
”The moore you learn, the more you have a 
framework thats the the knowledge fits in to”
- Bill Gates, grundare av Microsoft

Bästa teamet
När du spelar fotboll vill du ha den bästa målvakten i mål. Din målvakt blir 
bäst genom  att träna. Det är samma sak i skolan och i ditt företag. Hur ska 
du bli bästa VD’n, bästa marknadsföraren, bästa säljaren eller bäst på grafisk 
kommunikation - om du inte söker nya grepp och tränar!

Hösten
Under hösten ska du läsa en bok inom ”business” - ett stort begrepp. Du ska 
läsa något inom området ledarskap/personlig utveckling. Du kan läsa  i stort 
sett vad som helst bara du känner att du växer och att dina nyfunna kunskap-
er och insikter kan användas för att skapa ett bättre du.

Det finns ett antal breda områden som bl a kan kopplas till SKALD,

‣ servicemedvetenhet

‣ Kreativitet

‣ Ansvar

‣ Ledarskap

‣ Drivkraft

Det finns många andra områden som tangerar ovan angivna. Bl a,

‣ verbal kommunikation

‣ skriftlig kommunikation 

‣ mod

‣ konflikthantering

‣ projekt

‣ marknadsföring

‣ försäljning

‣ internet

Du kan säkert finna något annat som du finner intressant och utvecklande.

Inlämning
Lämna in din reflekterande text sista veckan under hösten. Bygg upp din text 
via  några nyckeltermer som  du själv anser viktiga. Du ska inte kopiera boken 
till din coach/handledare utan ge dina tankar relaterat till dina erfarenheter.
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Skriv
Din coach/handledare vill få in din egen text, inte författarens. Det är klart att 
du kan lyfta in, referera och citera vissa delar och viss fakta men i huvudsak 
ska du ska utveckla dina egna tankar.

‣ Beskriv vad du anser är viktigt med boken 

‣ Vilka nyckelområde/-termer väljer du att skriva om

‣ Förklara varför du tycker det är viktigt - gärna med mindre case/ex.

‣ Motivera din text utifrån plus och minus

‣ Berätta hur detta kan generera mervärde för ditt team

Praktisk användning
Din bokanalys ska läsas av dina entreprenörskollegor. Den ska skrivas på ett 
sådant sätt att de "slipper" läsa själva boken. De ska få  "allt" serverat på ett 
silverfat.

På så sätt kan du snabbt ta dig igenom väldigt många böcker som kan stimu-
lera dig till "bättre" individuell utveckling.

‣ Försättssida 
Börja med en sida med bild på boken.

‣ Innehållsförteckning
En liten innehållsförteckning på nästa sida.

‣ Sammanfattning
Du får bestämma själv, men jag tror det hamnar kring 5-10 sidor 
textmassa där du tar dina insikter in i din egen värld. Det viktigaste  är 
att andra läsare ska förstå och kunna ta till sig din sammanfattning.

‣ Exempel
Förstärk  med korta pedagogiska exempel från din egen och andras 
situationer.

Reflektera
Idéen är att du ska växa inom ditt valda kompetensområde och att boken ska 
hjälpa dig till nyfunna insikter och erfarenheter. Du ska även ta in dina tankar 
till dina medarbetare genom att berätta om  boken och visa  gruppen hur/vad 
som kan lyfta teamet inom det valda området.

Våren
Under våren ska du göra samma sak, fast med en ny bok och nytt område.

”Jag har inga speciella talanger, 
jag är bara passionerat nyfiken”
  

- Albert Einstein, 1879-1955, kreativt geni, 
  Nobelpriset i fysik 1921
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