
asking questions that may clarify the story. The life story interview is a variant of the more general genre of narrative 
interviewing (Wengraf, 2001)”, Brinkmann, (2017, s. 579). 
xxxviii

 ”Semistructured interviews are sometimes equated with qualitative interviewing as such (Warren, 2002). They are 
probably the most widespread ones in the human and social sciences today. Compared to more structured interviews, 
semistructured interviews can make better use of the knowledge-producing potentials of dialogues by allowing for 
much more leeway for following up on whatever angels are deemed important by the interviewee, and the interviewer 
has a greater chance of becoming visible as knowledge producing-producing participant in the process itself, rather 
than hiding behind a preset interview guide. And compared to more unstructured interviews, the interviewer has a 
greater say in focusing the conversation on issues he or she deems important in relation to the research project. A more 
specific definition of the semistructured qualitative research interview reads,`It is defined as an interview with the 
purpose of obtaining descriptions of the life world of the interviewee in order to interpret the meaning of the described 
phenomena´ (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 6). The key words are purpose, descriptions, lifeworld, and interpretation of 
meaning.” (Brinkmann, 2017, s. 579-583). 
xxxix

 Det använda begreppet “egen värld” kommer från engelskans ”lifeworld”. Detta begrepp förstås och har sitt 
ursprung enligt följande (Brinkmann (2017, s. 580): the concept of the lifeworld goes back to the founder of 
phenomenology, Edmund Husserl. He introduced it in 1936 in his book The Crisis of the European Science to refer to 
the intersubjectively shared worlds of meanings in which humans live their lives and experience significant phenomena 
(Husserl, 1954). It has more recently become standard among qualitative researchers to talk about “lived experience” 
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to designate the lifeworld phenomena that are in focus in one´s inquires. […] The sciences gives us objectified second-
order understandings of the world, but qualitative interviewees have the potentials to provide a fist-order 
understanding through concrete description (Brinkmann, 1987, s. 580).  
xl
 Citatet I sin helhet från Schwand & Gates (2017, s. 341): “Social science methodology is the study of how a particular 

kind of investigation should proceed. It is the philosophical examination of suppositions and principles and resultant 

justification of methods and techniques associated with a specific approach to investigating the social world. Case 

study methodology is the examination of these matters as they relate to case-based enquiry. This is neither a 

straightforward nor uncomplicated undertaking. This so because there is no single understanding of “case study” or of 

“case” in the social behavioral sciences, and the ways in which each are defined and employed vary considerably across 

disciplines and fields of study, including sociology, anthropology, political science, organizational research, history, 

psychology, clinical medical and therapeutic practice, educational research, policy analysis, and program evaluation. 

Moreover, generally, the research techniques that can be employed in service of the study of cases know no 

intellectual boundaries and include what are widely regarded as both qualitative and quantitative methods.”   

xli
 Fri översättning till svenska från engelska av Glassér (2017). Den engelska texten återges enligt följande: “Major 

conceptual responsibilities of the qualitative case researcher include the following: a) Bounding the case, 
conceptualizing the object of study; b) Selecting phenomena, themes, or issues (i.e. the research issues to emphasize); 
c) Seeking patterns of data to develop the issues; d) triangulating key observations and bases for interpretation; e) 
Selecting alternative interpretations to pursue; and f) Developing assertions or generalizations about the case.” 
xlii

 Fri översättning till svenska från engelska av Glassér (2017). Den engelska texten återges enligt följande: “Some major 
stylistic options for case researchers are the following: a) How much to make the case a story, b) How much to compare 
with other cases, c) How much to formalize generalizations or leave such generalization to readers, d) How much 
description of the researcher to include in the report, and e) Whether or not and how much to protect anonymity.  
xliii

 se Leffler & Näsström, (2014). 
xliv

 En separat studie, som utvecklar denna aspekt av EFI skulle vara av intresse, mot bakgrund av erhållna svar. Se även 
under rubriken ”fortsatt forskning”.  
xlv

 Skälet till denna avgränsning är att skolan genomförde en egen större utvärdering av elevernas erfarenheter av de 
första tre åren som genomförts av ”EFI undervisning” på Sveagymnasium, delvis under samma period som denna studie 
genomfördes. Resultatet av denna separata studie föreligger ännu ej. Det skulle dock vara intressant att jämföra och 
diskutera detta resultat, i relation till denna studie då så blir möjligt.  
xlvi

 Den datafångst som skett är mer omfattande än vad som inryms i den presenterade fallstudien och kan ev användas 
för att utveckla kompletterande artiklar till denna studie och ett framväxande fält om EFI Lgy 2011 
xlvii

 Vid läsning, reflektion och diskussion av fallstudien, kan det vara till hjälp att konsultera det teoretiska ramverket 

sammanfattat i ”The Grid”, Figur 4 och dess relaterade teoriavsnitt. Vidare metodsektionen och särskilt dess beskrivning 

av hur analysen genomförts för presenterad fallbeskrivning (s. XX ovan).  

xlviii
 Denna introduktion baserar sig främst på dokumentet ” Sveagymnasium – information inför gymnasievalet [2016]. 

Vidare på information av allmän karaktär om skolan, erhållen under intervjuerna. 
xlix

 De svenska översättningarna för CDIO, är hämtade från Skolverket (2016). 
l
 Detta bekräftades i personlig dialog med Utbildningsledare Dr. Fredrik Georgsson, Fakulteten för teknik 
och naturvetenskap, Umeå Universitet, som föreläst om CDIO-metodiken på Sveagymnasium. 

li
 Beskrivning av CDIO metodiken och pedagogiken återfinns på denna länk, 

https://www.chalmers.se/sv/Projekt/Sidor/CDIO---pedagogik-för-ingenjörsutbildning.aspx. En vägledning till CDIO-
metodiken och pedagogiken finns även i Skolverket (2016), avsedd för och anpassad till det fjärde året av 
teknikprogrammet på svenskt gymnasium och för utbildningen av gymnasieingenjörer.  

lii
 Information om UGL utbildningen finns på denna länk, 

 http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ugl/om-ugl/  
liii

 Hen menad att förståelsen och tillämpningen av begreppet ”hållbar utveckling” genomgått och genomgår en liknad 
utveckling som förståelsen av entreprenörskaps begreppet, om än lägre kvar till praktisk implementering på 
Sveagymnasiet och i skolans värld.  

liv
 Ämnet entreprenörskap och dess beaktanden återfinns på skolverkets hemsida: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

https://www.chalmers.se/sv/Projekt/Sidor/CDIO---pedagogik-för-ingenjörsutbildning.aspx
http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ugl/om-ugl/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv
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kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv. Kraven på kursen ”Entreprenörskap, 
100 poäng” vad avser lärandemoment och undervisning, samt gradering av bedömningar och betyg återfinns på deras 
hemsida:http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4. Motsvarande information 
om kursen ”Företagande och Entreprenörskap, 100p” för gymnasiets treåriga ekonomiutbildning, återfinns på följande 
länk:http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4 
 
lv

 Ansvarig för kursen och utbildningen i Entreprenörskap återgav upplägget och ämnesplan nedan, för 

Sveagymnasiums samtliga elever fördelade över de tre studieår i gymnasiet (ENTENR0, 100 p): 

Årskurs 1:  

25 poäng, ca 20 timmar, 1 av 10 kunskapskrav 
slutexamineras 

 

– Halvdag: Kursintroduktion. Kreativitet. Affärsidéer.  

– Självstudier på vår digitala plattform. 

– Föreläsningar vid några tillfällen: Photoshop, Illustrator.  

– Halvdag: Marknadsföring. 

– Samarbete med Svenska 1, 4 st lektionstillfällen: 
Presentation av affärsidé och marknadsföringsstrategier. 

Årskurs 2:  

25 poäng, ca 20 timmar, 4 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

 

Årskurs 2: 25 poäng, ca 20 timmar, 4 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

– Två heldagar: Entreprenörskapets betydelse för 
individen- och samhällsutvecklingen. 
Grupprocesser/ledarskap. 

– Självstudier på vår digitala plattform. 

– Föreläsningar vid några tillfällen: Ekonomisk planering 
samt immaterialrätt.  

Årskurs 3:  

50 poäng, ca 40 timmar, 5 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

 

– 70 minuter schemalagt varje vecka. Att driva ett projekt. 
Att skriva en vetenskaplig rapport.  

– Frivilliga extrauppgifter för de som vill göra om, 
alternativt inte har blivit godkända på, sina examinationer 
från årskurs 1 eller 2. 

 
lvi

 Följande länk leder till CDIO-projektets internationella organisation och nätverk: http://www.cdio.org/. De förstår sin 
verksamhet metodik i sammanfattning på följande vis:  
Conceive: Defining customer needs; considering technology, enterprise strategy, and regulations; developing concepts, 

techniques and business plans.  

Design: Creating the design; the plans, drawings, and algorithms that describe what will be implemented. 

Implement: The transformation of the design into the product, including manufacturing, coding, testing and validation. 

Operate: Using the implemented product to deliver the intended value, including maintaining, evolving and retiring the 

system. 

Notera att hållbarhets aspekt som skulle varit möjlig att beakta ej finns med i detta koncept ännu. Det borde tillfogas 

ett S – för Scraping or recycling i modellen. 

lvii
 Se diskussion och vägledning i Skolverket (2016). 

 
 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4
http://www.cdio.org/
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lviii

  

Tio moment betygssätts på Sveagymnasium i 
kursen Entreprenörskap, 100 poäng:  

E C A 

 
Marknadsföring & presentation 
 

Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet 

 
Ekonomi 
 

 
Upprättar med viss 
säkerhet 
 

 
Upprättar med viss 
säkerhet 
 

 
Upprättar med säkerhet 
 

 
Lagar 
 

 
Beskriver översiktligt 
 

 
Beskriver utförligt 
 

 
Beskriver utförligt och 
nyanserat 
 

 
Individ- & samhällsutveckling 
 

Redogör och diskuterar 
översiktligt 

Redogör och diskuterar 
utförligt 

 
Redogör och diskuterar 
utförligt och nyanserat 
 

 
Grupprocesser 
 

 
Enkla resonemang 
 

 
Välgrundade 
resonemang 
 

 
Välgrundade och 
nyanserade resonamang 
 

 
Upprätta projektplan 
 

I samråd upprättas 
enkel projektplan 

 
Efter samråd upprättas 
enkel projektplan 
 

Efter samråd upprättas 
genomarbetad projektplan, 
revideras vid behov 

 
Ansvar & genomförande 
 

I samråd, 
tillfredsställande sätt 

Efter samråd, 
tillfredsställande sätt 

Efter samråd, gott sätt 

 
Administration, dokumentation & 
kommunikation 
 

Följer med viss säkerhet 
rutiner 

Följer med viss säkerhet 
rutiner 

Följer med säkerhet rutiner 

 
Problemlösning 
 

Identifierar och löser i 
samråd 

Identifierar och löser 
efter samråd 

Identifierar och löser  
efter samråd 

 
Projektutvärdering 
 

Enkla omdömen Nyanserade omdömen 
Nyanserade omdömen, ger 
förslag på förbättringar 

 
lix

 Ett alternativt och kompletterande sätt att formativt och summativt mäta och utvärdera ”entreprenörskapsförmågor” 

återfinns i mätinstrumentet ”Octoskills”. Octoskills, Entreprenörship training (http://www.octoskills.com/about/skills). 

Octoskills-intressenter diskuterar dessa frågor med akademiska grundvalar och har utformat definitioner, 

tolkningslinser och webbaserade mätinstrument.   

lx
 https://www.chalmers.se/sv/Projekt/Sidor/CDIO---pedagogik-f%C3%B6r-ingenj%C3%B6rsutbildning.aspx 

lxi
 http://www.cdio.org/cdio-action/school-profiles/ume%C3%A5-university-co-leader-europe-region 

lxii
 Detta bekräftades i personlig dialog med Utbildningsledare Dr. Fredrik Georgsson, Fakulteten för teknik 

och naturvetenskap, Umeå Universitet, som föreläst om CDIO-metodiken på Sveagymnasium. Vidare bistått 
i att utforma skolverkets vägledning och anpassning av CDIO-metodiken för teknikprogrammet på 
gymnasiets fjärde år (Skolverket 2016).  
lxiii

 Denna utformning av CDIO-metodik med ämnesintegrerad utbildningen återfinns även i Skolverkets 
vägledning (2016). 
lxiv

 Kanske en utveckling av CDIO-metodiken skulle kunna innebära att den benämns CDIOCS, där första C står för 

”commercializing” och där S står för ”Scrapping”, dvs återvinning av produkter och tjänster, samt möjliga alternativ till 

http://www.octoskills.com/about/skills
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avveckling av engagemanget i projektet eller företaget. I skolverkets vägledning för användning av CDIO-metodiken på 

teknikprogrammets fjärde år, har komponenterna C och S beaktats enligt Läroplanens krav om att alla elever skall 

utbildas även i dessa aspekter av EFI LGY 2011. Det finns dock inga detaljerade instruktioner om hur detta skall ske i 

Skolverkets dokument.  

lxv
 Se exempelvis Berglund, K. (2015) i Löwstedt, J., red. (2015) för relaterad diskussion och kritisk analys av företeelsen 

entreprenöriellt lärande i grundskolan och vad som med samma term rubricerats för denna studies förståelse av EFI Lgy 
2011. 
lxvi

 Ontologin och antropologin så som fastställd för denna studie och dess tillämpning av ett sociokulturellt, 
redskapsmedierat lärande- och kunskapsperspektiv, skall inte misstas för en socialkonstruktivistisk ontologi, 
epistemologi, metodik och antropologi. 
lxvii

 I artikeln Adler, N., Glassér, C. &, af Klinteberg, B. (2005). ”A Collaborative research effort to bridge boundaries and 
support deviant youths in contemporary Welfare systems”, finns en redogörelse för hur första faerna i en kollaborativ, 
följeforskningsansats kan utformas i det svenska välfärdssystemet. De frågor och utmaningar som ledningen på 
Sveagymnasium sammanfattningsvis synes stå inför då denna studie avslutas, kan liknas vid de ”read and hot issues”, 
som ett antal intressenter bör ha definierat och enats om att gå vidare med i en andra fas av kollaborativ följeforskning 
och i formuleringen av ett nästa delprojekt (Adler, Glassér, af Klinteberg, 2005). Se även Dylan (2013) för generell 
diskussion om kollaborativt lärande.   
lxviii

 Ämnet entreprenörskap och dess beaktanden återfinns på skolverkets hemsida: 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv. Kraven på kursen ”Entreprenörskap, 
100 poäng” vad avser lärandemoment och undervisning, samt gradering av bedömningar och betyg återfinns på deras 
hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4. Motsvarande information 
om kursen ”Företagande och Entreprenörskap, 100p” för gymnasiets treåriga ekonomiutbildning, återfinns på följande 
länk: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4 

 
lxix

 Ansvarig för kursen och utbildningen i Entreprenörskap återgav upplägget och ämnesplan nedan, för 

Sveagymnasiums samtliga elever fördelade över de tre studieår i gymnasiet (ENTENR0, 100 p): 

Årskurs 1:  

25 poäng, ca 20 timmar, 1 av 10 kunskapskrav 
slutexamineras 

 

– Halvdag: Kursintroduktion. Kreativitet. Affärsidéer.  

– Självstudier på vår digitala plattform. 

– Föreläsningar vid några tillfällen: Photoshop, Illustrator.  

– Halvdag: Marknadsföring. 

– Samarbete med Svenska 1, 4 st lektionstillfällen: 
Presentation av affärsidé och marknadsföringsstrategier. 

Årskurs 2:  

25 poäng, ca 20 timmar, 4 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

 

Årskurs 2: 25 poäng, ca 20 timmar, 4 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

– Två heldagar: Entreprenörskapets betydelse för 
individen- och samhällsutvecklingen. 
Grupprocesser/ledarskap. 

– Självstudier på vår digitala plattform. 

– Föreläsningar vid några tillfällen: Ekonomisk planering 
samt immaterialrätt.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/ent?tos=gy&subjectCode=ent&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/foer?tos=gy&subjectCode=f%C3%B6r&lang=sv#anchor4


74 
 

                                                                                                                                                                                
Årskurs 3:  

50 poäng, ca 40 timmar, 5 av 10 betygskriterier 
slutexamineras 

 

– 70 minuter schemalagt varje vecka. Att driva ett projekt. 
Att skriva en vetenskaplig rapport.  

– Frivilliga extrauppgifter för de som vill göra om, 
alternativt inte har blivit godkända på, sina examinationer 
från årskurs 1 eller 2. 

 
lxx

 Se även Mäkitalo, Linell & Säljö (2017), för en utveckling av deras förståelse av det sociokulturella perspektivet av 
lärande, kunskap och innovativt, mänskligt handlande.  
[iv]

 I denna första förståelse av EFID Lgy 2011 baserad på fallstudien av Sveagymnasium, utgör CDIO-metodiken och 

pedagogiken ett ramverk för träningen i innovativt tänkande och de olika gymnasieprogrammens, ämnesintegrerande 

EFI Lgy 2011 praktiker. I kommande utveckling av EFID Lgy 2011 synes det önskvärt att knyta an till 

innovationsforskning och dess teoribildning (Dodgson, Gann & Salter, 2005) och därigenom möjliggöra en CDIO-CS-

metodik (C=commercializing, S= Scraping/Sustainability). En CDIOCS metodik och ramverk knyter samman innovativt 

tänkande med realiserade innovationer i företagande och entreprenörskap genom framgångsrik kommersialisering,(C). 

Vidare beaktar den potentiellt vidareutvecklade metodiken och pedagogiken hållbarhetsaspekterna vid 

entreprenörskap, företagande och innovationsdrivna verksamheter. En föreslagen CDIO-CS metodik och pedagogik 

skulle stämma väl överens med vad författarna rubricerar ”The fifth generation innovation process: systems 

integration and networking”, (Dodgson, Gann & Salter, 2005, s. 36)., med tillägg för beaktande av hållbarhetsaspekter 

och FNs Global Compact 2030 målsättningar. Skolverkets vägledning och tillämpningsråd för CDIO-modellen på 

gymnasiets teknikprogram (åk. 4), tar hänsyn till kommersialiserings- och hållbarhetsaspekterna, men tillfogar inte 

förtydligandet i den ursprungliga CDIO-metoden. Om kommersialiserings- och hållbarhetaspekterna beaktas, så blir 

CDIOCS-modellen likvärdig med innehållet i EFI Lgy 2011, så som det framställt i denna studie. Denna potentiella 

utveckling av CDIO-modellen till en CDIOCS-modell, skulle möjliggöra likvärdiga utbildningsvillkor för samtliga 

gymnasieprogram.  

lxxi
 Att dubba en nybildad teori kan vara utmanande. I detta avseende har Sutton & Straws (1995) klassiska 

artikel i frågan beaktats.  Artikelförfattarna föreslår och argumenterar för att:” […] if the field is serious 
about producing strong theory, journals need to reconsider their empirical requirements. We argue that 
journals ought to be more receptive papers that test part rather than definitive data.” (Sutton & Straw 
(Sept. 1995),  



 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervju- och samtalsguide, huvudstudien. 

 

Underlag 1: Läroplanens formuleringsarena – syfte och mål med undervisning och lärande i 

entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande, EFI Lgy 2011. 

 

A. Entreprenörskap, Företagande & Innovativt tänkande, EFI Lgy 2010 

Undervisningens dimensioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYFTE 

VARFÖR? 

MÅL 

VILKA? 

VILKA? 

METODER 

HUR? 

INNEHÅLL 

VAD? 



 

B. Entreprenörskap, Företagande & Innovativt tänkande, EFI Lgy 2010 

Undervisningens villkor: 

Uppdraget Styrdokument; Skollag, Läroplaner, Kursplaner 

Lärare/arbetslaget Didaktiskkompetens; Ämneskompetens; Socialkompetens; 

Erfarenhet; Engagemang; Ork; Värderingar; Attityder; Kunskapssyn; Människosyn;  

Klass, kön och etnicitet 

Eleverna Förutsättningar; Förkunskaper; Erfarenheter; behov; Intressen, önskemål; Frågor; 

attityder; Social situation; Klass, kön, etnicitet 

Ramfaktorer Tid; Personal; Gruppstorlek; Pengar; Lokaler; Skolorganisation; Betygssystem; 

Samhälle,; Kulturer 

Föräldrar Förväntningar; Värderingar; Klass, kön, etnicitet 

Underlag 2: Didaktisk översiktskarta återgiven från Lindström & Pennlert (2013, s. 27), med tillägg av 

aktuell studies fokus på entreprenörskap, företagande och innovativt tänkande (EFI Lgy 2011) och dess 

dimensioner av progression under årskurs 1–3 på gymnasiets högskoleförberedande linjer. 

Kognitiv Social Emotionell Etisk Kroppslig Kreativ  

 

-Veta, känna till 

-Kunna beskriva, 

uttrycka sig 

-Kunna jämföra 

-Kunna analysera 

- Förstå, förklara 

-Kunna generalisera 

-Kunna tillämpa 

-Kunna lösa problem 

-Kunna reflektera 

-Kunna tolka 

-Kunna kritiskt granska 

 

 

-Våga och kunna 

uttrycka sig 

-Kunna lyssna 

-Kunna samarbeta 

-Kunna hantera 

konflikter 

-Kunna respektera 

-Kunna leva sig in i 

-Kunna arbeta 

självständigt 

-Kunna ta ansvar 

 

 

Få möjlighet att 

-Känna 

-Uppleva 

-Bearbeta 

-Uttrycka sig 

-Leva sig in i 

 

-Kunna 

reflektera 

-Kunna 

värdera 

-Kunna 

använda 

-Behärska 

 

-Kunna 

utföra 

-Kunna göra 

-Kunna 

använda 

-Behärska 

 

Få utveckla 

förmågan att 

-Fantisera 

-Skapa 

-Associera 

-Lösa problem 

Underlag 3: Aspekter av den lärande individen, hämtad ur Lindström & Pennlert (2013, s. 29). 

 

 

 



 

Bilaga 2: Didaktiska Analyser, hämtade ur Lindström & Pennlert (2013, s. 50-51) 

Att göra en planering  

– didaktisk analys I och syntes 

Att reflektera över undervisning 

-didaktisk analys II 

1. Vilka ramfaktorer påverkar den planerade 
undervisningen? 

1. 1. Vilka var målen för lärandet? Kände eleverna till 
målen? Har eleverna nått målen? Om inte – varför? 
Hur har elevers lärande och lärares bedömningar 
dokumenterats? 

2. Vilket är uppdraget enligt 
styrdokumenten? Hur tolkar jag det? Vad 
är syftet med undervisningen? 

2. Hur relevant var innehållet med tanke på målen? Hur 
strukturerades innehållet? Vilken progression fanns i 
innehållet? Hur problematiserades innehållet?  

3. Vilka preciserade mål finns för arbetet? 
Vad ska undervisningen ge de lärande? Vad 
skall eleverna känna till, förstå, kunna 
utföra, vara förtrogna med etc. Hur kan 
barnen/eleverna göras delaktiga i målen? 

3. Hur fungerade metoderna? Vilka problem uppstod i 
lärandet? Varför? Alternativ? Hur fungerade 
redovisningsformerna? Hur fungerade 
tidsplaneringen? 

4. Vilket innehåll ska behandlas? Hur skall 
innehållet struktureras, kontextualiseras 
och problematiseras? Vilka förkunskaper 
har eleverna? Vilket inflytande skall 
eleverna ha över innehållet?  
 
Mål och innehåll kan skrivas ihop. […] 

4. Vilket inflytande har eleverna haft på mål, innehåll och 
metoder? 

5. Vilka metoder ska användas, dvs hur skall 
innehållet bearbetas? Vilka erfarenheter 
har eleverna av olika metoder? Vilka 
arbetsuppgifter skall formuleras? Vilka 
läromedel och vilket material skall 
användas? Tidsplan för arbetet? Vilket 
inflytande skall eleverna ha över 
metoderna? 

5. Hur har olika ramfaktorer påverkat arbetet? 

6. Hur skall arbetet redovisas och följas upp? 
Hur skall elevernas lärande dokumenteras 
och bedömas?  

6. Självreflektion. Hur fungerar jag som [ledare/] lärare? 
Hur uppfattade jag arbetsklimatet? Hur fungerade 
kommunikationen mellan mig och eleverna och 
mellan eleverna? Vilka problem uppstod? Hur har jag 
hanterat dessa? Vilka kompetenser har jag använt och 
utvecklat? (didaktiskt, socialt, ämnes-
/innehållsmässigt)? Vad behöver jag utveckla? 

 7. Hur kan undervisnings- och lärande processer kopplas 
till beprövad erfarenhet och didaktisk forskning? 

 

 



 

Bilaga 3: Förslag på utbildningsutformning eller skolutvecklingsinsats baserad på fallbeskrivningen av 
EFI Lgy 2011 på Sveagymnasium. 

Fallstudien kan användas på flera sätt som didaktiskt utbildnings och skolutvecklingsverktyg vad avser EFI 
Lgy 2011, beroende av förkunskaper, deltagare och syftet med aktiviteten. En kort vägledning skulle 
kunna se ut enligt följande:  
 
1) Introduktionsföreläsning till innehållet i introduktionen till denna studie och utbildnings- eller 
skolutvecklingsuppgiften som planerats. 

2) Föreläsning och introduktion till det teoretiska ramverket ”The Grid” (figur 4) för kartläggning och 
analys av de läroplansdrivna processer och aktiviteter, som vägleder utformningen av fallbeskrivningen 
som skall studeras och diskuteras, följt av gruppdiskussion om skolan, innovationssystemet och 
läroplanens realiseringsarenor. 

3) Föreläsning om innehållet i EFI Lgy 2011, Skolverkets vägledning om CDIO-metodiken och pedagogiken 
(2016) och relevanta styrdokument. Gruppdiskussion utgående från exemplet om Bengt som skall planera 
”entreprenöriellt lärande”  (Bergund, 2015, s. 96): 

Bengt rusar med andan i halsen från mötet med den lokala skolledningsgruppen. Medan 
han plockar upp mobilen, och snabbt konstaterar att tåget är i tid, undrar han i sitt stilla 
sinne hur han kunde försätta sig i en sådan situation. Varför var just han tvungen att ta på 
sig uppdraget att ta fram en plan för hur det skulle komma igång med entreprenöriellt 
lärande? Vad sjutton betyder det ens? Visst, han var tvungen att avvika från mötet, men 
behövde det vara på bekostnad av att ta på sig denna uppgift som hängde i luften. 

Bengt försöker ruska av sig obehaget som kommer krypande i maggropen. Vad sjutton har 
jag gett mig in på? Nästa möte är redan om fyra veckor. Hur skall jag hinna med att ta fram 
en genomtänkt plan? 

Planeringen av ”entreprenöriellt lärande” i det illustrerande exemplet är ad hoc-betonad i skolans 
ledning. Ansvaret faller inte på en lärare utbildad och behörig i entreprenörskap, de företagsekonomiska 
ämnena eller samhällskunskap, där vi finner de nationalekonomiska och statsvetenskapliga aspekterna 
av entreprenörskap, företagande och innovation. Den förestående utbildningen för eleverna följer inte 
heller med självklarhet någon gängse ämnesplan och det verkar, förutom detta, mycket otydligt hur 
undervisningen och lärandet ska bedömas och betygsättas på ett likvärdigt och rättvisande sätt. 

Hur gör vi på vår skola, min VFU-praktikplats? Ledaskaps-, organisations- och skolutvecklingsfrågor att 
beakta på min skola, vägledda av erfarenheterna på Sveagymnasium?  

4) Enskilt eller grupparbete att redovisa muntligen och i kortare skriftlig rapport: hur kan undervisningen 
kartläggas på min skola eller mitt gymnasieprogram med hjälp av definitionen av EFI Lgy 2011, utgående 
från fallbeskrivningen av Sveagymnasium och ”The Grid” (figur 4).  Samtliga tre analytiska linser i ”The 
Grid” och bakomliggande teorier skall tillämpas i analysen och vid presentation av uppgiften. 

5) Elevlett arbete i mindre grupper (3-5 elever per grupp) med och diskussion av fallstudien av 
Sveagymnasium i grupper. Inhämtande av kompletterande information. Vägledning finns i referenslistan 
och noter till denna studie på lämplig litteratur. Beskrivning av CDIO-metodiken och ytterligare 
vägledning för hur den kan anpassas och tillämpats på Teknikprogrammet i gymnasiet, åk 4, finns i 
skriften ”Att bli gymnasieingenjör” (Skolverket, 2016).  



 

Frågor: Hur har utbildningen i EFI Lgy 2011 utformats på Sveagymnasium? Vilken utbildning i EFI Lgy 
2011 får alla elever? Vilka programspecifika varianter och likheter finns på Sveagymnasium vad avser den 
realiserade EFI Lgy 2011 utbildningen och didaktiken? Vad innebär och hur tillämpas CDIO-metodiken 
och pedagogiken på Sveagymnasium? Hur tillämpas UF- och UF-light deltagande för skolans elever? Vilka 
lärandepraktiker och gemenskaper förekommer på Sveagymnasium? 

Därefter klassrums- och lärarledd diskussion av fallstudien Sveagymnasium EFI Lgy 2011, utifrån dessa 
frågeställningar.   

6) Baserat på de frågor som ännu inte funnit sin lösning på Sveagymnasium, redogjorda för i den 
sammanfattande diskussionen av fallstudien, skall en slutlig examinationsuppgift inlämnas för 
utbildningen i EFI Lgy 2011. Med utgångspunkt i de utmaningar som ledningen står inför på 
Sveagymnasium vid slutet av fallstudien, skall ett program för nästa tre år av utbildning i EFI Lgy 2011 
utformas och presenteras. En matris för planering av integrerat lärande, examenmål och ämnesmål, skall 
bifogas. Exempel på lämpligt matrisformat och omfattning finns i Skolverkets CDIO-information (2016 
s.19). Vidare skal en redogörelse finnas för hur bedömning och examination av elevernas prestationer 
skall ske. Under de kommande tre åren av EFI Lgy 2011 utbildning. Vägledning för betygs och 
bedömningsfrågorna finns i Skolverket (2016, s. 12). 

7) En därpå följande och möjlig uppsatsuppgift eller ett följeforskningsprojekt, kan ta utgångspunkt i 
fallstudien om Sveagymnasium i utformningen och genomförandet av en kartläggande studie på den 
egna eller annan vald skola.  


