
 
 

  
 

1 Utvärdering av deltagande,  kunskap och färdigheter  

 

 

Utvärdering av deltagande, kunskap och färdigheter  

Elevens/miniföretagets namn 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Utvärdering 

Färglägg stjärno enligt hur du tycker att du uppnådde målen. Det här kan man göra tillsammans så att 

läraren berättar om målsättningarna för varje tema.  

 

 Mycket bra (5 stjärnor) 
Du har uppnått målen utmärkt. 

 Bra (4 stjärnor) 
Du har uppnått målen bra.  

 Ganska bra (3 stjärnor) 
Du har uppnått målen ganska bra.  

 Lite (2 stjärnor) 
Du har uppnått några av målen.  

 Inte tillräckligt bra (1 stjärna) 
Du har inte ännu uppnått något av målen.  

 

Lärandemål Utvärdering 

Klassens/gruppens gemensamma målsättning 

  

Miniföretagets målsättning  
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Tema 1 – Vingar åt idéerna 

Deltagande: 

att presentera sig själv, att jobba i grupp, att följa 
instruktioner  

 

Kunskap och färdigheter: 

Egna styrkor och intressen, idéskapande, yrken och företag 

 

Tema 2 – Namn och planer 

Deltagande: 

Miniföretagets namn, mål, självständigt arbete 

 

Kunskap och färdigheter: 

Verksamhetsplan, målgrupp, affärsidé 

 

Tema 3 – Att branda 

Deltagande: 

Att följa instruktioner, skapa idéer, att planera och förverkliga 
miniföretagets visuella profil  

 

Kunskap och färdigheter: 

Varumärken och nyttan av dem, företagsprofil, logon, färger, 
fonter  

 
 

Tema 4 – Fart på kanonförsäljarna 

Deltagande: 

Planering av slogans och hisstal 

 

Kunskap och färdigheter: 

Betydelsen av reklam, kundbetjäning, slogans, hisstal 

 

Tema 5 – Vi talar om pengar 

Deltagande: 

Att göra en prislista 

 

Kunskap och färdigheter: 

Hur ett pris bildas, kvitto, cirkulär ekonomin  
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Tema 6 – Marknadsföring 

Deltagande: 

Att göra marknadsföringsmaterial 

 

Kunskap och färdigheter: 

Marknadsföringskanaler, en bra reklam, att använda 
informations- och kommunikationsteknik, miniföretagets 
webbsidor  

 

Tema 7 – Mot den avslutande höjdpunkten 

Deltagande: 

Utdelning av uppgifter och ansvarsområden och att sköta om 
dem, att arbeta uthålligt  

 

Kunskap och färdigheter: 

Artig och respektfull kundbetjäning, att skriva kvitto, att lösa 
problem och konflikter  

 

Tema 8 – Den avslutande höjdpunkten 

Deltagande: 

Att hitta lösningar, att ta hand om sig själv och sina 
arbetsuppgifter, att stöda och uppmuntra 

 

Kunskap och färdigheter: 

Att hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt, artig och 
respektfull kundbetjäning, försäljning  

 
 

Tema 9 – Bokslutsfest 

Deltagande: 

Att diskutera vad man lärt sig, att ge och få feedback 

 

Kunskap och färdigheter: 

Att göra bokslut, att utvärdera eget lärande och verksamhet, 
att beskriva miniföretagets styrkor 

 
 

Helhetsutvärdering 
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