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Elevlogg:  

Hej! 

I morse vaknade vi i Lk15 upp till ett soligt och fint väder. Trötta men entusiastiska kastade vi 

oss in i ämnet entreprenörskap efter en härlig frukost. Dagens fokus var idéutveckling, som vi 

började med att öva på genom en tävling med tre grenar. Dessa bestod av att komma på och 

presentera en företagsidé, bilda en kreativ staty med oss själva som byggstenar att 

representera vår affärsidé och till sist framföra en jingle i övning för marknadsföring. Alla 

uppskattade utmaningen och tog uppgiften med ett leende på läpparna. 

Resten av dagen fortsatte med bad och sol och överraskningsvis med pannkakor som var ett 

välbehövt mellanmål. Klassen tog också det egna initiativet att starta leken Femton under en 

rast. Vi fortsatte sedan med en analyseringsuppgift med våra UF(ungt företagande) grupper 

som vi nu ska presentera efter en god middag. Detta följs av en mysig kväll med bastu, bad 

och härlig musik. 

Imorgon far vi hem på eftermiddagen. Vi ser fram mot att träffa alla på Marina Läroverket 

igen.  

Klara E, Moa L och Emma från Lk15.  

Lärarlogg: 

Kvällssolen lyser över oss medan vi förbereder kvällens sista diskussion om immaterialrätt 

och de case eleverna jobbat med under eftermiddagen. Intensiva stunder av studier varvas 

med praktiska övningar och diskussioner, och de helt färska grupperna som inte jobbat ihop 

tidigare visar nu tecken på att ha lärt känna varandra och vana med hur de ska jobba 

tillsammans. Igår handlade det om gruppen, idag har arbetet handlat om idéer och 

entreprenörskap samt deras betydelse för samhället. Under eftermiddagen har det vridits och 

vänts på patent och designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt, där de försöker reda ut 

fall som faktiskt varit uppe i domstol. 

 



Förutom att jobba tillsammans teoretiskt, har eleverna fått jobba med att snabbt och 

gemensamt enas om en idé (att fatta gemensamma beslut), och att rent praktiskt på olika sätt 

visa den. Det var pinsamheter och skratt, applåder och en glädje över hur långt man kan 

komma med små medel. Gemensamma upplevelser att bygga en grund till kommande läsårs 

företagande, i en fantastisk miljö. Och förutom detta hinner de: bada (flera gånger om dagen), 

paddla surfingbräda, vattencykla, ro, leka, leka igen, vila, hjälpa till med maten, städa och 

snart väntar bastun. Att vi har det bra här behöver vi nog inte skriva, för det förstår ni där 

hemma nog ändå. Tack för oss, vi ses imorgon eftermiddag! 

Anna och Ellen 

 

 


