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Inledning 

Med läromedlet Socialt Entreprenörskap vill vi på Framtidsfrön stärka elevernas 

självkänsla och framtidstro, tydliggöra kopplingarna mellan skola och arbetsliv samt öka 

samhörigheten med närsamhället. 

Socialt entreprenörskap i skolan handlar om att göra elever medvetna om att de kan påverka 

samhället och göra skillnad inom olika områden och målgrupper. När du som pedagog väljer 

att arbeta med socialt entreprenörskap så möjliggör du för dina elever att stärka förmågor 

som; att ta initiativ, samarbeta, lösa problem som uppstår längs vägen, känna tillit till sin 

egen förmåga, se möjligheter, argumentera, påverka närsamhället och känna att de är en 

röst att räkna med.  

 

Bakgrund 

Det här läromedlet är ett resultat av ett projekt som Framtidsfrön har genomfört tillsammans 

med Coompanion och VGR. Projektmålet var att ge elever kompetens kring socialt 

entreprenörskap samt hur de utifrån sina egna förmågor kan bidra till att förbättra de 

utmaningar som finns i deras närsamhälle. Läs gärna mer om projektet här och ta del av 

elevernas fina aktiviteter i samhället. Socialt Entreprenörskap i skolan. Läromedlet har tydliga 

kopplingar till såväl LGR22 som de globala målen för hållbarhet. 

 

Vad innebär det att arbeta med Socialt Entreprenörskap i skolan? 

Det innebär att eleverna får kunskap om vad socialt entreprenörskap är och varför det är 

viktigt i samhället. De får genomgå en process där de får planera och genomföra en aktivitet 

för en utvald målgrupp i er kommun och därmed bidra till samhällsnyttan.  

 

Lärarhandledningen  

Den är uppbyggd i flera steg där teori och enskilda övningar varvas med praktiska moment i 

grupp. Det startar med en enkät där eleverna får fundera över vad de tror att Socialt 

entreprenörskap är. I steg 1 - 4 finns det stenciler med övningar som ni kan printa och ge 

eleverna och i steg 5 får ni inspiration kring hur eleverna kan presentera sitt arbete. Arbetet 

avslutas med en utvärdering för att knyta ihop säcken. I slutet av lärarhandledningen finns 

det kopplingar till LGR22. Läs mer om innehållet i varje steg längre ner i lärarhandledningen. 

 

Starta med enkäten för elever 

  Steg 1 – Vad är Socialt Entreprenörskap? 

  Steg 2 – Enskilda övningar där eleverna lär känna sig själva bättre.  

  Steg 3 – Grupperna skapas och lär känna varandra.  

  Steg 4 – Processen startar från idé till handling. 

  Steg 5 – Visa upp sina arbeten 

Avsluta med att utvärdera arbetet.  

 

https://www.socialtentreprenörskapiskolan.se/
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Innan ni börjar 

Förbered eleverna  

• Låt eleverna fylla i en enkät med frågor kopplat till Socialt Entreprenörskap och 

framtiden innan ni startar upp arbetet. Det gör att de får fundera själva i lugn och ro 

samt får möjlighet att landa in lite i tänket.  

- Se stencilen Enkät elever!   

 

Förbered deltagande personal 

• Se över alla steg så att ni känner till gången i arbetet. 

• Gör gärna övningarna själva så att ni får uppleva hur det känns.  

• Sätt ihop grupper så att det är klart innan ni startar upp arbetet. 

• Sätt start och slutdatum så att ni får en tydlig tidslinje. 

• Planera in tid för arbetet i schemat så att det finns klart.  

• Fundera på hur eleverna skall presentera sitt arbete när det är klart.  

Planscher, Film mm 

 

Förbered samverkan med företag och organisationer i kommunen 
Det vi har sett som en vinstgivande faktor i arbetet Socialt Entreprenörskap i skolan är att 

företag och instanser är förberedda på att elever eventuellt kommer att kontakta dem. När 

eleverna väl tagit mod till sig att ringa så är det viktigt att de blir väl bemötta. Det kan också 

vara bra att ni som vuxna står med när de ringer. Det som eleverna kan behöva fråga om är 

om de får genomföra en aktivitet på aktuell plats eller att söka sponsring i form av material 

mm. 

 

Därför är det bra om till exempel näringslivsutvecklare, utbildningsförvaltning, skolchef eller 

någon annan person med övergripande kommunalt ansvar kan stötta arbetet genom att ringa 

eller mejla ut information och aktuella datum.  

 

Inspiration och stöd på vägen 

Hör gärna av er till oss om ni vill få hjälp att sätta igång arbetet med eleverna och eller ha en 

workshop för er pedagoger kring hur andra har gjort. Mejla till oss på info@framtidsfron.se 

och skriv ”Socialt Entreprenörskap” i ämnesfältet. Vill du kontakta något av våra kontor så 

hittar du alla kontaktuppgifter på https://www.framtidsfron.se/kontakt/  

 

Stort lycka till med arbetet! 

 

  

mailto:info@framtidsfron.se
https://www.framtidsfron.se/kontakt/


 

 
4 

 
 

 
STEG 1 – Vad är socialt entreprenörskap? 

Förberedelser 

 

• Skriv ut stencilerna: Ord & begrepp + Socialt Entreprenörskap 

• Ha vita A4 papper och pennor tillgängligt.  

• Ta fram filmen i webbläsaren 

https://tillvaxtverket.mediaflowportal.com/play/watch/602497/ 

 

1. VAD VET ELEVERNA OM SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP?  
Använd gärna E.P.A – metoden  

 

Börja med att skriva - socialt entreprenörskap - på tavlan.  

 

Be eleverna tyst och enskilt fundera över vad de TROR att socialt entreprenörskap 

betyder. De kan skriva ner sina tankar i en skrivbok eller på ett papper. 

När de funderat en stund kan de dela sina tankar med kompisen bredvid. 

Därefter kan de små grupperna berätta sina tankar för klassen.    

 

2. ELEVERNA UNDERSÖKER FÖLJANDE ORD & BEGREPP 
           Se stencil ord & begrepp 

   

 

3. SE TILLVÄXTVERKETS FILM OM SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
https://tillvaxtverket.mediaflowportal.com/play/watch/602497/ 

 

 

4. DET FINNS OLIKA FORMER AV SOCIALT FÖRETAGANDE 

Se stencilen Socialt Företagande   

 

Dela in eleverna i smågrupper och ge ett företag till varje grupp utifrån listan nedan. 

Låt eleverna ta reda på företagets syfte, mål och hur det hela startade.  

Låt grupperna fundera över om de känner till andra liknande företag.  

Affärsmässig verksamhet 

Ekonomiskt överskott  

Samhällsnytta  

Samverka 

Myndighet 

Region 

Kommun   

Organisation 

Näringsliv 

Samhällsutmaningar  

Integration 

Inkluderande arbetsmarknad       

Levande landsbygd 

Matsvinn   

Psykisk ohälsa 

Bostadsbrist  

Klimathot  

Fattigdom 

https://tillvaxtverket.mediaflowportal.com/play/watch/602497/
https://tillvaxtverket.mediaflowportal.com/play/watch/602497/
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STEG 2 – Kartläggning 

 

Förberedelser 

 

• Skriv ut stencilen Kartläggning. 
 

1. KARTLÄGGNING 

 

Börja med att berätta hur våra tankar, känslor och beslut styrs av olika saker.  

 

Först är det familjen och släkt som påverkar oss när vi är små. Därefter kommer vänner, 

skolan och samhället som vill påverka oss kring hur vi skall tänka och leva.  

Under den här tiden så justerar och anpassar vi oss för att passa in i någon grupp. När vi 

låter andra bestämma hur vi skall leva, vad vi skall arbeta med och vad vi skall tycka så 

landar vi oftast på en plats i livet där vi inte trivs.  

Det är därför viktigt att du börjar fundera över vad Du tycker. Vad är viktigt för dig? Vad är 

du intresserad av på riktigt. Börjar lyssna på dig själv och lita på att det är rätt för dig.  

Du ska nu få en stund att reflektera över dessa frågor och du gör det tyst för dig själv och 

skriver ner dina tankar på stencilen/i skrivboken du har framför dig. Detta är bara för dig 

själv - det är ingen som kommer att läsa vad du skriver.   

 

Dela ut stencilen Kartläggning och låt eleverna fylla i den enskilt i lugn och ro.   

 
1. Det här är viktigt för mig i mitt liv: 

2. Om jag kunde förändra något i mitt liv just nu så skulle jag förändra: 

 

 

3. Det här är jag intresserad av: 

4. Om allt vore möjligt så skulle jag vilja prova: 

 

 

5. Det här är jag bra på: 

6. Om allt vore möjligt så skulle jag vilja arbeta med följande när jag blir vuxen: 
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STEG 3 – Fokusområde 

Förberedelser 

 

• Gör klart grupperna så att det blir en bra och balanserad mix (cirka 4–5/grupp) 

• Skriv ut stencilerna; Gruppkontrakt, Fokusområde, Brainstorming och Instruktioner 

Brainstorming.   

 

1. GRUPPKONTRAKT 

Berätta att eleverna nu ska få skapa gruppkontrakt. De skapar det här kontraktet för 

att lära känna varandra bättre och ta vara på gruppens gemensamma kompetenser, 

tankar och förmågor samt stötta varandra längs vägen.    

 

2. FOKUSOMRÅDE 
Be grupperna att fundera över vad följande meningar betyder och hur det ser ut inom 

dessa områden i er kommun. Lyft gärna gruppernas tankar i klassen så att eleverna 

får fler perspektiv.  

 

- Människors hälsa i form av rörelse och goda vanor.  

- Samhörighet mellan människor i vår kommun  

- Attraktiv och stimulerande kommun för invånare och besökare? 

- Matsvinn och hållbar konsumtion.  

 

3. VÄLJA FOKUSOMRÅDE 

Efter diskussionerna i klassen är det nu dags för grupperna att välja ett område som 

de vill arbeta vidare med. De utgår de från följande frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi göra vår kommun mer attraktiv och 

stimulerande både för invånare och besökare? 

Hur kan vi öka samhörigheten mellan 

människor i vår kommun?  

Hur kan vi bidra till att stärka människors hälsa  

i form av rörelse och goda vanor? 

Hur kan vi minska matsvinnet i vår kommun och 

hur kan vi ta hand om den mat som blir över eller 

inte såld? 
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4. TA FRAM EN MÅLGRUPP OCH AKTIVITET 
 

Ibland vet gruppen direkt vad de vill arbeta med och ibland är det svårt att komma på 

lösningar inom det fokusområde de valt. För att komma vidare så ska de nu få göra 

övningen Brainstorming där de tar fram vad de vill göra och för vem.   
 

Dela ut stencilen Brainstorming till grupperna och berätta instruktionerna som du 

hittar på stencilen ”Instruktion Brainstorming”.  

 

Exempel:  

En grupp har valt att arbeta vidare med att minska matsvinnet i kommunen.  

Hur kan vi minska matsvinnet i vår kommun och hur kan vi ta hand om den mat som 

blir över eller inte såld? 

 

 

Vi börjar med att undersöka var det finns matsvinn i kommunen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter upprepar gruppen övningen med fokus på följande: 

Vad kan vi göra för att bidra till att matsvinnet minskar? 

Hur kan vi ta hand om den mat som blir över eller inte såld? 

Se instruktionsbladet.  

  

Skolans 

café 

Coop 

Hemma 

Bamba 

Expresso 

House 

ICA 

Restauranger 
Mc Donalds 

FOKUSOMRÅDE 

MINSKA 

MATSVINNET 
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STEG 4 – Genomförande  

Förberedelser 

• Skriv ut stencilerna: Aktivitetsplanering och Fota er aktivitet. 
 

1. AKTIVITETSPLANERING 

Berätta för eleverna att de nu skall få börja skapa sin aktivitet som sedan skall 

genomföras för en målgrupp i närsamhället. Genom att de fyller i alla beslut i 

stencilen aktivitetsplaneringen så vet alla i gruppen vad som skall göras, vem som 

gör vad och när samt vad de behöver för material. Detta är grunden för arbetet och 

vem som helst ska kunna läsa den och förstå vad som händer. Målet är att den skall 

vara så tydligt ifylld att vem som helst ska kunna ta deras Aktivtetsplanering och 

förstå följande:  

• Vad heter gruppen och vilka är med den?  

• Vad har de för fokusområde och vilket problem vill de lösa?  

• Vad vill de göra för aktivitet och för vem?  

• Vad behöver de göra innan de kan genomföra sin aktivitet? 

• Hur får de deltagare och/eller spridning av sin aktivitet?  

• Vad behöver de för material? 

• Hur skaffar de materialet? 

• Vem gör vad i gruppen?  

• När ska de genomföra aktiviteten och var? 

 

Dela ut aktivitetsplaneringen till grupperna och låt de börja fylla i den.  

 

2. LÅT ELEVERNA PITCHA SIN IDÉ 
När gruppen tycker att de är klara med aktivitetsplaneringen så är det bra om de kan 

få pitcha, presentera, sin idé för en lärare och/eller en annan elevgrupp. Det är alltid 

bra att berätta om sin idé när den är klar för att se om de har med alla bitar men 

också att få fler perspektiv och tips på lösningar till eventuella problem.  

 

De som lyssnar på pitchen intar nu ett coachande förhållningssätt och ställer öppna 

frågor som gör att gruppen kan utveckla vidare sin idé. Allt som sägs har en positiv 

attityd.  

- Vad roligt att ni vill bygga en lådbil till barnen på förskolan.  

- Hur går era tankar kring att få tag i material?  

- Har ni undersökt om det finns företag här i kommunen som kan ha delar? 

 

3. ACTION 
Nu är det snart dags för eleverna att gå ut i samhället och genomföra sina aktiviteter.  

Berätta att de skall ta bilder och dokumentera sitt arbete. Gå igenom stencilen – Fota 

er aktivitet och ge grupperna den som lathund.  också om hur viktigt det är att fråga 

inblandade människor om de vill och får vara med på bild till en presentation.  
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Steg 5 – Presentation  

En viktig del i arbetet är att eleverna får visa upp det för omvärlden. 

 

• Bjud in till vernissage: elevernas familjer, andra klasser, skolpersonal, kommunen och 

företag som har sponsrat. Ring den lokala tidningen så att de kommer dit och 

intervjuar eleverna och gör ett reportage om deras fina arbete.   

 

• Se om ni kan få ställa ut på biblioteket eller i något köpcentrum.  

 

I en årskurs 8: a i Västra Götaland använde de fina 

vikväggar av trä som skolan hade byggt.  

Varje grupp fick en vikvägg som de dekorerade med bilder 

och texter som visade vad de hade genomfört för aktivitet, 

vilken målgruppen var och hur det hade gått.  

Vid vernissagen stod alla grupper vid sina presentationer 

och berättade om sitt arbete för besökare som kom förbi. 

Från kommunen var Näringslivsutvecklare, utvecklingsledare 

och kommunchef på plats för att ta del av elevernas tankar 

och bidrag.   

 

 

 

 

Steg 6 – Utvärdering 

Som alltid vid avslutat arbete så är det fint att knyta ihop säcken.  

1. Vad gick bra, vad gick mindre bra, vad har vi lärt oss osv.  

 

Använd gärna vår stencil Utvärdering Elev 

Här ställer vi frågor som kopplar an till enkäten eleverna fyllde i innan ni startade arbetet.  

De får berätta vad som varit roligast med arbetet, svårast och vad de har lärt sig.  

 

Ämneskopplingar 

Om ni vill att eleverna skall ha specifikt ämnesmål i arbetet så kan ni väva in frågor kring det. 

Vi har tagit fram kopplingar till LGR22 i ämnena Bild, Samhällskunskap och Svenska som ni 

hittar på nästa sida. Det finns så klart fler kopplingar beroende på vad eleverna väljer att 

genomföra för aktivitet.  
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Kopplingar till LGR 22 

 

Bild 
Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla  

• förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap 

• förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. 

 

Centralt innehåll årskurs 7–9  

• Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor 

som är angelägna för eleverna.  

• Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.  

• Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av 

bilder. 

• Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat. 

• Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och 

spridning av bilder. 

• Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning 

av bilder. 
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Samhällskunskap 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla  

• kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga 

rättigheter. 

• kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och 

strukturer i samhället. 

• förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de 

framställs i olika källor. 

 

Centralt innehåll årskurs 7–9  

Individer och gemenskaper  

• Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur 

dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och 

etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.  

• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och 

arbetslöshetsförsäkringen.  

Beslutsfattande och politiska idéer  

• Sveriges politiska system med riksdag, regering, Sametinget, regioner och 

kommuner. Sveriges grundlagar.  

• Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och 

samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska 

processen.  

Rättigheter och rättsskipning  

• Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt 

arbete för att främja mänskliga rättigheter.  

• Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som 

hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen 

mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.  

Information och kommunikation  

• Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och 

svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.  

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur 

individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur 

detta kan påverka normbildning och värderingar.  

Granskning av samhällsfrågor  

• Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.  

• Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor 

i såväl digitala medier som i andra typer av källor. 
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Svenska 
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

• förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer 

och följa språkliga normer. 

• förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 

Centralt innehåll årskurs 7–9  

Läsa och skriva 

• Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter 

från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, 

avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller 

indirekt uttryckt i texten.  

• Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, 

bild och ljud samspelar.  

• Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av 

egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på 

texter. 

• Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckesindelning och 

olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.  

 

Tala, lyssna och samtala 

• Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, 

lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.  

• Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av 

språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus och 

olika verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer, såväl med som 

utan digital teknik. 

Språkbruk  

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 

anteckningar.  

• Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.  

• Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. 

Språkets betydelse för att utöva inflytande.  

• Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika 

sammanhang. 

 

 

 


