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Komplement till guiden  
”Det har aldrig varit lättare att förändra världen”
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Syfte med en 
lärarhandledning till 

Det har aldrig varit lättare 
att förändra världen

Denna lärarhandledning är skapad som ett 
komplement till guiden Det har aldrig varit 
lättare att förändra världen. Lärarhandledningen 
är kopplad till kursen entreprenörskap och tar 
upp alla delar som kursen entreprenörskap ska 
behandla i centralt innehåll.
 Boken är en guide i socialt entreprenörskap. Vi 
vill inspirera unga att lösa de samhällsutmaningar 
vi ser i världen, stora som små. All förändring 
som bidrar till en mer positiv värld applåderar vi 
fram. Vi vill att unga ska få en trygg plattform att 
påverka, ifrågasätta, inspirera och agera för en 
bättre värld. Fokus är att skapa entreprenörer. Att 
inge elever hopp och självförtroendet att agera. 
Vi vill se eleven som aktiv aktör, inkluderande och 
medskapande. Utgångspunkten är att eleverna 
arbetar verklighetsbaserat och värdeskapande. 
Det gagnar både individen och samhället.

Information till lärare innan kursens start
Guiden är från början framtagen för unga 
blivande sociala entreprenörer och inte skapad 
som en lärobok för gymnasiet. Vi insåg att den 
lämpade sig bra även i skolan och därför har vi 
kompletterat guiden med denna lärarhandledning 
och kopplat den till kursen entreprenörskap. 
I kursen entreprenörskap ingår ett moment 
om lagar och andra bestämmelser därför finns 
det ett kompletterande avsnitt om detta i 
lärarhandledningen men är inte inkluderat i guiden.
 Ett tips är att samla dina lärarkollegor innan 
kursstart och se över skolans poängplaner. Går 
det att samplanera fler kurser utöver bara kursen 
entreprenörskap? Kursen gymnasiearbete passar 

väl in och eleverna får då fler timmar till sina 
projekt och en mer holistiskt syn på lärandet. 
 Ett lärarkollegium kan också samarbeta inom 
ett visst moment under en begränsad tid. Nedan 
följer förslag på kurser som lämpar sig särskilt bra 
att samarbeta med:

• Gymnasiearbete
• Marknadsföring
• Ledarskap och organisation
• Företagsekonomi
• Psykologi
• Svenska 3
• Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

specialisering

Struktur
Lärarhandledningen följer kapitlen i guiden, den 
innehåller utökade övningar samt innehåller 
kompletterande information som du som lärare 
kan vara hjälpt av och tips på organisationer 
som kan bidra med expertis. Aktivitetsplanen är 
ett förslag på hur du som lärare kan disponera 
kursen men det är upp till dig att välja exakt hur 
mycket tid som ska gå åt till varje moment och 
att sätta din prägel på undervisningen. Glöm inte 
att eleverna också ska få tid till att driva sina 
projekt. Det är därför inte helt realistiskt att hinna 
följa lärarhandledningen till punkt och pricka men 
viktigt är att testa eleverna på de kunskapskrav 
som förväntas.  
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Struktur
• Centralt innehåll: Det centrala innehållet ur 
kursen Entreprenörskap som behandlas i kapitlet.  
• Syfte med kapitlet 
• Materialets ord till läraren: Några ord till dig 
som lärare, nyttig information och saker att tänka 
på inför kommande avsnitt: flaskhalsar och elev-
utmaningar, kollegors tidigare erfarenheter och 
disposition av tid. 
• Introduktion i klassrummet: En introduktion 
till klassen, förslag på hur du kan introducera 
kapitlet till eleverna och väcka deras intresse. 

Guiden har även en kompletterande digital 
plattform som är framtagen för att inspirera 
och vägleda unga sociala entreprenörer. Vissa av 
övningarna och även en hel del inspirationsfilmer 
kan användas i undervisningen. Webbadressen är 
www.changemakersyard.com.

Varför man ska jobba med entreprenörskap 
i skolan 
Entreprenöriellt lärande handlar om att 
kunskaper och erfarenheter inhämtas från 
omvärlden. Lärandet sker därmed inte bara inom 
klassrummets fyra väggar utan omvärlden och 
elevernas erfarenheter används som en resurs i 
klassrummet. Entreprenörskap i skolan handlar 
om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt viljan att pröva och 
omsätta ideer i handling (källa:skolverket).

Ämne - Entreprenörskap
Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det 
har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, 
men även andra kunskapsområden såsom retorik 
och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, 
modeller och metoder från dessa områden 
behandlar ämnet företagsamhet i sociala, 
vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska 
sammanhang.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter 
igång, utformar och genomför målinriktade 
processer. Den ska också leda till att eleverna 
utvecklar förståelse för entreprenörskapets 
betydelse för samhällsutvecklingen. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt 
stimulera deras kreativitet och lust att anta 
utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i 
praktisk verksamhet.
 Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om projektets ekonomi eller 
i att starta och driva företag och genom det även 
utveckla kunskaper i företagsekonomi. Eleverna 
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur människor samarbetar, kommunicerar och 
löser problem för att nå bestämda mål inom ett 
sammanhang. Undervisningen i entreprenörskap 
ska bedrivas i projektform med innehåll från andra 
ämnesområden. Med utgångspunkt i elevernas 
idéer och arbetsprocess ska undervisningen 

De moment som
omfattas av
kunskapskrav
och behöver examineras
markerar vi särskilt
med detta utropstecken.

!



4

KOMPLEMENTGUIDE / DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

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

Undervisningen i ämnet entreprenörskap 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:

1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär 
för individer, organisationer, företag och 
samhällen.

2. Förmågan att omvandla idéer till praktiska och 
målinriktade aktiviteter för att starta ett 
projekt eller fiktivt företag.

3. Förmågan att genomföra ett projekt eller driva 
ett fiktivt företag.

4. Förmågan att avsluta och utvärdera ett 
projekt eller fiktivt företag.

5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas 
genom lagar och andra bestämmelser.

6. Förmågan att använda företagsekonomiska 
metoder 1.

1 Skolverket

Förslag på inledande formuleringar till elever: 
Nedan följer förslag på meningar för att 
presentera kursen till elever. Förhoppningen är att 
någon eller några av dessa fraser ska väcka deras 
intresse och motivera dem inför vad som komma 
skall. 
• Ni kommer få verktyg som bidrar till en hållbar 

samhällsförändring.
• Ta chansen att testa på och förverkliga era 

drömmar som entreprenörer.
• Bygg erfarenhet och kunskap med projekt som 

gör skillnad.
• Ni har chansen att bygga ett bättre samhälle, 

förändra världen.
• En upplevelse av utbildning som ger mersmak 

och en känsla av ”wow”. 
• Möjlighet att hitta lösningar för 

samhällsutmaningar.
• En kurs i att ta risker till förmån för andra.
• Få verktyg och utveckla förmågor du har nytta av 

för resten av livet.
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Entreprenörskap 
100 poäng 

Kurskod: ENTENR0

Kursen entreprenörskap omfattar punkterna 
1—6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild 
betoning på förmåga att starta, genomföra, 
avsluta och utvärdera ett projekt. I kursen 
behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap
Undervisningen i kursen ska behandla följande 
centrala innehåll:
• Entreprenörskapets betydelse för individer, 

organisationer, företag och samhällen inom 
områden som är relevanta för elevernas 
utbildning.

• Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, 
värderar, förverkligar, vidareutvecklar 
eller överger idéer inom projektets 
verksamhetsområde. I samband med det 
behandlas hur produkter och idéer skyddas 
genom lagar och andra bestämmelser, till 
exempel upphovsrätt.

• Grundläggande projektmetodik: hur man 
formulerar mål, planerar, organiserar och 
fördelar ansvar, genomför, presenterar och 
utvärderar ett projekt. I samband med det 
behandlas hur man identifierar, skapar och 
samverkar i nätverk.

• Grundläggande mötesteknik och 
dokumentation.

• Ledarskap och grupprocesser. I samband med 
det behandlas problemlösning.

• Tillämpad marknadsföring inom projektets 
verksamhetsområde utifrån lagar och andra 
bestämmelser.

• Presentationsteknik anpassad till syfte, 
mottagare och situation.

• Finansieringsformer inom projektets 
verksamhetsområde, ekonomisk planering, 
dokumentation och uppföljning.

Nyckelord E C A

I samråd Efter samråd Efter samråd

 Tillfredställande 
resultat

Tillfredställande 
resultat Gott resultat

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat

Med viss 
säkerhet

Med viss 
säkerhet Med säkerhet

Identifierar Identifierar och 
förklarar

Identifierar och 
förklarar

Enkla omdömen Nyanserade 
omdömen Med säkerhet

Aktivitetsplan
Månad Moment

Augusti Introduktion: entreprenörskap

September Allt börjar med dig - Självledarskap

Oktober Kreativ process / Projektidé

November
Gruppindelning  / Lagar och andra 

bestämmelser

December Projektplan

Januari Presentationer

Februari
Driva projektet (marknadsföring, 

utveckling m.m)

Mars
Driva projektet (marknadsföring, 

utveckling m.m)

April Projektutvärderingar

Maj
Projektredovisning

Avslutning och hyllning

Juni Betygssamtal

Nyckelord på kunskapsnivåer:
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Moment E C A

E1,C1, A1

Del 1: Vad är socialt 

entreprenörskap

Del 2: Självledarskap

Del 3: Vad ska förändras och på 

vilket sätt?

Byggsten 5

Eleven redogör översiktligt, 
med hjälp av några exempel, för 
vad entreprenörskapet innebär 

för individer, organisationer, 
företag och samhällen. 

Dessutom diskuterar eleven 
översiktligt sambandet 

mellan entreprenörskap och 
samhällsutveckling

Eleven redogör utförligt, med 
hjälp av några exempel, för vad 

entreprenörskapet innebär 
för individer, organisationer, 

företag och samhällen. 
Dessutom diskuterar eleven 

utförligt sambandet 
mellan entreprenörskap och 

samhällsutveckling.

Eleven redogör utförligt 
och nyanserat, med hjälp 
av några exempel, för vad 

entreprenörskapet innebär för 
individer, organisationer, företag 

och samhällen. Dessutom 
diskuterar eleven utförligt 
och nyanserat sambandet 
mellan entreprenörskap och 

samhällsutveckling.

 E2, C2, A2
Del 3: 

Hur eleven arbetar med: 
projektplanen, styrelsemöten, 

loggbok, gruppprocesser, 
nätverk.

Eleven upprättar i samråd 
med handledare en enkel 

projektplan. Eleven tar ansvar 
för och genomför i samråd med 

handledare projektet på ett 
tillfredsställande sätt enligt 
planen. I arbetet följer eleven 
med viss säkerhet rutiner 

för projektets administration, 
dokumentation, kommunikation 

och samarbeten. Dessutom 
identifierar och löser eleven i 

samråd med handledare problem 
som uppstår i projektet. Eleven 

för enkla resonemang om hur en 
grupprocess fungerar och vilken 

betydelse ledarskapet har för 
gruppens arbetsprocess. Vidare 
redogör eleven översiktligt för 

vilken betydelse nätverk har inom 
olika projekt.

Eleven upprättar efter samråd 
med handledare en enkel 

projektplan. Eleven tar ansvar 
för och genomför efter samråd 
med handledare projektet på ett 
tillfredsställande sätt enligt 
planen. I arbetet följer eleven 
med viss säkerhet rutiner 

för projektets administration, 
dokumentation, kommunikation 

och samarbeten. Dessutom 
identifierar och löser eleven 

efter samråd med handledare 
problem som uppstår i projektet. 

Eleven för välgrundade 
resonemang om hur en 

grupprocess fungerar och vilken 
betydelse ledarskapet har för 

gruppens arbetsprocess. Vidare 
identifierar eleven nätverk 
för projektet samt redogör 
utförligt för vilken betydelse 

nätverk har inom olika projekt.

Eleven upprättar efter 
samråd med handledare en 
genomarbetad projektplan 
samt reviderar vid behov 

planen under arbetets 
gång. Eleven tar ansvar för och 
genomför efter samråd med 

handledare projektet på ett gott 
sätt enligt planen. I arbetet följer 

eleven med säkerhet rutiner 
för projektets administration, 

dokumentation, kommunikation 
och samarbeten. Dessutom 
identifierar och löser eleven 

efter samråd med handledare 
problem som uppstår i projektet. 

Eleven för välgrundade och 
nyanserade resonemang om 

hur en grupprocess fungerar och 
vilken betydelse ledarskapet 

har för gruppens arbetsprocess. 
Vidare identifierar eleven 

nätverk för projektet, skapar 
och samverkar i dessa 

samt redogör utförligt och 
nyanserat för vilken betydelse 
nätverk har inom olika projekt.

E3, C3, A3
Projektpresentation,  loggbok 

samt projektutvärderingen

Eleven marknadsför och 
presenterar med viss 

säkerhet sitt projekt och 
anpassar marknadsföringen 
och presentationen till syfte, 

mottagare och situation. Eleven 
utvärderar med enkla omdömen 
arbetsprocessen och resultatet i 

en projektutvärdering.

Eleven marknadsför och 
presenterar med viss 

säkerhet sitt projekt och 
anpassar marknadsföringen 
och presentationen till syfte, 

mottagare och situation. Eleven 
utvärderar med nyanserade 
omdömen arbetsprocessen 

och resultatet i en 
projektutvärdering.

Eleven marknadsför och 
presenterar med säkerhet 

sitt projekt och anpassar 
marknadsföringen och 

presentationen till syfte, 
mottagare och situation. Eleven 

utvärderar med nyanserade 
omdömen arbetsprocessen och 

resultatet i en projektutvärdering 
samt ger förslag på hur 
arbetsprocessen kan 

förbättras.

E4, C4, A4
Lagar

Eleven beskriver översiktligt 
hur idéer och produkter 

skyddas genom lagar och andra 
bestämmelser.

Eleven beskriver utförligt hur 
idéer och produkter skyddas 

genom lagar och andra 
bestämmelser.

Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat hur idéer och 

produkter skyddas genom lagar 
och andra bestämmelser.

E5, C5, A5
Mätbarhet

Projektutvärdering

Eleven upprättar med viss 
säkerhet ekonomiska planer 

samt genomför enkla beräkningar 
och enkla ekonomiska 

uppföljningar.

Eleven upprättar med viss 
säkerhet ekonomiska planer 

samt genomför enkla beräkningar 
och enkla och strukturerade 

ekonomiska uppföljningar.

Eleven upprättar med säkerhet 
ekonomiska planer samt 

genomför enkla beräkningar 
och enkla och strukturerade 

ekonomiska uppföljningar. 
Dessutom värderar eleven de 
ekonomiska resultaten med 

nyanserade omdömen.

E6, C6, A6
Löpande i kursen, loggbok samt 

hur ni arbetar i och med projektet

När eleven samråder med 
handledare bedömer hon eller han 

med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med 
handledare bedömer hon eller han 

med viss säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav.

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

förmågan och situationens krav.

Kunskapskrav
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DEL 1 – VAD ÄR SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP
1.0 Vad är socialt entreprenörskap
1.1 Introduktion och förklaring av begrepp
1.2 Vilka typiska egenskaper har sociala 

entreprenörer

DEL 2 – ALLT BÖRJAR MED DIG
Verktyg:   www.app.selfleaders.com/guiden

www.changemakersyard.com

DEL 3 – SAMHÄLLSUTMANING OCH LÖSNING
• Uppvärmningsövning 1: Idégenerering utifrån 

FN:s globala mål
• Uppvärmningsövning 2: Kreativ process
3.11 Vad ska förändras och på vilket sätt?
3.12 Problemglasögonen
3.13 Vad är roten till problemet?
3.14 Sammanfatta problemet / 

samhällsutmaningen
3.15 Vår syn på hur vi förändrar - theory of change
3.16 Sammanfatta lösningen / din idé
3.17 Vem gör din lösning skillnad för?
3.8 Din historia
3.9 Du och ditt budskap
3.10 Hisspitch
3.11 Hur kommer jag igång? / Vision och mission
3.12 Milstolpar
3.13 Verksamhetsplan
3.14 Utvärderings-tidslinje
3.15 Vilka andra vill samma sak?
3.16 Vår omvärld

DEL 4 – BYGGSTENAR FÖR ETT HÅLLBART 
SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP

 Byggsten 1: Att bygga organisationer 
och team

  4.1.1 Viktigaste uppgifterna
  4.1.2 Olika roller
  4.1.3 Att skapa effektiva grupper
  4.1.4 Socialt kontrakt
  4.1.5 Att ge feedback
  4.1.6 Att verkligen lyssna på varandra 

och andra
  4.1.7 Vilken form ska jag välja?

 Byggsten 2: Att skapa hållbar 
finansiering

  4.2.1 Plan för din affär

 Byggsten 3: Att mäta skillnaden
  4.3.1 Vad ska mätas? 

 Byggsten 4: Att skala upp din ide´
  4.4.1 Tidplan för att skala upp

 Byggsten 5: Brinna uta att brinna ut
  4.5.1 Livskompassen
  4.5.2 Min perfekta dag / vecka
  4.5.3 Lagom utmanad?
  4.5.4 Brådskande / viktigt

DEL 5 – LAGAR OCH ANDRA 
BESTÄMMELSER

DEL 6 – SUMMERING
6.1 Projektutvärdering
6.2 Projektredovisning och hyllning

Innehållsförteckning
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Del 1.0 Vad är socialt entreprenörskap 
(Guiden sida 8-18)

Centralt innehåll för kursen 
Entreprenörskap:
Entreprenörskapets betydelse för individer, 
organisationer, företag och samhällen inom 
områden som är relevanta för elevernas 
utbildning.2

Syfte med kapitlet
• Orientering i socialt entreprenörskap
• Ge kontext och ett historiskt perspektiv
• Jämförelse mellan ekonomiskt entreprenörskap 

och socialt entreprenörskap 
• Identifiera och förklara egenskaper för socialt 

entreprenörskap

Materialets ord till läraren
Kursen Entreprenörskaps första kunskapskrav 
handlar om att elever ska introduceras till 
entreprenörskapets betydelse för individer, 
organisationer, företag och samhällen samt 
förstå sambandet mellan entreprenörskap och 
samhällsutveckling. Detta kunskapskrav ska 
också examineras. Detta är ett ganska tungt 
kunskapskrav som kan ge eleverna förförståelse 
och förkunskaper att knyta upp kursen och 
projektet på. Men det är också viktigt att detta 
moment inte blir för tungt så att det tar död på 
elevernas motivation och nyfikenhet. Ser du en 
risk med detta så senarelägg hellre momentet. 

Introduktion i klassrummet
Det finns många exempel på duktiga 
entreprenörer och företag som blivit 
framgångsrika genom att hålla ut trots tidiga 
motgångar. Att starta och driva ett företag är ofta 
en mödosam process med stora svängningar. Det 
är viktigt att inte ge upp när motgångarna kommer 
och att hålla ut trots att man inte alltid har 
medvind. Johan Wendt, grundaren till den ideella 
föreningen Mattecentrum, fick till en början höra 
när han presenterade sin idé för investerare: ”Det 
var den dummaste jävla idé jag någonsin hört”. 
Idag är Mattecentrum Europas största ideella 
verksamhet för läxläsning.
 Få känner till att det finska dataspelet Angry 
Birds var företagets femtioandra spel. Ingen har 
hört talas om företagets tidigare produkter och 
förlagorna till genombrottet. 
 Det finns många illustrerande exempel, kanske 
har du en egen favorit att nämna för eleverna? 
Det viktiga för eleverna att ta med sig är att vägen 
är lång, i många fall krokig och svår att förutse. 
Vid ett genombrott kan produkt eller tjänst te sig 
väldigt annorlunda jämfört med ursprungsidén. 
Normen torde kanske snarare vara att öka sin 
träffsäkerhet genom att vara lyhörd och reagera 
kreativt på mottagandet snarare än att söka och 
förvänta fullt genomslag för en orginalidé - även 
om det såklart också förekommer! 
 Det finns en nidbild om en entreprenör 
som ensam innovatör och uppfinnare, 
gärna återspeglad som lite galen i sin idé. 
Entreprenörskap handlar inte om en ensam 
individ utan kräver samarbeten och samspel med 

Del 1

2 Skolverkets ämnes- och kursplaner
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andra för att båda förädla och realisera idé och 
målsättning. Entreprenörskap i sig handlar om att 
tackla förändringar, det är ett förhållningssätt. 
Det är något som man kan lära sig och öva upp 
och inte något medfött. Genom att träna på att 
praktiskt göra, ha ett öppet förhållningssätt, på 
att se motgångar som möjligheter till växande 
och lärande och från att ta en idé till handling, så 
utvecklar eleverna sin entreprenöriella förmåga. 
Man kan vara entreprenöriell oavsett om man är 
anställd eller företagare.

1.1 Introduktion och förklaring av 
begrepp (Guiden sida 10 - 13)
Börja med att samla upp elevernas förkunskaper. 
Vet de vad ordet entreprenörskap, entreprenör 
och entreprenöriell betyder? Har de fått öva 
detta i skolan tidigare? När och hur då? Jobba 
gärna med elevernas syn på entreprenörskap. Vad 
förknippar de med att vara entreprenör? Ta sedan 
upp vad socialt entreprenörskap är. Vad har socialt 
entreprenörskap för drivkrafter och kännetecken? 
Diskutera gärna också vad det inte är. Ta upp 
några företag och låt eleverna försöka placera 
dem i modellen. På sida 13 i guiden finns flera 
exempel. Andra exempel är Permobil, Oh Snap, 
Ung Omsorg.

 Diskutera sedan varför ni placerar dem just där 
ni gör och vad som skulle krävas för att de ska 
röra sig mer mot mitten. Många välfungerande 
företag i Sverige och västvärlden idag är sällan 
enbart orienterade mot ekonomiska resultat. En 
samhällsförändring och intentionen med idén blir 
utgångspunkten.

Förslag på frågor att diskutera eller 
behandla
• Vad är socialt entreprenörskap?
• Vad är skillnaden på ekonomiskt entreprenörskap 

och socialt entreprenörskap?
• Kan eleverna några sociala entreprenörer eller 

sociala företag? Ge exempel. 
• Hur skapar man ett hållbart entreprenörskap?
• Hur agerar ett ansvarstagande företag?
• Hur agerar en ansvarstagande konsument?
• Vad är skillnaden på att vara hållbar och att ta ett 

hållbart ansvar?
• Hur kan en entreprenör arbeta med hållbarhet?
• Hur kan en affärsidé påverka samhället positivt?

1.2 Vilka typiska egenskaper har 
sociala entreprenörer  
(Guiden sida 14- 15)
Börja med att gå igenom begreppet changemaker 
med eleverna. Låt dem föreslå några typiska 
egenskaper de tänker att en entreprenör bör 
ha. Är det olika egenskaper som behövs för en 
social entreprenör jämfört med en ekonomisk 
entreprenör? På vilket sätt?
 Läs igenom egenskaperna som listas på 

Socialt Ekonomiskt/ 
Traditionellt
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s. 14-15 i guiden. På vilket sätt skiljer sig 
egenskaper hos en social entreprenör jämfört 
med en ekonomisk entreprenör? Gör jämförelser 
mellan socialt entreprenörskap och ekonomiskt 
entreprenörskap och tala om egenskaperna. 
Utnyttja kontrasterna för att lära eleverna. Ta 
t.ex. egenskapen eftertänksamhet. Är denna 
egenskap en skillnad jämfört med ekonomiskt 
entreprenörskap? Problematisera med eleverna 
kring det ekonomiska management begreppet 
LEAN som handlar om att man vill fail fast. 
Är man eftertänksam om man vill faila fast? 
Diskutera egenskapen empati. Finns empati i 
ekonomiskt entreprenörskap? Varför/varför inte? 
Problematisera om det kan vara så att ekonomiskt 
entreprenörskap arbetar mer för egen vinning 
än socialt entreprenörskap? Hur är det med 
egenskapen uthållighet. Är det skillnad på behovet 
av att vara uthållig i de olika entreprenörskapen? 
Kan det vara så att man behöver vara uthållig i 
sak mer i socialt entreprenörskap medan det i 
ekonomiskt entreprenörskap är viktigare att vara 
uthållig i sitt driv?

Förslag på frågor att diskutera eller 
behandla:
• Vilka sociala entreprenörer känner du till? 
• Vilka egenskaper tycker du kännetecknar dessa 

entreprenörer? 
• Vilka av dessa egenskaper har du själv och vilka 

vill du träna upp? 
• Vad kan entreprenörskap betyda för 

samhällsutvecklingen? 
• Finns det fler egenskaper än de som tas upp på 

sida 14-15? Kan man öva upp dessa egenskaper? 
• Går det att bli mer kreativ? Hur? 
• I vilka sammanhang kan entreprenörer behövas? 
• Hur kan en social entreprenörs idé göra skillnad i 

samhället?

Extra övningar:
Del 1 i guiden innehåller inga övningar och därför 
följer nedan ett utökat material med förslag på 
övningar du kan göra med elever i klassrummet.

Några sociala entreprenörer
Läs igenom exemplen som ges på sida 13 i guiden. 
Utmana eleverna med att fråga om det finns andra 
företag med äldre historik som kan klassas som 
socialt entreprenörskap. Låt eleverna googla och 
söka upp fler exempel. Är rörelsen mot mitten 
ofrånkomlig för socialt entreprenörskap?
 
Låt eleverna gå in på:
www.changemakersyard.com och inspireras av 
några unga sociala entreprenörer. 

Gissa företag
Läs upp ett antal affärsidéer hos sociala företag. 
Låt eleverna gissa vilket företag det är. Det finns 
exempel på sid 13 i guiden.

!
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Hantera omvärldsförändringar
Börja med att titta på några stora företag som 
t.ex IKEA, Ericson, Netflix, Apple, Kodak, FACIT, 
H&M idag eller Kinnevik. Vilka faser har dessa 
företag gått igenom? Vad har hänt när de har 
utsatts för hård press eller samhällsförändringar? 
Titta på företagens kriser. Hur har de hanterat 
dessa och vilka entreprenöriella egenskaper har 
de behövt ha? 

Tips: Ta hjälp av Centrum för näringslivshistoria 
som t.ex håller föreläsningar om hur ett 
företags historia kan stärka varumärket och 
organisationen när den används på rätt sätt.

 Ta hjälp av Centrum för näringslivshistoria 

!
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Del 2

Del 2.0 Allt börjar med dig 
(Guiden sida 19-29)

Centralt innehåll för kursen 
Entreprenörskap: 
Entreprenörskapets betydelse för individer, 
organisationer, företag och samhällen inom 
områden som är relevanta för elevernas 
utbildning.3

Syfte med kapitlet
• Utveckla elevernas tilltro till sina personliga 

resurser 
• Hjälp med att hitta sina inre drivkrafter och sitt 

engagemang
• Utveckla förmågan att fokusera på sina styrkor

Materialets ord till läraren 
Vi tror inte att någon föds med ett självklart 
engagemang för en viss fråga. Det är något som 
växer fram och avgörs av vad vi är med om i livet. 
Många sociala entreprenörer har erfarenhet på ett 
personligt plan kring det de vill förändra.
 I det här kapitlet får eleverna utforska vad 
som har format dem och vilka frågor som känns 
extra viktiga för dem. Genom att tydliggöra sina 
personliga värderingar och styrkor utvecklar 
de en tilltro till sina personliga resurser. Genom 
reflektion och dialog utforskar de vad de 
behöver för att känna energi och motivation 
i sitt arbete och sitt liv. Trots att detta inte 
är ett kunskapskrav så rekommenderar vi att 
ni lägger tid på denna del då det kommer att 

påverka elevernas motivation, uthållighet och 
samarbetsförmåga och i slutändan kvalitén på 
projekten. 
 Guida eleverna genom övningarna i guiden 
på sida 24-29. Ett annat alternativ är att låta 
eleverna göra övningarna digitalt på:  
www.changemakersyard.com.
 Om det finns utrymme så rekommenderar vi att
du använder det fördjupade digitala materialet 
som vi har tagit fram för att stärka ungdomars 
självledarskap. Materialet består av korta 
faktafilmer om bl.a motivation, värderingar, 
styrkor och mindset. Vik ett par lektioner för 
detta och ägna därefter 5-10 minuter varje eller 
varannan lektion för att följa upp och fördjupa 
insikterna. 
 För att få tillgång till materialet mejlar du 
info@rwa.se. Skriv Självledarskap i rubriken. 

3 Utdrag ur Skolverkets ämnes- och kursplaner
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Introduktion i klassrummet
När vi pratar om ledarskap är det ofta i kontexten 
av att kunna leda och entusiasmera andra. Att 
kunna leda och entusiasmera andra är en viktig del 
för många sociala entreprenörer då ingen idé blir 
verklighet med bara en person inblandad. Men det 
kanske allra viktigaste för en social entreprenör 
är förmågan att leda sig själv. Det här är kanske de 
viktigaste kunskaperna ni kan få med er ut i livet, 
kunskapen om er själva!

Förslag på frågor att diskutera eller 
behandla
• Vad är viktigt för mig? 
• Vad engagerar mig? 
• Vad har jag upplevt som jag vill ändra på? 
• Vad har jag upplevt som jag vill dela med mig av? 

Dokumentation
Under året ska eleverna administrera och 
dokumentera sitt arbete. Föreslå för eleverna 
att de skapar en struktur för hur de hanterar 
sina respektive uppgifter så att informationen 
finns lättillgänglig och strukturerad. För bästa 
möjliga förutsättningar bör man skriva ner 
ansvarsområden, mandat och arbetsuppgifter 
för varje person i gruppen. Att ha det skriftligt 
gör att det blir enklare att följa upp och förändra 
när gruppen, målen och medarbetarna utvecklas. 
Diskutera gärna detta med dina grupper och 
elever. Hur har de valt att lösa detta, vem har 
ansvaret, fungerar det eller inte och vem kommer 
åt informationen?

!
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Del 3

Del 3.0 Samhällsutmaning 
och lösning 
(Guiden sida 31-61)

Centralt innehåll för kursen 
Entreprenörskap: 
• Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, 

värderar, förverkligar, vidareutvecklar 
eller överger idéer inom projektets 
verksamhetsområde. I samband med det 
behandlas hur produkter och idéer skyddas 
genom lagar och andra bestämmelser, till 
exempel upphovsrätt.

• Grundläggande projektmetodik: Hur man 
formulerar mål, planerar, organiserar och 
fördelar ansvar, genomför, presenterar och 
utvärderar ett projekt. I samband med det 
behandlas hur man identifierar, skapar och 
samverkar i nätverk.

• Grundläggande mötesteknik och 
dokumentation.

Syfte med kapitel 3
Kapitel 3 utforskar de viktiga frågorna vad, 
varför och hur.
1. VAD är det som ska förändras eller förbättras? 

Här utforskar eleverna vad som är roten 
till problemet och hur de kan bidra till en 
förbättring. 

2. VARFÖR ska de göra det? Här får de förankra 
sin idé i sin egen storytelling och forma sin 
kommunikation utifrån det. 

3. HUR skall de göra det? Här arbetar eleverna 
med konkreta verktyg för att komma igång. 
Enkla mallar för att formulera sin vision, sin 
mission och att planera sitt arbete på både 
kort och lång sikt. 

Materialets ord till läraren
Det föregående kapitlet Allt börjar med dig har 
förhoppningsvis fått eleverna att landa i sina 
personliga värderingar och tydliggjort vad som 
är viktigt för dem. De har också tydliggjort sina 
egna och andras styrkor. Låt eleverna koppla 
tillbaka detta när de nu ska fundera över vad de vill 
engagera sig i och förbättra eller förändra. 

Syfte med kapitlet VAD
Syftet är att utforska vad i samhället som behöver 
förändras eller förbättras. Att vända och vrida på 
problemet för att förstå vad som är symptom och 
vad som är roten till problemet för att utifrån den 
insikten hitta en möjlig lösning (på hela eller delar 
av problemet).

Materialets ord till läraren
Försök att få eleverna att först komma på en idé 
och att det sedan är idéerna som styr vilka som 
kommer bilda grupper. Ibland har vissa elever 
redan bestämt sig för att jobba tillsammans utan 
att de vet vad de ska göra. Det är upp till dig som 
lärare hur du vill hantera detta. Vill du som lärare 
tillåta detta så kommer vissa elever ha team innan 
de har kommit på en idé och processen blir lite 
annorlunda. I andra grupper kommer idén vara det 
som skapar och håller samman gruppen. 
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En fråga som är lätt att ställa sig är hur man som 
lärare kan få igång sina elever? Ett sätt kan vara 
att låta dem försöka hitta intressanta aspekter 
med saker och företeelser i sin omvärld. Ge 
eleverna förslag på saker de kan börja intressera 
sig för. Det är ett förhållningssätt till omvärlden. 
Hjälp dina elever att ha ett öppet sinnelag till sin 
omvärld - ifrågasätt, utvärdera och resonera. 
Detta går att öva på och att lära sig. Det mesta 
går att göra intressant, utmaningen ligger i att 
hitta det som talar till och väcker intresset hos 
individen. Nyfikenhet att exponera sig mot nya 
ämnen och kunskaper bidrar givetvis också 
positivt. Numera finns en uppsjö med inspirerande 
material som eleven kan konsumera med 
eftertanke och reflektion - podcasts (svenska 
och internationella), skriftlig text (forskning, 
utlandsrapportering), video (TED talks och 
inspelningar från konferenser) eller genom att 
nätverka med andra. 
 För att få bästa effekt av de övningar du 
gör med eleverna så är det viktigt att ge tid 
för reflektion. Det går att göra muntligt eller 
skriftligt och i olika konstellationer (helklass, 
gruppvis eller individuellt). Välj det som passar 
undervisningssituationen bäst. Det viktigaste är 
att eleverna tillåts reflektera. 

Introduktion i klassrummet
Börja med att diskutera vad en idé är och hur man 
inom socialt entreprenörskap ofta kommer på 
sin idé. Ta gärna inspiration från introduktionen 
till kapitel 2 - Allt börjar med dig på sida 19. Är det 
någon skillnad i ekonomiskt entreprenörskap och 

socialt entreprenörskap? Man behöver inte ha en 
revolutionerande idé för att bli framgångsrik. Det 
finns små förändringar som ändå kan ge stora 
effekter. Den svenska företaget Smiling groups 
koncept bygger på försäljning av produkter från 
jordbruk i huvudsakligen utvecklingsländer. En 
mindre revolutionerande idé, kan tyckas, men 
därigenom skapas förutsättningar till ett bättre 
liv för de bönder, med familjer, som företaget 
engagerar.
 Problematisera med eleverna om hur man 
skapar en medvetenhet kring vad samhället och 
världen har för utmaningar. Först genom att vara 
nyfiken. Leta, titta, var uppmärksam på vilka 
problem som finns i samhället idag.
 Värt att tänka på är att ibland blir det inte 
alltid det eleverna börjar med, eller kommer 
på inledningsvis, som de kommer att göra i 
slutändan. Det är bra att tala om för eleverna att 
det inte behöver vara perfekt första gången utan 
det viktiga är att man kommer igång, att man 
vågar testa nya saker och utmana sig själv. Det är 
då vi lär oss. Idén kan alltid förädlas över tid. 

3.1.1 Vad ska förändras och på vilket 
sätt? 
En sak många sociala entreprenörer ofta 
återkommer till är vikten av att verkligen på djupet 
förstå den samhällsutmaning som man tagit sig 
an. Detta kapitel hanterar om just detta.
 Nu är det dags för den kreativa fasen 
idégenerering. Vi har tidigare nämnt att idén för 
sociala entreprenörer ofta är ett resultat av 

/ DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

En fråga som är lätt att ställa sig är hur man som 
lärare kan få igång sina elever? Ett sätt kan vara 
att låta dem försöka hitta intressanta aspekter 
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egna erfarenheter och upplevelser  (introt till 
kapitel 2). Våra erfarenheter har i sin tur format 
våra personliga värderingar. Exempel; om jag har 
vuxit upp med ett syskon med psykisk ohälsa och 
upplevt att det var ett tabu-belagt ämne så kan 
en viktig värdering för mig framöver vara öppenhet 
och då framförallt kopplat till psykisk ohälsa. Låt 
elevernas egna upplevelser, alternativt familjens 
eller vännernas upplevelser vara utgångspunkten i 
deras utforskande. 
 Under idégenereringsfasen kan vissa elever 
och grupper fastna, man vill gärna lösa för stora 
problem eller komma på något revolutionerande. 
Här är det därför viktigt att aktivt följa deras 
process. Coacha dem så att deras projekt känns 
realistiskt genomförbara och hållbara. Alla kan 
inte göra allt men alla kan göra något.
 Läs och gå igenom sidan 32 i guiden hur sociala 
entreprenörer hittar sin idé på olika sätt. 

3.1.2 Problemglasögonen
(Guiden sida 33)
Syftet med denna övning är att eleverna utgår 
från sina personliga värderingar och kopplar dem 
till hur det är på skolan, i kommunen eller i världen. 
Låt eleverna titta på sina värderingar som är 
viktiga för dem (sida 26) och därefter fråga sig 
själva vad som borde vara på ett annat sätt. T.ex. 
har de valt värderingen gemenskap så kan de 
fråga sig själva hur det ser ut med gemenskapen 
i världen / i mitt samhälle / på min skola / i vår 
klass. Därefter fråga sig själv om något borde vara 
annorlunda?
 Om eleverna har svårt att komma på ett 

engagerande samhällsproblem så kan övningen 
Påverkanscirklarna få dem att komma loss. 

Påverkanscirklarna 
Påverkanscirklarna är ett verktyg från boken 
”7 habits / De 7 goda vanorna” och finns inte i 
guiden. Syftet med denna övning är att hitta en 
samhällsfråga eleven brinner för och inse att 
en människa kan påverka även inom de stora 
samhällsfrågorna. 
 Be eleverna ta ett blankt papper och rita en stor 
cirkel på den. Be dem reflektera kring och skriva ner 
allt de tar in från omvärlden som de tycker känns 
angeläget, viktigt och engagerande. Det kan vara 
allt från jämställdhet, kriget i Syrien, plast i haven, 
hemlöshet, mobbing, stress, doping i idrott etc.
 Be dem skriva ner allt som kommer upp i 
huvudet innanför men i utkanten av cirkeln.
Be därefter eleverna dela in sig i par och dela med 
sig av vad de har skrivit upp.

Nästa steg: Be eleverna titta på allt de har 
skrivit upp. Det är inte ovanligt att en nästan får 
ångest och känner maktlöshet inför väldigt stora 
problem. Känner de igen sig? Då är det lätt hänt 
att ”stoppa huvudet i sanden”, försöka distansera 
och distrahera sig och kanske göra annat t.ex. 
shoppa, titta på serier etc. Fråga om de känner 
igen sig i detta?

Be nu eleverna välja ut en samhällsfråga som 
känns extra angelägen, ringa in den. 
 Rita nu en cirkel till, innanför den första. Den 
står för det påverkansområde vi själva har inom 

Tips: När eleverna själva reflekterar skriver du som lärare upp  
de samhällsfrågor du bryr dig om i cirkeln du ritat upp på tavlan.

Vilka samhällsfrågor tycker du känns angelägna?
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den större utmaningen. Det finns en hel del som 
vi inte kan påverka, t.ex. ändra lagstiftningen 
(vilket i och för sig inte är omöjligt) men också 
en hel del som vi kan påverka. När vi rör oss inom 
vårt påverkansområde kommer vi att känna kraft 
och energi till skillnad från när vi fokuserar på allt 
det vi inte kan påverka, där vi istället kan känna 
ångest. Psykisk ohälsa är ett bra exempel som 
engagerar många. Låt eleverna hjälpa till med 
förslag på saker som en faktiskt kan påverka då 
det gäller psykisk ohälsa. Förslag som kan komma 
upp: fråga hur mina vänner mår, lära mig mera om 
psykisk ohälsa, ordna en föreläsare till skolan, 
skriva en artikel för skolwebben m.m. 

Introducera slutligen den tredje cirkeln: ”Komfort-
zonen”. Innanför den känner vi oss säkra och 
trygga. Om vi stannar där kommer vi dock inte 
att utvecklas och inte heller kunna bidra på ett 
optimalt sätt.
 En väg framåt kan därför vara att välja ut vad jag 
själv kan göra inom samhällsfrågan som kanske 
är strax utanför Komfort-zonen men fortfarande 
innanför mitt påverkansområde, det är alltså 
möjligt för dig att göra men kanske lite jobbigt, 
obehagligt eller läskigt. Då du agerar utanför din 
komfortzon kommer du att stegvis utvecklas och 
båda cirklarna kommer att växa mer och mer. Det 
är då du växer som person. 
 Ge gärna ett exempel på hur ett agerande i det 
lilla kan växa till något större.  
 Exempel: Den växande psykiska ohälsan 
engagerar mig. Vad kan jag göra, vad är möjligt för 
mig? Jag kan ta in en föreläsare till skolan. Det är 

lite utanför min komfort-zon då det kommer ta tid 
från något annat, jag behöver säkert ta ett möte 
med min lärare, kanske med rektorn. Lite jobbigt 
men fortfarande görbart. Får jag en bra föreläsare 
till skolan så kan det bli naturligt att prata om 
psykisk ohälsa och så kan vi bilda en grupp med 
elever som stöttar varandra och ordnar fortsatta 
aktiviteter i förebyggande syfte, ett koncept som 
sedan skalas upp även till andra skolor i Sverige 
vilket leder till att etc...” 
 Ett annat exempel ”Klimatfrågan”: jag kan 
börja cykla till skolan (fullt görbart men lite 
utanför komfortzonen). Det kan inspirera 
kompisar att göra samma sak, vilket kanske 
leder till att vi startar ett forum på skolan för 
personer som cyklar för en bättre värld, som 
sedan skalas upp även till andra skolor i Sverige 
etc, vilket leder till att...
 Avsluta övningen med att de får välja en konkret 
handling de kan göra redan i veckan. Om du vill kan 
du även introducera SMART-a mål i detta läge.
Låt dem dela i par vad de vill ta för första steg. 
 Avslutningsvis, låt eleverna reflektera över vad 
de tar med sig från övningen.
 
Uppföljningsövning: Koppla på FN:s globala mål 
Syfte: Bekanta sig med FNs globala mål och inse 
att de även kan arbeta i linje med dem. Även denna 
övning ligger utanför guiden.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för 
hållbar utveckling och handlar om att vi till år 
2030 bl.a ska:
1. Utrota extrem fattigdom
2. Få fredliga samhällen

Fokusera på det du kan påverka

Angelägenhet

Påverkan

Komfort
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3. Minska ojämlikhet och orättvisor
4. Lösa klimatkrisen.
5. Ge alla tillgång till god utbildning

Gå igenom de 17 målen genom att visa upp en bild 
på projektorn. Få eleverna att förstå lite om alla 
17 mål.
 Vilket eller vilka mål kopplar till den 
samhällsutmaning de har valt i föregående 
övning (påverkanscirklarna)? Låt dem diskutera 
tillsammans. Efter ett tag inser eleverna att det 
ena målet påverkar det andra.  Det är ingen tävling 
med att ha med så många mål som möjligt utan 
det viktigaste är att komma åt elevernas sätt att 
tänka; konsekvenskedjor, sammanhang och analys 
av det de gör. 
 Om du har tid och vill arbeta vidare med 
FNs globala mål så kan du fortsätta med 
nedanstående extra- övningar. 

FN:s generalsekreterare
Låt eleverna gruppvis låtsas att de är FN:s 
generalsekreterare och ta fram de tre viktigaste 
målen för världen. När de har kommit fram till tre 
stycken ska de enas om ett som är viktigast av 
de tre. Låt alla grupper berätta/redovisa hur de 
har tänkt. Därefter gör de samma övning men 
låtsas nu att de sitter i elevkårens styrelse och 
ska hjälpa rektorn att arbeta för de globala målen 
på skolan. Vilket mål är viktigast utifrån skolan, 
vad vill de göra på skolan? Arbeta sedan igenom 
Påverkanscirklarna och låt arbetet avslutas med 
ett tydligt, tidsbundet, motiverande mål. 

Vad kan jag göra?
Ge eleverna en reflekterande skrivuppgift. Om 
de personligen skulle förändra sina val imorgon 
utifrån de globala målen. Vad skulle de då göra?
 Problemlösning med hjälp av de globala målen
Jobba utmaningsinriktat. Titta på en utmaning 
i taget och hitta specifika utmaningar. Välj ett 
mål t.ex. havet. Fråga eleverna vad de ser för 
problem med just det målet. T.ex. Att det finns 
för mycket plast i havet. Låt eleverna därefter 
komma på lösningar kring just detta problem t.ex. 
pantningssystem för plast, avgift på plastpåsar, 
skapa nya produkter av återvunnen plast. Låt 
därefter eleverna fundera över vad de har löst. 
T.ex.  
1. Man drar ner på plastanvändning genom att 

man återvinner plast. 
2. Får ett andrahandsvärde i plast och skapat en 

nytta med att återvinna 
3. Återvinner och blir till nya produkter. 

Examinera gärna dessa reflektioner i och med att 
problemlösning är ett kunskapskrav. 

3.1.3 Vad är roten till problemet?
(Guiden sida 34-35)
Riktigt engagemang och med det även uthållighet 
skapas genom att du själv är övertygad om att det 
du gör betyder något och har ett värde för andra.  
Därför är det viktigt att lägga ned tid på detta 
moment och att först identifiera vad som är roten 
till problemet för att därefter kunna fundera på en 
lösning. 

Flera tips!
Titta på Nobelmuseet och 

deras skolprogram En hållbar 
framtid, We change, SDSN 

och Globala skolan.
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 Låt inte eleverna släppa frågan så snabbt. 
Gör dem uppmärksamma på att de kommer 
behöva stanna upp vid frågor som kräver 
eftertanke för att bena ut. Övningen kräver både 
tankeverksamhet och övning så gör gärna flera 
exempel tillsammans i klassrummet.
Låt dem därefter arbeta i par och spegla varandra 
enligt instruktionerna på sida 34. 

3.1.4 Sammanfatta problemet / 
samhällsutmaningen
(Guiden sida 36)
Nu har eleverna kommit så långt att de 
förhoppningsvis har ett problem eller en utmaning 
de vill försöka lösa eller förbättra, dvs. svaret på 
frågan VAD. Låt dem sammanfatta utmaning  och 
symptom enligt instruktionerna på sida 36. 

3.1.5 Vår syn på hur vi förändrar  
– ”�eory of change”
(Guiden sida 39)
I denna övning får eleverna formulera sitt förslag 
på lösning.

3.1.6 Sammanfatta lösningen / din idé
(Guiden sida 40)
Det eleverna har kokat ner ska nu slutligen bli 
säljande och inspirerande. Om eleverna blir otåliga 
kan det vara bra att förklara för dem att det inte 
handlar om att stå att stampa utan att de genom 
att attackera sitt VAD benar ut och förtydligar 
både utmaning och lösningsförslag. Det skapar 

rätt förutsättningar för det fortsatta arbetet. 
Låt exemplet på sida 41 inspirera eleverna inför 
uppgiften. 

3.1.7 Vem gör din lösning skillnad för?
(Guiden sida 42)
Syftet med övningen är dels att förtydliga sin 
målgrupp dels att tidigt involvera målgruppen i 
processen t.ex. som referensgrupp. 
 Här avslutas övningarna kring VAD som ska 
förbättras eller ändras. Nästa del låter eleverna 
djupdyka i VARFÖR just de ska göra det. 

Syfte med kapitlet VARFÖR:
Syftet med kapitlet är att eleverna ska formulera 
sin personliga story för att därefter kunna 
kommunicera om sin idé på ett engagerande och 
trovärdigt sätt. 

Materialets ord till läraren
I och med att presentationsteknik anpassad till 
syfte, mottagare och situation är ett centralt 
innehåll och kunskapskrav i kursen så är det 
viktigt att se till att tid vigs åt detta moment samt 
att möjlighet till bedömning finns. 
 Under detta moment kan man gärna jobba 
ämnesövergripande. Det ger eleverna mer tid 
och en holistisk syn på lärandet. Särskilt bra 
passar kursen svenska 3, personlig försäljning, 
marknadsföring eller drama. Sam-examinera 
gärna eleverna i detta moment. Låt läraren i 
svenska t.ex. gå igenom etos-logos-patos, tala om 
kroppsspråk, ge exempel på kända tal-/, talare och 
på deras kroppsspråk.
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 För att nå betyg E i kursen så ska eleven 
marknadsföra och presentera sitt projekt med 
viss säkerhet och anpassa marknadsföringen 
och presentationen till syfte, mottagare och 
situation4. Detta kunskapskrav behöver du som 
pedagog därmed examinera.Tydliggör för eleverna 
vad det är eleverna ska testas på och när. Vad 
innebär med viss säkerhet? Kan man läsa innantill 
från ett manus då? Får man ha ett papper med 
stödord? Hur lång ska presentationen vara? 
Tydliggör för eleverna vad som förväntas av dem 
och ge exempel på nivån i de olika betygsstegen.

Introduktion i klassrummet – Storytelling
Storytelling är en kraftfull variant av presentation. 
Visa ett exempel på storytelling och kontrastera 
sedan med ett traditionellt faktabaserat 
anförande t.ex. Nobelpristagarna i ekonomi. Ett 
tips är att visa Hans Rosling som jobbade mycket 
illustrativt. Ta gärna inspiration från inspirerande 
TED-talks. 
 Fråga eleverna: Vad menar man med storytelling? 
När är storytelling effektivt och varför? Diskutera 
med eleverna vilka andra format på presentationer 
det finns och när dessa lämpar sig. 

3.2.1 Din historia
Nu är det elevernas tur att utforska sin egen 
historia. Inled med att diskutera frågorna och 
tipsen på sida 45. Låt därefter eleverna arbeta 
med sin egen historia (Guiden sida 46)
Låt dem träna i par och ge varandra feedback 
utifrån tipsen på sida 45.  

3.2.2 Du och ditt budskap 
Effektiv kommunikation är en konst i sig än mer 
så när budskapet, formatet och tidpunkten 
ska anpassas till målgruppen. Inte minst idag 
när kommunikation ska ske parallellt med, eller 
interagera med, distraktioner från sociala flöden. 
Låt eleverna fördjupa sig i sin målgruppsanalys. 
Att klargöra syfte och vad de önskar uppnå hos sin 
målgrupp.
 Vilket format, kanal och inramning bedömer 
de väcker intresset och når målgruppen bäst? 
Tidsaspekten (sista tipset) handlar om att 
undersöka möjligheten att få sin kommunikation 
att sammanfalla med aktuella och närliggande 
ämnen i samhällsdebatten och/eller mässor, 
konferenser eller liknande.   
 Elever underskattar ofta insatsen att 
presentera muntligt. De tror ofta att de kan 
improvisera och bara för att de har gjort en 
visuell presentation så är allt arbete klart. Det 
finns nästan alltid några få elever i varje klass 
som har dåliga erfarenheter av att presentera 
inför klassen och kanske rentav vägrar att göra 
det. Detta är upp till dig som lärare att hantera 
på bästa sätt. Muntliga anföranden kräver 
mycket övning och tid, även för en van talare. I 
detta moment gäller talesättet: ”Repetition är 
kunskapens moder”. 
 Låt eleverna genomgå en progression. Att 
först hålla presentationen i par (eller för dig som 
lärare), då förstår de ofta att de behöver träna 
sitt anförande mer och att de inte alls kunde 
manus så bra som de trott. Låt dem spela in sin 
presentation på film och analysera resultatet. Låt 

4 Skolverket

!
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dem därefter presentera inför klassen. Varför inte 
bjuda in några andra lärare som kan ställa frågor 
och ge feedback på deras presentationer?

3.2.3 Hisspitch 
(Guiden sida 48)
Att pitcha sin idé handlar om att sammanfatta sin 
idé till dess kärna. 
 Gå in på  yarden (www.changemakersyard.com) 
och låt dem inspireras av andra ungdomar som 
berättar om sina idéer. 
 Låt dem göra övningen på sida 48 så att det 
tar 10 sekunder upp till 2 minuter att muntligen 
formulera den. Har skolan hiss, så kan det vara 
roligt att göra detta som en examination med 
eleverna där man gör examinationen utifrån 
ett rollspel. Man låtsas att man springer på en 
investerare (läraren) i vägen upp med hissen. 
Samarbeta gärna med svenska 3, drama eller 
varför inte göra den på engelska tillsammans med 
engelska 5? 

Syfte med kapitlet HUR:
Syftet med kapitlet HUR är att ge eleverna enkla 
planeringsverktyg för att gå från vision till en 
konkret plan. 

Materialets ord till läraren
Verktygen är enkla och därför så användbara. Det 
är viktigt att lägga ut planen men också viktigt 
att inte fastna i planerandet. Som Johan Wendt 
säger på sida 56, ”Lägg tiden på att testa din idé 
istället”.

Introduktion i klassrummet
3.3.0 Hur kommer jag igång?
Börja med att diskutera vikten av att lägga en plan 
och klargör skillnaderna mellan vision, mission och 
mål. Inspireras av introduktionen av kapitlet på 
sida 52 i guiden. 

3.3.1 Vision och mission
(Guiden sida 53)
Övningen är tänkt att påminna eleverna om 
vikten av att ta ut en kompassriktning tidigt i 
processen. Tankar, idéer och utmaningar avlöser 
varandra och det är lätt att komma ur kurs. Detta 
motverkas med en kontinuerlig avstämning mot 
en övergripande vision - som sannolikt överlever 
och inte görs inaktuell av att projektgruppen 
reviderar utformning eller fokus för sitt arbete. 
Visionen är ”rymlig”, men samtidigt distinkt 
nog för att ge riktning. I övningen talar man om 
visionen som ett drömscenario för att tydliggöra 
och göra begreppet enklare att förhålla sig till. 
Missionen är mer konkret, men faller in under 
och är samstämmiga med visionen. Missionen 
handlar om vad man konkret gör för att röra sig 
mot sitt drömscenario - visionen. Texten refererar 
till mätbara milstolpar (mer om milstolpar i 
nästa övning), men övningens målsättning är 
att beskriva missionen som en övergripande 
affärsidé. Till missionen kan man sedan koppla 
aktiviteter i projektet och kanske än viktigare 
försäkra sig om att de aktiviteter man gör bidrar 
till den utveckling man söker.

Extra övningar (Hisspitch)
• Presentationsteknik: Visa ett populärt TED-talk t.ex. Mikko Hypponen ”the internet is on fire”  
– större delen av presentationen handlar berättelsen om en brand. Vad är det som är annorlunda med det 
formatet som de använder? Kan ni tillämpa detta i era presentationer? 

  Spela in en video 

• Spela in en film av er presentation och lägg upp på yarden/youtube i syfte att skapa intresse för idén. Hur 
sätter man ihop en film, vad bör vara i fokus, vad säger man och hur säger man det, analysera sedan videon 
och se möjliga förbättringar. 

Vid det här laget har eleverna bearbetat sitt VARFÖR och kan använda det  för att kommunicera 
kraftfullt och effektivt. Nästa del handlar om själva jobbet. HUR går en tillväga. 

!

!
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3.3.2 Milstolpar
(Guiden sida 54-55)
Här kan du som lärare hjälpa eleverna genom att 
visa din planering för kursen. Vilka stora deadlines 
och aktiviteter har du formulerat? 

3.3.3 Verksamhetsplan
(Guiden sida 57)
Som förlängning och utveckling av föregående 
övning blir eleverna hjälpta av att fylla i en 
verksamhetsplan. Detta är en hjälp för eleverna 
så att de kan dela upp ansvarsområden och sätta 
deadlines så att alla i gruppen spelar sin roll och 
håller sin roll. Men det är också en hjälp för dig som 
lärare om grupper eller elever inte håller deadlines. 
Ta upp till diskussion hur deras verksamhetsplan 
ser ut, och be dem gärna reflektera individuellt i 
efterhand. Detta underlag kan vara till hjälp vid 
bedömning och betygsättning men det kan också 
fungera som ett hjälpmedel i grupper som har 
mycket konflikter och där alla inte drar sitt strå till 
stacken eller har mycket frånvaro. 

3.3.4 Utvärderings-tidslinje
(Guiden sida 58-59)
Precis som texten beskriver på sidan 58 i guiden 
är detta en mer kreativ övning för att samla 
lärdomar och dela erfarenheter. Denna övning kan 
du mycket väl göra, kanske att föredra, i slutet av 
kursen när eleverna ser tillbaka och ska reflektera 
över sitt läsår och kursen. 

3.3.5 Vilka andra vill samma sak?
(Guiden sida 60)
I kursen entreprenörskap ska eleverna lära sig hur 
man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. 
Övningen på sidan 60 behandlar detta moment 
och kunskapskrav. Utveckla denna övning genom 
att uppmana eleverna att faktiskt skapa kontakt 
med någon aktör. 

3.3.6 Vår omvärld
(Guiden sida 61)
Övningen på sidan 61 går också att koppla till 
ett kunskapskrav i kursen Entreprenörskap. Det 
första kunskapskravet handlar om att eleverna 
ska diskutera sambandet mellan entreprenörskap 
och samhällsutveckling. Saknar du som 
pedagog underlag för elever kring det första 
kunskapskravet så gör gärna övningen på sidan 61 
utförligt så att eleverna individuellt får undersöka, 
efterforska och diskutera framför allt spalt två 
som handlar om hur olika perspektiv kan komma 
att påverka elevernas idé på sikt.

Visioner

Milstolpar

!

!
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Del 4

Del 4 – Byggstenar för ett hållbart 
socialt entreprenörskap

Centralt innehåll för kursen 
Entreprenörskap: 
• Ledarskap och grupprocesser. I samband med 
det behandlas problemlösning

Syfte med kapitlet
• Att ge beprövade metoder och verktyg för att 
hantera de fem vanligaste utmaningarna för 
sociala entreprenörer

• Att bygga organisationer och team
• Att skapa hållbar finansiering
• Att mäta den skillnaden som skapas
• Att skala upp din idé
• Att ha balans

Materialets ord till läraren
Idéer för genomförandet har kanske börjat flöda 
och oftast är denna fas stimulerande. Eleverna 
behöver mycket tid till att jobba självständigt 
i grupperna. Det är därför att rekommendera 
att coacha respektive grupp enskilt mer än att 
hålla genomgångar inför helklass. Anpassa ditt 
eget ledarskap och coachning utifrån de olika 
 gruppernas utmaningar. Vissa grupper kanske har 
problem med utförandet av sin lösning/idé/tjänst 
eller produkt, andra kanske har problem med att 
få samarbetet i gruppen att fungera.

Byggsten 1 - Att bygga organisationer 
och team
I regel räcker det inte att sätta ihop ett team av 
kompetenta individer för att teamet ska prestera 
goda resultat. De behöver också ha förmågan att 
samarbeta med varandra för att nå bra  resultat. 
Därför behövs både utbildning, övning och  reflektion. 
Glöm inte att detta är ett kunskapskrav i kursen. 
 De flesta grupper kommer någon gång under 
projektet och kursens gång att bråka och inte 
komma överens och somliga grupper mer än 
andra. Som lärare behöver du medla, coacha och 
stötta eleverna att lösa sina konflikter på ett 
konstruktivt och utvecklande sätt. Men också 
ge verktyg för att öva konflikthantering och hur 
man får ett positivt arbetsklimat. Vi har i guiden 
och lärarhandledningen tagit upp några sätt hur 
man kan arbeta med detta i klassrummet. Det 
underlättar inte bara deras projekt utan ger dem 
verktyg för livet.
 Om du har ägnat tid åt kapitlet Allt börjar 
med dig så har eleverna en god grund att arbeta 
utifrån. Effektiva och välfungerande team präglas 
av en hög grad av tillit och öppenhet vilket bl.a 
storytelling-övningen om personliga värderingar 
bidrar med (se: app.selfleaders.com).

Förslag på frågor att diskutera eller behandla:
• Vad gör vi för att öka tryggheten i vårt team?
• Vad gör vi för att öka tilliten mellan teamets 

medlemmar?
• Vad gör vi för att öka tilltron till teamets samlade 

förmåga?
• Vad gör vi för att öka sammanhållningen?
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I det här kapitlet har vi lagt in två extra-övningar 
som bör genomföras eftersom de ska examineras. 
Du väljer själv när det passar att introducera dem. 
 
Introduktion i klassrummet
Att samarbeta i grupp kan vi vara olika bra på men 
det finns en hel del kunskap som kan hjälpa oss 
att utveckla den förmågan. Att kunna skapa star-
ka väl fungerande team och att vara en lagspelare 
är ett viktigt kriterium på de allra flesta arbets-
platser. Team utan tydliga rollbeskrivningar läcker 
energi. Kanske blir det konflikter om vem som ska 
göra vad, kanske ramlar saker mellan stolarna 
eller så dubbelarbetas det.
 Du kommer att fortsätta utforska dina och an-
dras styrkor i gruppen och du kommer att lära dig 
hur ett team går igenom olika faser i sin utveckling 
och vad som är viktigt att tänka på med det - kun-
skaper som ingår i de flesta ledarskapsutbildning-
ar för både nya och gamla chefer. 

4.1.1 Viktigaste uppgifterna
(Guiden sida 65)
Övningen på sidan 65 i guiden är egentligen riktad 
till funderingar för en grundare som vill eller 
behöver anställa. Därför behövs denna övning 
eventuellt anpassas lite till mottagarna. Ge elever 
exempel på titlar och roller i ett företag och låt 
dem sedan diskutera vilka roller som passar i just 
deras grupp och vem som ska bli tilldelad vilken 
roll. Uppmuntra elever att utmana de gamla kon-
cepten och våga kasta om traditioner och före-
ställningar om hierarkier och hur en organisation 
och chef ska vara. Låt eleverna diskutera begreppet 

platt organisation och hjälp dem att utgå från 
deras önskemål om hur arbetet ska fördelas och 
vem som leder arbetet framåt och på vilket sätt. 

4.1.2 Olika roller
(Guiden sida 66)
Alla läser igenom rollerna och bedömer själva vilka 
roller de oftast tar och hur det ter sig. 
Låt dem sammanställa vilka olika roller som finns i 
arbetsgruppen och diskutera:
• Vilka styrkor har vi inom gruppen?
• Vad saknas och vad behöver vi därför vara 

uppmärksamma på?  

Extra övningar:
4-hörnsövning
Tejpa upp 4 stora blädderblad; ett för respektive 
roll. Låt eleverna gå till de hörn de känner igen sig 
mest i. 
  
Diskutera med de som står i samma hörn och skriv 
ner på bläddret:
• Vad är viktigt för oss i ett samarbete?
• Det värsta vi vet/ogillar? 
• Vad är styrkor med vår roll?
• När kan det skapa problem i samarbete med 

andra? 

Låt eleverna gå runt och läsa varandras kommen-
tarer. Avslutningsvis får eleverna fundera över 
vilka lärdomar de fick av övningen. 
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4.1.3 Att skapa effektiva grupper
(Guiden sida 68)
Börja med att gå igenom teorin på sida 68. 
 Modellen bygger på den välkända FIRO-modellen 
och du kan med fördel fördjupa dina egna kunska-
per för att ge mera kött på benen till dina elever. 
Låt eleverna diskutera: i vilket stadie är deras 
grupp? Hur kan de ta sig till nästa steg? Låt dem 
fördjupa sig i varje fas. 
 
1) Tillhörighet: 
• Vad är viktigt för dig när du kommer ny till en 

grupp?
• Vilka regler och strukturer behöver ni ha i 

gruppen?
 
2) Idyllfasen: 
• Känner du igen gruppens beteende i denna fas? 
• Hur gjorde ni för att komma vidare i arbetet?
 
3) Rollsökning: 
• Finns det informella ledare i er grupp? 

För- och nackdelar med detta? 
• Har du hittat din roll? 
• Hur hanterade ledaren denna fas? 

Hur hade du hanterat det?

4) Gemyt-fasen:
• Hur upplever du perioden i gruppen nu?
• Hur är gruppens produktivitet?
• Finns det något ni som medlemmar kan göra 

för att skruva upp produktiviteten?

5) Samhörighet:
• Vilken roll har du nu? 
• Finns det någon som har växlat roll? 

Hur ofta och när?
• Känner du dig accepterad i gruppen?
• Hur är produktiviteten?

4.1.4 Socialt kontrakt
(Guiden sida 69)
Låt eleverna sätta sig i grupperna och formulera 
ett socialt kontrakt med varandra i gruppen. Detta 
görs med fördel tidigt i processen. Vad ska det 
finnas för ”jobbregler” i gruppen? Detta kontrakt 
kan vara bra att komma tillbaka till när gruppen 
är oense eller om något behöver adresseras. Gå 
då tillbaka till deras kontrakt och fråga dem: ”Vad 
var det ni bestämde angående…?”, ”Vad kom ni 
överens om?” Detta går också att ta in i bedöm-
ningsunderlag, hur väl man håller sin roll och 
spelat sin roll.

4.1.5 Att ge feedback
(Guiden sida 70)
Nyckeln till god kommunikation mellan individer 
och i grupper ligger ofta i att både kunna ta och 
ge konstruktiv feedback. Du som lärare föregår 
med gott exempel och ger löpande feedback under 
pågående projekt, invänta inte ett slutresultat. 
När du sitter i samtal med elever, ha gärna ett 
coachande förhållningssätt och fråga om hur de 
själva tyckte att något gick. Ställ motfrågor om de 
hade kunnat lösa det på något annat sätt? 
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Låt eleverna träna på detsamma inom sin grupp. 
Låt dem göra övningen på sida 70 i guiden. 

4.1.6 Att verkligen lyssna på 
varandra och andra
(Guiden sida 71)
Den här övningen kan eleverna träna på utifrån ett 
oladdat ämne t.ex. ett positivt barndomsminne. 
Påminn eleverna regelbundet om denna övning och 
att praktisera den regelbundet i teamet.  

Extra övningar: 
Reflekterande skrivning kring grupprocessen 
symbol för examination.
 Ge eleverna lektionstid eller som läxa att skriva 
en loggbok på hur de upplever grupprocessen. För-
klara att det är ett kunskapskrav och gå igenom 
betygsstegen och vad de bedöms på. Ge gärna 
feedback på loggboken och vad de kan förbättra 
för att nå de högre betygsstegen. Gör ytterligare 
en loggbok någon månad senare. För att kom-
ma igång och hjälpa eleverna att reflektera och 
 utvärdera så kan de försöka besvara (några av) 
följande frågor:

• Vad har hänt?
• Vad har din roll varit i det som har hänt?
• Hur har ledaren hanterat detta? Vad tycker du om 

detta? Hade du gjort på något annat sätt om du 
vore ledare?

• Har det uppstått några problem?
• Hur har du/ni löst dem? För och nackdelar?
• Motivera ”varför gör vi på det här sättet”

• Vad tycker du har funkat bra vs. mindre bra i ert 
arbete?

• Vad kommer hända framöver? Varför har ni valt 
att göra så här? För och nackdelar med detta?

• Vad tycker du att ni kan förbättra i ert arbete och 
hur ska ni göra det?

Styrelsemöte 
Ha ett styrelsemöte med var och en av dina 
 grupper. Försök att göra mötet så verklighets-
troget som möjligt. Gå igenom hur man håller 
ett styrelsemöte innan och hjälp eleverna med 
första mötet. Till nästa möte så kan du berätta för 
eleverna att det är deras ansvar, tydliggör vad som 
krävs  t.ex. en sekreterare, en justerare, en dag-
ordning mm. Var även tydlig med vad de kommer 
att examineras på. Under dessa styrelsemöten 
får du mycket muntligt underlag för att bedöma 
elevernas progression och utveckling. Detta är 
något du löpande kan göra med dina grupper. Sätt 
upp en tid ca 20 min en gång i månaden för varje 
grupp och bjud in dem till skolans personalrum så 
att miljön blir så autentisk som möjligt. Kanske 
erbjuda dem kaffe så att de riktigt får leva sig in i 
rollen av att det är på riktigt.

4.1.7 Vilken form ska jag välja?
(Guiden sida 76)
Företagsformerna som tas upp på sidan 76 i 
 guiden kan vara bra att ägna lite tid åt, om möjlig-
heten finns. Annars är detta inget centralt innehåll 
eller kunskapskrav i kursen Entreprenörskap så är 
tiden knapp, ägna den åt annat.

!

!
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Byggsten 2: Att skapa hållbar 
finansiering 
(Guiden sida 78 - 89)
Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap: 
• Finansieringsformer inom projektets verksam-
hetsområde, ekonomisk planering, dokumentation 
och uppföljning.

Syfte
• Skapa förståelse för intäktsmodeller i socialt 
entreprenörskap
• Ökad förståelse för vilken finansiering eleverna 
kan söka och vad som passar deras verksamhet 
bäst.
• Ökad kunskap kring ekonomisk planering.

Materialets ord till läraren
Varför är en produkt eller tjänst eftertraktad 
på marknaden? Vad ser eleverna för kostnader i 
deras verksamheter? Vad är det som kommer att 
kosta pengar? Vad kan de se för möjligheter till 
utökad finansiering?
 Ta gärna upp olika exempel på sociala entre-
prenörer och diskutera varför de valt just den 
modellen t.ex. företaget Tutero som erbjuder 
läxhjälp online. Som kund betalar du för minuter 
som du utnyttjar. Som privatperson kan man gå in 
och säga vad man kan bidra med. Blir man godkänd 
så får man betalt i minuter. 
 Titta gärna på olika exempel på affärsmodeller 
för hjälpa elever att tänka bredare kring intäkts-
modeller när man skapar tjänster eller erbjudan-
den med hållbarhets- eller välgörenhetsinriktning 

(länk: http://sustainability.com/our-work/reports/
model-behavior/).
 Ett sätt att skapa förståelse för hållbar 
finansiering kan vara genom att använda verk-
tyg som t.ex. business model canvas. Resonera 
gärna tillsammans med eleverna om vem som är 
kunden (den som betalar) om inte användaren 
eller förmånstagaren kan betala. Det går också 
att använda sig av den ekonomiska modellen kring 
intressenter. Vilka förutom användaren/ för-
månstagaren påverkar eller påverkas av tjänsten/ 
produkten, eller har ett intresse av att den utförs.

Introduktion i klassrummet
Gå igenom olika finansieringsmodeller för eleverna 
t.ex kunder, bidrag, crowdfunding eller crowdled-
ning. Vilket finansieringsalternativ skulle passa 
just deras verksamheter och varför? Många 
människor måste tycka det ni gör är bra. Då måste 
det finnas argument för att många tycker att det 
är bra. Vilka argument har ni? Det kan både vara 
affärsidén men också den sociala nyttan. Om ni 
behöver kapital, varifrån är det mest troligt att 
pengarna kan komma ifrån? Vad är ert arbete 
egentligen värt och hur värderas er arbetsinsats? 
 Att kunna visa att man gör skillnad och åstad-
kommer en förändring kan vara mer utmanande  
när man inte har en produkt men inte desto min-
dre viktigt. Därför är det viktigt att sätta tydliga 
mål för verksamheten och att regelbundet följa 
upp mål och resultat. Hur ska investerarna annars 
kunna lita på att det blir något vettigt av?
 Ett tips kan också vara att titta på alternativ-
kostnader. Hur mycket pengar kan man spara åt 
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t.ex kommunen om man gör vissa insatser? Gå in 
på yarden och se hur tidigare sociala entreprenö-
rer valt att lösa finansieringsfrågan. 

Förslag på frågor att diskutera eller behandla
• Säg att gemene man har X kr att lägga på 

välgörenhet. Vad är det som utmärker just er och 
hur förmedlar ni er USP med social nytta framför 
de organisationer som redan finns idag? 

• Hur får man ens möjlighet att sända idag när 
många redan står på gatan och vill prata om sina 
välgörenhetsorganisationer?

• Hur kommer ni igenom bruset med ert budskap?

4.2 Plan för din affär
(Guiden sidan 84-85 samt eventuellt 
sidan 52-59)
För att lättare kunna nå sina mål och kunna plane-
ra sitt projekt så är det bra att göra en projektplan 
eller även kallad affärsplan i ekonomiskt entrepre-
nörskap. Detta moment är ett kunskapskrav och 
något elever ska betygsättas på. Det finns många 
mallar och sätt att göra en projektplan på. Använd 
mallen på sida 84-85 i guiden. Om önskvärt, gör 
en egen mall eller använd någon annans. Skriv 
ut exempel på olika projekt- eller affärsplaner så 
eleverna har referensexempel att inspireras av. 
En projektplan går att göra utförlig, kreativ eller 
enkel. Ta gärna inspiration av business canvas 
models.

Extra övningar
Projektrisker
En risk är allt som kan utgöra ett hinder i att 
nå sina mål. Vilka beroenden finns mellan olika 
delar i projektet? Tidsaspekter, resurser (pengar, 
personal mm). Identifiera och värdera risker. Med 
att värdera avses att uppskatta sannolikhet och 
konsekvens kopplad till en specifik risk. Hur kan 
identifierade risker hanteras och befarade kon-
sekvenser minimeras innan de infaller. Det finns 
många modeller för riskanalys och hantering, men 
förevisa gärna grundprinciperna för värdering (L - 
låg, M - medel, H - hög) av sannolikhet och konse-
kvens. Undersök möjligheter att hantera identi-
fierade risker efter huvudstrategierna: acceptera, 
undvik, minimera och överför. Ett tabellformat kan 
vara ett effektivt sätt att redogöra för resultatet 
av övningen. Påminn om vikten av att adressera 
problem tidigt och att identifiera de saker som 
kan få projektet på fall.

Byggsten 3: Att mäta skillnaden 
(Guiden sida 90 - 95)
Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap: 
• Grundläggande projektmetodik: Hur man for-
mulerar mål, planerar, organiserar och fördelar 
ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett 
projekt. I samband med det behandlas hur man 
identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
• Finansieringsformer inom projektets verksam-
hetsområde, ekonomisk planering, dokumentation 
och uppföljning.

!
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Syfte
• Uppföljning och utvärdering av projekten
• Resonera kring lärdomar av projektet

Materialets ord till läraren
Att hitta bästa möjliga sätt att mäta skillnaden 
i socialt entreprenörskap är mer en konst än 
vetenskap. Att mäta resultatet av elevernas 
sociala verksamheter är både svårt och proble-
matiskt och kan upplevas för abstrakt för elever. 
Förslagsvis kan du som lärare slå ihop momentet 
mätbarhet med kursens krav på att eleverna ska 
utvärdera arbetsprocessen och ge omdömen på 
resultat i en projektutvärdering. 
 I kursen entreprenörskap ska du som pedagog 
också ge elever möjlighet att testa på A nivå:  ”...
strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessut-
om värderar eleven de ekonomiska resultaten med 
nyanserade omdömen”. För att göra detta behövs 
kanske en budget men det räcker oftast inte att 
se till en verksamhets resultat för att se om det 
går bra eller dåligt. Det säger heller inget om hur 
väl man nått sin målsättning. 
 Det behövs mer detaljerad information för att 
beskriva resultat i verksamheten och för att göra 
detta kan nyckeltal vara ett hjälpmedel. Ekono-
miska nyckeltal är ytterligare en skillnad mellan 
socialt entreprenörskap och ekonomisk entrepre-
nörskap. I socialt entreprenörskap är man till viss 
del frikopplad från nyckeltal men det finns ändock 
en poäng att visa bra nyckeltal i socialt entrepre-
nörskap. Även en social entreprenör måste förhål-
la sig till pengar. Utöver detta måste man också ha 
andra typer av mått och mätstickor specifika just 

för deras verksamhetsområde. 
 Med nyckeltal mäts ett nuläge mot de uppsatta 
mål man har satt upp. Det hjälper en att veta om 
man är på rätt väg. Nyckeltal kan även användas 
som beslutsunderlag för förändringar och analys 
och kan vara bra att presentera för potentiella 
investerare. 
 Som lärare kan du vara hjälpt av att förstå 
nyckeltal. Men börja i så fall i liten skala både för 
dig som pedagog och för elevernas skull. Ta t.ex. 
enbart nyckeltalet likviditet. Annars kan du alltid 
jobba med budget i och med att kunskapskravet 
på A-nivå lyder ”enkla beräkningar” det är däremot 
elevernas analys som är viktig. Låt eleverna titta 
på sin budget, reflektera över utfallet men framför 
allt över avvikelsen och orsakerna till avvikelsen.

Introduktion i klassrummet
I ekonomiskt entreprenörskap är det ofta lättare 
att utvärdera sin verksamhet än i socialt entre-
prenörskap. Hur vet man hur mycket nytta eller 
värde man har skapat för människor eller samhäl-
let? Vilken förändring har skapats? Resultatet ska 
inte bara ha gjort gott och skapat nytta utan helst 
ska man kunna utvärdera i hur stor utsträckning 
också. Detta är något alla sociala entreprenörer 
kämpar med. I socialt entreprenörskap behöver 
man veta vart man är på väg, mäta detta och följa 
upp resultatet. På ett robust, transparent och 
deltagande sätt. 
 Hur går det och vad gör vi? Inte bara i kunskap 
utan också i värderingar och beteenden. Alla soci-
ala entreprenörer ska kunna svara på dessa frågor 
rörande sin verksamhet. 
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Förslag på frågor att diskutera eller behandla
• Vad ska man mäta? 
• Hur vet man vad som är lönsamt?
• Varför är det så lättare att utvärdera verksam-

heten i ekonomiskt entreprenörskap än socialt? 
• Vad beror det på? 
• Hur mäter och utvärderar man ekonomiskt 

entreprenörskap och hur gör man det i socialt? 
• Vad är det för skillnad i att t.ex sälja en kall 

produkt och utvärdera förtjänsten av detta i 
kontrast till socialt entreprenörskap?

4.3 Vad ska mätas?
(Guiden sida 91)
Gör övningen på sidan 91.

Extra övningar
Nyckeltal
Låt eleverna försöka räkna ut verksamhetens 
likviditet med hjälp av former samt analysera 
resultatet.

Byggsten 4: Att skala upp din idé 
(Guiden sida 96 - 103)
Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap: 
• Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, 

värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller över-
ger idéer inom projektets verksamhetsområde.  
I samband med det behandlas hur produkter och 
idéer skyddas genom lagar och andra bestäm-
melser, till exempel upphovsrätt.

Syfte
• Förståelse för hur man skalar upp och 

vidareutvecklar en verksamhet.

Materialets ord till läraren
Om elevernas projekt blir framgångsrika och är 
något de vill driva vidare i framtiden så kan skal-
barhet vara viktigt att ha kunskap om.
 Guiden förklarar begreppet tipping point på si-
dan 100 och refererar till Ashoka. Ashoka nämner 
att en systemändring uppnås när den skillnaden 
man har skapat når en tipping point. Att skapa 
skillnad i samhället genom andra är nödvändig för 
att nå en tipping point. Det kan jämföras med en 
dominoeffekt.
 Författaren Malcom Gladwell har skrivit boken 
µe tipping point (2000) där han teoretiserar om 
varför avgörande förändringar i samhället ofta 
sker plötsligt och oväntat. Boken tar upp exempel 
om försäljningsframgångar och försöker förklara 
dessa med forskningsresultat från sociologi och 
psykologi. Detta kan därför både vara bra ämnen 
att ämnesintegrera med men också förslag på 
ämne och referens till elevers gymnasiearbeten. 
Tipping point är också ett uttryck som ibland 
dyker upp i diskussioner kring klimatet och klimat-
förändringar. 
 Att skala upp är inget eleverna kommer att be-
handla under kursens gång. Men vissa elevprojekt 
blir framgångsrika och väcker en passion som gör 
att de har potential att leva vidare. Det kan därför 
vara bra att nämna detta lite kort för eleverna. Det 
finns i nästan varje årskull elever som återkommit 
till sina lärare något år senare med frågor om hur 
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de kan ta sina verksamheter vidare. Så behovet av 
denna kunskap är absolut reell.  

Tips! Boken Scaling Up av Verne Hernish omfattar 
20 år av forskning på området. Det finns även en 
ScaleUp-metodik som används av entreprenörer 
som går olika tillväxtprogram. 
 Eric Ries har skrivit µe Lean Startup som är 
lite av en urkund för rapid prototyping, agile och 
scalabilty. Hans arbete kan du hitta på http://the-
leanstartup.com 
 https://gazelles.com skriver också uttömmande 
om hur företag kan skala upp sina verksamheter.

Introduktion i klassrummet
För sociala entreprenörer kan det vara svårt att 
veta när tiden är rätt för att skala upp. Det är 
också en kostnad att skala upp. Det kanske kom-
mer hända att vissa elever sitter med produktion 
själva, eller kanske får stor efterfrågan i sina 
verksamheter. Utmana eleverna med att låta dem 
funderar över hur de ska göra om de får en stor 
efterfrågan. Har de utvecklat strukturkapital som 
är tillgängligt och förståeligt för andra så att det 
enkelt går att förmedla och att få ringar på vattnet?
 Även om man kan hitta andra som man kan 
samarbeta med och det finns en samsyn i vilken 
förändring man vill åstadkomma så kanske man 
inte är helt eniga i frågan Hur? Ekonomiska entre-
prenörer är ofta rädda för konkurrens. Medan man 
i socialt entreprenörskap har större sannolikhet 
att hitta någon som vill ungefär samma så att 
man kan hjälpas åt att skapa den förändring man 
vill se.

Förslag på frågor att diskutera eller behandla
• Hur skulle ni hantera om ni fick stor respons och 

genomslag imorgon? 
• Hur kan ni underlätta för att snabbt involvera 

och engagera andra intressenter eller samar-
betspartners? 

• Vad finns det för eventuella flaskhalsar i era 
verksamheter (t.ex.personberoenden, att 
kunskapen enbart finns i entreprenörens huvud, 
begränsade ekonomiska resurser, för mycket 
detaljstyrning m.m)?

4.4 Tidplan för att skala upp
(Guiden sida 102)
Denna övning kan hjälpa de elever som i framti-
den ska skala upp sin idé, en plan från idag och 
tre år framåt.

Byggsten 5: Brinna utan att brinna ut 
(Guiden sida 104 - 115) 

Syfte med kapitlet
• Att hitta en balans mellan jobb och 
återhämtning. Att utveckla strategier för att 
själv vara socialt hållbar. 

• Skapa öppenhet och tillit i gruppen och på så 
sätt mer fungerande och ”smartare” team.

Materialets ord till läraren
När man talar om hållbarhet så är det viktigt att 
tänka att vi ska kunna fortsätta det vi håller på 
med i 1000-tals år och ändå inte ha negativ påver-
kan på vare sig människan eller miljön och ekosys-
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temet. I Sverige ökar den psykiska ohälsan bland 
ungdomar och vi behöver alla finna strategier och 
förhållningssätt för att kunna hantera den globali-
serade, ständigt uppkopplade och komplexa värld 
vi lever i. Detta avsnitt öppnar upp för samtal om 
detta och innehåller övningar  för att eleven ska 
få prova olika strategier för att själva vara socialt 
hållbara. Introducera övningarna löpande under 
kursen när du tycker att de passar in. De passar 
även bra att göra på mentorstiden.

4.5.1 Livskompassen
(Guiden sidan 106-107)
Titta på Livskompassen på sidan 106-107. Låt 
eleverna fundera på vad de gör av sin tid, alla 24 av 
dygnets timmar. Låt dem därefter göra en illustra-
tion av hur de fördelar sin tid under en generell 
månad. Låt dem rita ut tårtbitar i ett cirkeldiagram 
och fundera över vilka de stora tårtbitarna är och 
om de vill förändra något i hur de fördelar sin tid, 
uppmärksamhet och tankar. Låt eleverna dela med 
sig till varandra i respektiver grupp. Uppmana dem 
att använda ett närvarande lyssnande dvs att var-
ken ställa frågor eller kommentera då de lyssnar. 
Låt dem till sist skriva ned sina reflektioner av 
övningen. Använd gärna en loggbok. 

4.5.2 Min perfekta dag / vecka
(Guiden sidan 108-109)
Låt eleverna dela med sig till varandra i respekti-
ver grupp. Uppmana dem att använda ett närva-
rande lyssnande dv.s att varken ställa frågor eller 
kommentera då de lyssnar. Låt dem skriva ned 

sina reflektioner av övningen. Använd gärna en 
loggbok.

4.5.3 Lagom utmanad
(Guiden sidan 110-111)
Låt eleverna fylla i övningen på sida 110-111. Låt 
dem gärna dela med sig till varandra i respektive 
grupp. Uppmana dem att använda ett närvarande 
lyssnande dvs. att varken ställa frågor eller kom-
mentera då de lyssnar. Låt dem skriva ned reflek-
tioner av övningen. Använd gärna en loggbok. 

4.5.4 Brådskande / viktigt
(Guiden sida 112-113)
Denna modell hjälper eleverna att prioritera och 
strukturera sina to do:s i brådskande och viktigt.

Övning: 14 Tips
1.Låt dem läsa igenom tipsen på sida 115.
2. Låt eleverna dela med sig till varandra i 

respektiver grupp vilket tips som de vill använ-
da/tänka på  (just denna vecka) och förklara 
varför.  Uppmana dem att använda ett närva-
rande lyssnande dvs att varken ställa frågor 
eller kommentera då de lyssnar. 

3. Låt dem skriva ned reflektioner av övningen. 
Använd gärna en loggbok.
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Del 5

Del 5 Lagar och andra bestämmelser
Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap: 
• Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, 

värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller över-
ger idéer inom projektets verksamhetsområde. I 
samband med det behandlas hur produkter och 
idéer skyddas genom lagar och andra bestäm-
melser, till exempel upphovsrätt.

• Tillämpad marknadsföring inom projektets 
verksamhetsområde utifrån lagar och andra 
bestämmelser.

Syfte
• Ökad kännedom om lagar och andra bestämmelser

Materialets ord till läraren
I många kurser på gymnasiet ingår lagar och andra 
bestämmelser i centralt innehåll och är ett kun-
skapskrav att behandla, testa och bedöma. Därför 
lämpar det sig extra bra att integrera fler ämnen 
med kollegor så att ni kan sambedöma detta 
moment i flera kurser. Förslagsvis kan du och din 
kollega läsa om lagar samtidigt i olika kurser men 
om olika lagar som passar in i kursen. 
 I kursen entreprenörskap så kan du som lärare 
välja ut ett antal lagar som du tycker lämpar sig 
extra bra och berör elevernas projekt. Detta kapi-
tel ligger utanför Guiden. 

Introduktion i klassrummet
Gå igenom några lagar med eleverna. Antingen om 
du som lärare håller klassisk katederundervisning 
medan eleverna får anteckna eller om du delar in 
eleverna i grupper så att varje grupp får läsa på 

om en lag. Dela därefter in eleverna i nya grupper 
så att det blir olika personer med olika lagar i varje 
grupp som lär varandra. Förslagsvis kan du ta upp 
följande lagar och bestämmelser: Konkurrensla-
gen, distans- och hemförsäljningslagen, upphovs-
rätt, konsumentlagstiftning, marknadsföringsla-
gen, miljöbestämmelser, patentlagstiftning, 
kollektivavtal och arbetsrätt. 
 
Fokuserande skrivning
Ge eleverna en fokuserande skrivuppgift där de 
får välja ut två lagar som berör deras projekt-
arbeten. Givet kunskapskraven fokusera på och 
skapa förutsättningar för examinering av elevens 
kunskaper om upphovsrätt och patentskydd. Hjälp 
dem med följande frågor för att komma igång och 
för att säkerställa att kunskapskraven berörs:

• På vilket sätt berör och påverkar lagen ert 
projekt?

• När är det tillämpbart och en rekommendation 
att söka patent? 

• Vissa saker är lättare att få patentskydd för, 
är det värt att gå igenom processen?

• Har ni tänkt igenom alla beslut i er verksamhet 
kring upphovsrätt (t.ex. musik, mönster och 
varumärke)? Varför är detta viktigt?

!
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Del 6

Del 6 Summering
Centralt innehåll för kursen Entreprenörskap: 
• Grundläggande projektmetodik: hur man 

formulerar mål, planerar, organiserar och förde-
lar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar 
ett projekt. I samband med det behandlas hur 
man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.

• Presentationsteknik anpassad till syfte, 
mottagare och situation.

Syfte
• Reflektera över lärdomar och erfarenheter 

genom att utvärdera projektet och det gångna 
läsåret

• Möjlighet till olika typer av reflektion, både 
muntligt och skriftligt med anpassat budskap till 
mottagaren

Materialets ord till läraren
För vissa elever och grupper kommer inte alltid 
projekten eller samarbetet gå så bra. Vissa säger 
att det är det bästa och mest lärorika de gjort i 
skolan någonsin medan andra är besvikna på sitt 
läsår för att det inte alls blev som de hade tänkt. 
Kanske fick de aldrig riktigt till en tjänst, verksam-
heten gick inte i lås eller så har de tampats med 
mycket frånvaro i gruppen. Även om projekten 
inte alltid blir de bästa så kan eleven erhålla ett 
bra betyg i kursen ändå. Som lärare bedömer man 
inte deras projekt utan den formativa bedöm-
ningsprocessen. Därför är det viktigt att testa 
kunskapskraven som handlar om att utvärdera 
nyanserat. Det kan vara alltifrån problem de stött 
på till samarbetet, ledarskapet, grupprocessen, 

arbetsinsatsen och resultatet. Anpassa gärna 
innehållet både till mottagare men också utifrån 
vad just de specifika grupperna har gått igenom. 
Här kan verkligen vissa elever skina om man ger 
dem möjlighet. Låt grupperna berätta om sitt år 
för årskurs 2 som ska göra samma sak till nästa 
läsår. Vad har de för tips och råd att ge, vad blev 
inte som de hade tänkt sig, vad lärde de sig av det, 
vad kan man förvänta sig av kursen, vad hade de 
gjort annorlunda om de kunnat? Som lärare kan 
du får mycket bedömningsunderlag under dessa 
tillfällen. Hjälp dem gärna med frågor som gör att 
de får möjlighet att nå kunskapskraven genom att 
nyanserat och utförligt berätta om sina projekt.

Introduktion i klassrummet
Under detta läsår har ni (elever) fått träna på att 
leva i förändring. Det är vad det under hela livet 
kommer att handla om, att ta små utvecklings-
steg. Att möta världen, förstå vad som händer. Att 
anpassa sig efter trenderna men stå för den man 
är. Det är viktigt att kunna lära av det gamla för att 
hitta det nya, för varifrån kommer de nya idéerna? 
Jo, från modiga, nyfikna eldsjälar och entreprenö-
rer. Så vad är du nyfiken på härnäst, vad har du för 
mål och vad är din dröm? Följ den med ett flexibelt 
sinne. Lev i process och inse att man kan alltid 
utvecklas. Om man vill. 

6.1 Projektutvärdering
Låt eleverna arbeta individuellt med övningen på 
sida 58 i guiden. 
Låt dem dela med sig av sina tidslinjer inom grup-
pen och därefter redovisa en gemensam utvär-
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dering för resten av klassen alternativt redovisa 
i samband med projektredovisningen. Uppmana 
eleverna att reflektera över lärdomarna av både 
upp- och nedgångar och kanske t.o.m se hur de nu 
och i framtiden kan vara till nytta. Låt dem gärna 
skriva ned sina reflektioner i sin loggbok.

6.2 Projektredovisning och hyllning
Detta kapitel ligger utanför guiden. 
Alla människor växer av att synliggöras och därför 
ska såklart projekten redovisas och arbetsin-
satserna hyllas. Inled med att diskutera vad en 
bra redovisning ska innehålla. Kan eleverna skapa 
en mall? Om de inte redan har redogjort för sina 
projektutvärderingar så kan den var en del av 
redovisningen. Är eleven missnöjd med sin presta-
tion under muntligt anförande får de här sin andra 
chans att uppnå de högre betygsstegen gällande 
detta moment.

Avsluta gärna kursen på ett lustfyllt sätt. Kan ni 
på skolan göra en tradition av detta moment? Ska 
det vara en gala, en middag med röd matta, musik 
och dresscode eller kanske en mässa? Bjud in 
eleverna att planera hur avslutningen ska se ut. 
µe sky is the limit!

”�e sky is the limit!”




