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Du kan uppnå vad som helst  
bara du är företagsam! 

 

 

Bedömning av deltagande, kunskaper och färdigheter 

Elevens/miniföretagets namn: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bedömningsskala 

 Du kan mycket bra 
Du har uppnått målen utmärkt. 

 Du kan bra 
Du har uppnått målen bra.  

 Du kan ganska bra 
Du har uppnått målen.  

 Du kan lite 
Du har delvis uppnått målen.  

 Du kan inte tillräckligt 
Du har ännu inte uppnått målen.  

 
Bedömning per tema 

Bedömningen grundar sig på målen, innehållet och beskrivningarna i miniföretagarprogrammets teman. 

Bedömningen görs utifrån deltagande, kunskaper och färdigheter.  

 

Mål för kunnandet Bedömning 

Klassens/gruppens gemensamma målsättning 

  

Miniföretagets målsättning 

  



 2 Bedömning av de ltagande,  kunskaper och färdigheter  

Tema 1 - Idéer får vingar 

Deltagande: 

 Eleven kan presentera sig frimodigt och tydligt 

 Eleven är med och bildar en miniföretagargrupp 

 Eleven kan följa instruktioner 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven kan beskriva sina styrkor och intressen 

 Eleven kan använda olika sätt att komma på idéer och presen-
tera sig 

 Eleven känner till olika yrken, företagare och företag 
 

 

Tema 2 - Namn och planer 

Deltagande: 

 Eleven hittar på i samarbete med de andra i gruppen ett namn 
åt miniföretaget 

 Eleven kan sätta upp mål i gruppen 

 Eleven kan arbeta självständigt 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven gör en verksamhetsplan för miniföretaget 

 Eleven kan definiera målgruppen och affärsidé 

 

Tema 3 - Att branda 

Deltagande: 

 Eleven kan följa instruktioner 

 Eleven utvecklar aktivt företagsprofilen tillsammans med res-
ten av gruppen 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven känner till hur ett känt varumärke ger ett företag mer-
värde 

 Eleven förstår vad en bra logo har för egenskaper 

 Eleven kan berätta att företagets visuella identitet består av 
uppfattningar, logo, färger och fonter 

 

 

Tema 4 - Fart på kanonförsäljarna 

Deltagande: 

 Eleven kan följa instruktioner 

 Eleven deltar aktivt i att planera en slogan och ett hisstal 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven inser betydelsen av reklam för försäljningen 

 Eleven kan beskriva bra kundbetjäning 

 Eleven förstår vad hisstal betyder 

 Eleven vet vad slogan betyder  

 



 3 Bedömning av de ltagande,  kunskaper och färdigheter  

Tema 5 - Vi talar om pengar 

Deltagande: 

 Eleven gör en prislista tillsammans med resten av gruppen 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven förstår hur priset på produkter och tjänster bildas 

 Eleven kan förklara varför man har kvitton 

 Eleven kan ge exempel på cirkulär ekonomi 
 

 

Tema 6 - Marknadsföring 

Deltagande: 

 Eleven skapar marknadsföringsmaterial med de andra i grup-
pen 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven känner till olika marknadsföringskanaler  

 Eleven förstår vilka egenskaper en bra reklam har 

 Eleven skapar reklamer för olika marknadsföringskanaler 

 Eleven kan använda data- och informationsteknik i marknads-
föring 

 Eleven är med och utarbetar miniföretagets webbsidor 

 

Tema 7 - Mot den avslutande höjdpunkten 

Deltagande: 

 Eleven kan dela uppgifter och ansvarsområden i gruppen 

 Eleven sköter sitt eget ansvarsområde  

 Eleven jobbar ihärdigt ensam och i grupp 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven förstår hur man bemöter människor respektfullt i kund-
service  

 Eleven kan bokföra ett kvitto 

 Eleven kan lösa problem och konflikter kreativt 
 

 

Tema 8 - Den avslutande höjdpunkten 

Deltagande: 

 Eleven letar efter lösningar på problem och är artig 

 Eleven kan kontrollera sina handlingar och ta vara på sig själv 

 Eleven uppmuntrar andra miniföretag och leder sin grupp på 
ett inspirerande sätt 

 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven kan handla ansvarsfullt med pengar  

 Eleven kan bemöta människor respektfullt i kundservice  

 Eleven kan sälja sina produkter eller tjänster 
 

 



 4 Bedömning av de ltagande,  kunskaper och färdigheter  

Tema 9 - Bokslutsfest 

Deltagande: 

 Eleven delar sina lärerfarenheter med miniföretaget och klas-
sen 

 Eleven kan ta emot respons 
 

 

Kunskaper och färdigheter: 

 Eleven kan göra upp bokslutet 

 Eleven kan bedöma sitt handlande ensam och i grupp 

 Eleven kan beskriva miniföretagets och gruppens styrkor 

 Eleven kan bedöma sitt lärande 
 

 

Helhetsutvärdering 
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