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"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i 
handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra…” 

Lgr-11 under Skolans uppdrag
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VAD

vill du bli när du blir stor?

HUR



”Vi ger unga drivkraft och 
motivation för framtiden”
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ca8500
Hur många yrken finns det i Sverige?



• NY RUNDA, VILKET YRKE VILL NI HÖRA MER OM?

• MENTI?





• NY RUNDA, VILKET YRKE VILL NI HÖRA MER OM?

• MENTI?





Hur skulle samhället kunna 
sträva efter mer jämlika löner 

mellan kvinnliga och 
manliga idrottare?



Man brukar säga att media
är vår tredje statsmakt 

kopplat till demokratibegreppet. 
Vad menas med det?





Källa: Skr 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse, Regeringen



Entreprenörskap 

i skolan

SYV-uppdraget



”Att koppla ihop studie- och yrkesvägledning och 
entreprenörskap gör att eleverna får vidgade perspektiv både på 
yrken, arbetsmarknad och på sig själva och utvecklar på så sätt 
sin valkompetens.”

www.skolverket.se 2021



Går det att mäta elevernas 
entreprenöriella förmågor?



Indikator Kriterie Metod att utvärdera

VISION

Att visionera är en 

process, där önskade 

framtida mål och resultat 

verkar som motivator för 

den nuvarande 

handlingen.

Föreställa sig framtiden

• Förmåga att se 

möjligheter

• Ha flera idéer för sin 

föreställda framtid

• Lätt att fantisera om 

framtiden

• Nyfikenhet

• Brainstorming

• Planering av framtida 

projekt

• Kamrat-utvärdering 

(elev-elev)

Tänka strategiskt

• Kan argumentera för 

sin idé

• Har tydliga planer

• Dokumentation av 

idéer

Utveckla framtida 

scenarier

• Realistiska och 

genomförbara tankar 

om framtiden

• Förmåga att ta hänsyn 

till risk och potential

Kompetens/förmåga

Erasmus+ is the European Union programme for education, traing, youth.



Indikator Kriterier Ej Godkänd Godkänd Väl godkänd Mycket väl godkänd

Föreställa 

sig 

framtiden

Antal idéer och 

föreställningar om 

framtiden

Kan inte komma på 

några nya idéer alls, 

eller inte tillräckligt 

många.

Levererar inte alltid 

tillräckligt många nya idéer 

som krävs.

Levererar så många idéer som 

krävs och ibland fler vid varje 

tillfälle som ges

Levererar alltid många fler idéer en 

vad som krävs vid varje tillfälle 

som ges.

Har lätt för att föreställa 

sig idéer om framtiden

Har svårt att leverera 

nya idéer.

Levererar en del nya idéer, 

långsamt men kontinuerligt 

och framgångsrikt. 

Levererar nya idéer fokuserat, 

systematiskt och 

framgångsrikt.

Levererar  nya idéer snabbt och 

naturligt.

Idéernas innovativitet Kan inte hitta några nya 

idéer

Föreslagna idéer baseras 

på andra redan befintliga 

idéer.

Föreslagna idéer baseras dels 

på andra idéer utifrån och dels 

på nya förslag.

Föreslagna idéer är helt nya och 

okända.

Tänka 

strategiskt

Kan argumentera för sina 

idéer

Kan inte argumentera 

för eller debattera sina 

idéer

Hen har argument för sina 

idéer.

Hen kan både argumentera för 

och debattera sina idéer

Hen har argument för, kan 

debattera och försvara sina idéer 

tydligt.

Tydlighet i utvecklade 

planer och tidplaner

Det finns ingen plan. 

Det finns enbart skiss 

och en icke 

genomförbar plan.

Hen har utarbetat en plan, 

men den är inte helt 

realistisk eller tydlig.

Hen har utarbetat en tydlig och 

realistisk plan.

Hen har utarbetat en tydlig, 

detaljrik och realistisk plan.

Dokumentation av 

idéutveckling

Hen redovisar inga 

källor eller underlag.

Hen redovisar till viss del 

källor och underlag som 

legat till grund för planen.

Hen redovisar samtliga källor 

och underlag som legat till 

grund för planen och har en 

grundläggande kunskap kring 

dessa.

Hen redovisar samtliga källor och 

underlag som legat till grund för 

planen och har djupgående 

kunskap kring dessa. 

Tänka ut 

och utveckla 

framtida 

scenarier

Genomförbarhet/realism i 

framtida scenarier

Förslagna scenarier  är 

helt orealistiska

Föreslagna scenarier är fullständigt realistiska, (nivå av realism ska bestämmas i förväg.)

Förmåga att ta hänsyn till 

risk och potential

Hen har inte tagit 

hänsyn till några risker 

och möjligheter kopplat 

till idén.

Hen har tagit hänsyn till vissa 

risker och möjligheter kopplat till 

idén

Hen har tagit hänsyn till de 

flesta risker och möjligheter 

kopplat till idén.

Hen har tagit hänsyn till alla 

risker och möjligheter kopplat till 

idén.



Erasmus+ is the European Union programme for education, traing, youth.

Jag har en idé om vad som är mitt drömjobb
Jag har en plan för hur jag ska kunna nå mitt drömjobb

Jag har lätt för att komma på nya idéer

Jag har lätt för att intressera andra för mina idéer

Jag har lätt för att övertyga andra om att min vision är viktig

Jag är medveten om mina styrkor
Jag vet hur jag ska jobba med mina svagheter

När jag stöter på ett problem hittar jag en lösning

När jag arbetar i grupp utbyter jag information och idéer med andra gruppmedlemmar

När jag arbetar i grupp bekräftar jag andras idéer
När jag arbetar i grupp, håller jag mig till gemensamma bestämmelser och tidsplaner

Jag kan sätta ihop en grupp för att lösa ett särskilt problem

När jag har ett problem vet jag vem jag ska kontakta

Jag kan lösa konflikter i grupp



Boka kostnadsfri 
”Forma din framtid”

Maila - info@framtidsfron.se

Med koden - FAVFF

mailto:info@framtidsfron.se


TACK!
jakob.moroz@framtidsfron.se - martin.tallvid@framtidsfron.se
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