
Entreprenörskap
På Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet Helsingborg

En kurs som inte läses tillsammans med UF



Upplägg på vår skola

� Alla elever läser kursen Entreprenörskap – som aldrig 
hör ihop med UF på vår skola

� En inriktning läser både FEK 1, FEK 2 och EoF dessa gör 
UF

� En inriktning läser EoF dessa gör ej UF



Entreprenörskapskursen - upplägg

Entreprenörskapets betydelse: 

� Genomgång, kortfilmer om entreprenörer, muntlig 
gruppuppgift om entreprenörskapets betydelse, 
individuell inlämningsuppgift om en historisk 
entreprenör 

� En uppgift att ta med på höstens APL om APL platsens 
betydelse och påverkan



Upplägg, fortsättning

Lagstiftning

� Genomgångar

� Individuell uppgift om två lagar t ex patent

� Upphovsrättsquizz

� Uppgift att ta med till APLen



Upplägg, fortsättning

Grundläggande mötesteknik

� Genomgång

� Kortare individuell inlämningsuppgift

� Övningar under arbetet med projektet

� Test efter Projektet där man visar vad man lärt sig



Upplägg, fortsättning

Ekonomi och finansiering

� Genomgång ekonomibegrepp och budgetering

� Test begrepp

� Individuell inlämningsuppgift budget

� Arbete med finansiering och budget i projektet



Upplägg fortsättning

Projekt

� Idéutvecklingsprocesser

� Grundläggande projektmetodik

� Ledarskap och grupprocesser

� Marknadsföring

� Presentationsteknik

� Finansiering



Upplägg, fortsättning

Projektet på vår skola:

� Projektmetodik: genomgång, bok, instuderingsfrågor

� Idéutveckling genom olika brainstormingsövningar

� Bildar grupper, gör projektplan, genomför projekt, 
redovisar projektet muntligt, gör ett test där de 
utvärderar, löser problem och gör förslag på lösningar 
och visar vad de lärt sig om möte och ledarskap 



Exempel på projekt eleverna arbetat 
med:

� Arrangera käpphästtävling på förskolor

� Pärlat armband och sålt till förmån för 
Barncancerfonden

� Tillverkat sidenhästpannband och sålt till förmån för 
WWF

� Plockat skräp i naturen

� Annordnat en hoppträningsdag för känd ryttare inkl 
fikaförsäljning till förmån för Cancerfonden



Fortsättning exempel på Projekt

� Tillverkat en egen Smoothie-receptbok

� Tillverkat en egen diktbok

� Bakat bullar och sålt till förmån för Barncancerfonden



Ungefärlig tidsåtgång 

� Entreprenörskapets betydelse: ca 4 veckor + 1 vecka för APL 
uppgiften

� Lagar: ca 2-3 veckor

� Mötesteknik: ca 2 veckor

� Finansiering: ca 2-3 veckor

� Projekt: ca 12 veckor

� Utöver detta, tid för kurssamtal, betygssamtal, 
kompletteringar mm

� Eleverna är på APL under ca-10 veckor under åk 2 



Litteratur

� Boken Projekt och företagande för projektets olika faser

� Små häften om entreprenörskapets betydelse

� Filmer från UR

� Material från internet, olika olika år


