
Planering Entreprenörskap TE14AB 

Inledande aktiviteter 
1. Kort intro - det här är entreprenörskap. En lektion. Attityder. 
2. Projekt samla in pengar - välgörenhet. Även marknadsföring. - v 35-37 
3. Sätt upp en Wordpress för klassen - v 38 
4. Skapa din egen sida - v 38 
5. Skriv ett CV - v 41-42 
6. Pizzeriaprojektet - v 41-42 

Grovplanering med teknikblock 
 

Årskurs 1 Vecka Teknik 1a Entreprenörskap 

Plats för entreprenörskap utanför 
teknikblocken. Välgörenhet 

35-37 Intro till 
CAD 

 

Wordpress för klassen 
Dokumentera alla dina projekt. 
 

38   

Photoshop 
För bild och film.  

39 -40   

Sälj dig själv - och egen Wordpress 41-42   

Intro till programmering  
Javascript, litet html och CSS. 

43-46  ? 

DICE-projektet  
Pitcha din spelidé till DICE. 

47-50   

Algodoo  
Både mekanik och spelutveckling 

3-5  ? 

GeoGebra 
Visualisera matten. 

6-8  ? 

Immaterialrätt 10-12 Tekniska 
system 

 

Kalkylprogram 13-15   

 16-20 Arduino  



 

Vad täcks inte in av teknikblocken? 
● Immaterialrätt 

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

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

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

3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag. 
4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag. 
5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. 
6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder. 

 


