
entreprenör för en dag



VAD ÄR E-KAMPEN?
 
Med start 2018 lanserades konceptet E-kampen – Entreprenör för en dag. Ett nytt, spännande 
och utvecklande koncept för skolor och elever i årskurs 7- 9. E-kampen är helt kostnadsfritt för 
deltagande skolor.

Under E-kampen får eleverna lära sig mer om sina förmågor, sin kreativitet samt om praktiskt fö-
retagande. De får träna sin förmåga att se affärsmöjligheter i sin omgivning, ta möjligheterna till 
handling och slutligen organisera, leda och utveckla dessa. Färdigheter som de har nytta av hela 
livet och som även gynnar samhället i stort.

E-kampen är uppdelad i två dagar som genomförs under augusti och september. Dagarna syftar 
till att ge eleverna kunskap, erfarenhet och inspiration kring entreprenörskap. Eleverna delas upp 
i grupper om förslagsvis 3-4 personer. Under dag 1 arbetar eleverna med övningar i entreprenör-
skap, kreativitet samt utvecklar en egen affärsidé.  

Under dag två får eleverna driva sina egna företag och testa sina affärsidéer i verkligheten. Da-
gen avslutas med reflektion och inspelning av ett tävlingsbidrag. Under E-kampen får man som 
lärare hjälp med upplägg, övningar och handledningsstöd.

E-kampen innehåller även ett frivilligt tävlingsmoment där det vinnande bidraget erhåller
30 000 kr till sin skolklass.

E-kampen är ett utbildningskoncept som anordnas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin 
(IVA) och STARTcentrum. 

OM PROCESSEN
E-kampen (Entreprenörskapskampen) är väldigt enkel att genomföra. Den går i korthet ut på att 
under två dagar komma på en affärsidé, planera för att förverkliga idén, genomföra idén och 
sedan reflektera över vad som hände och varför det hände. E-kampen skapar och utvecklar 
entreprenöriella egenskaper genom att prova på att vara entreprenör. Om man önskar är 
E-kampen också en tävling, där elevföretag tävlar mot andra elevföretag runt om i landet. 

Genom hela processen finns utbildningsmaterial, elevmaterial, övningar, instruktioner, lärarstöd 
och information tillgängligt. Bredvid  beskrivs de två dagarna i korthet och vad de innehåller. 
Förutom föreslagna övningar finns även ytterligare valbara övningar. Allt utbildningsmaterial och 
beskrivningar som krävs för att genomföra E-kampen går att komma åt efter 
registrering. E-kampen kräver inga förkunskaper inom entreprenörskap eller företagande.



Pass 1 – Entreprenörskap
E-kampen inleds med en introduktion till entreprenörskap. Genom 
olika övningar besvaras frågor som: Vad är entreprenörskap? Vem är 
entreprenör? Vilka egenskaper har en entreprenör och vilka av dessa 
egenskaper har jag?
Övningar/verktyg:
Anatomin av en entreprenör
50 namn
Inspirationsfilmer med entreprenörer finns på www.ekampen.se

Pass 2 – Kreativitet och idégenerering
Detta pass syftar till att få igång deltagarnas kreativitet och lära sig att 
utveckla och ”vårda” sina idéer vilket görs genom inledande diskussio-
ner och brainstorming. Därefter fokuserar passet på idégenerering för 
att påbörja formandet av genomförbara affärsidéer.
Övningar/verktyg:
Tyst brainstorming
Slumpord
De fyra energierna

Pass 3 – Affärstyper
Under pass 3 flyttas fokus från idéer i ett brett format till fokus på idéer 
i ett affärssammanhang, d.v.s. affärsidéer. Bland dessa affärsidéer väljer 
sedan gruppen ut en affärsidé som de i korthet beskriver genom att 
besvara frågorna: Vad ska vi göra? Var ska vi göra det? För vem ska vi 
göra det och hur mycket kommer det att kosta?
Övningar/verktyg:
Affärstyper

Pass 4 – Planering och utveckling av idé
Pass 4 är det pass när affärsidéer konkretiseras och planeras. Eleverna 
förbereder den idé som de under dag två kommer driva under minst 
fyra timmar. Här skapas en enklare affärsplan inklusive fokus på vad 
som ska säljas och hur det ska säljas. 
Övningar/verktyg:
Skapa en affärsplan
Hur ska vi sälja och till vem ska vi sälja?

Pass 5 – Pitch
Dag 1 avslutas med att de nyskapade företagen presenterar sin 
affärsidé. Presentationen bör innehålla företagsnamn, vilken typ av 
produkt/tjänst som ska säljas, målgrupp, var de ska bedriva verksam-
heten, prissättning, ekonomiska mål och eventuella andra mål.

Pass 6 – Företagsstart
Dag 2 av E-kampen startas upp gemensamt med en 
genomgång av dagen. Eleverna får tillfälle att göra de sista 
förberedelserna innan de beger sig ut för att testa sin affärsidé.

Pass 7 – Driva företag
Eleverna driver själva sina företag under fyra timmar. Under tiden del-
tagarna driver företag går handledaren runt och besöker dem, ställer 
frågor och uppmuntrar.

Pass 8 – Reflektion
När deltagarna har avslutat sitt företag samlas man åter i helgrupp. 
Eleverna får då på kort tid förbereda en rapport över sitt företagande. 
Läraren leder deltagarna genom en reflektionsprocess, i syfte att dra 
lärdomar från E-kampen. Handledaren ställer frågor som exempelvis: 
Vad hände? Vad lärde jag mig? Hur kan jag använda mig av denna 
erfarenhet i framtiden? 

DAG 1

Pass 9 – Tävling E-kampen 
För de företag som vill vara med och tävla i E-kampen med chans att 
vinna 30 000 kr till sin klass avslutas dag 2 med ett tävlingsmoment. 
Företagen spelar in en kort presentation där de under 2-4 minuter 
beskriver sin affärsidé, berättar hur det gick och vilka lärdomar som 
gjorts under dagarna. Filmen får gärna innehålla korta inspel från 
dagen då de driver sitt företag. Presentationen skickas in för att bedö-
mas tillsammans med andra bidrag inskickade från hela Sverige.

ANMÄL DIN KLASS PÅ:

www.ekampen.se

DAG 2



”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självför-

troende samt deras vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling 

och att lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra.” (LGR 2011)

”förhållningssätt som främjar entreprenörskap”

(LGR 2011)

”kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt” (LGR 2011)

E-kampen är ett utbildningsmaterial som ger dina elever möjligheten att träna, testa 
och tävla i entreprenörskap. Ta chansen och låt dina elever få träna sin kreativitet och 

samarbetsförmåga. Ge dina elever en introduktion till ett område som lyfts fram i såväl 
skolans styrdokument som i EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Helt kostnadsfritt!

www.ekampen.se

STARTcentrum

”De här dagarna innebär för mig som rektor att vi får arbeta med mål och kunskapskrav 

i skolan som ibland kan vara ganska svåra att uppnå. Man tillåter pedagogerna på ett 

mer naturligt sätt att arbeta ämnesövergripande.”

(Mårten Bremer, Rektor)

”Entreprenörskompetens avser förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för andra. Denna kompetens grundas på kreativi-tet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera och hantera projekt av kulturellt, socialt eller ekonomiskt värde.”
(Entreprenörskompetens, EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande)


