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På resa med 

miniföretagarna!

Miniföretagarna är ett gratis undervisningsprogram för 
årskurserna 1−6. Programmet består av nio teman där 
barnen via lekar bekantar sig med företagande och 
i grupp grundar ett eget litet företag. Programmet 
baserar sig på helheter bestående av två lektioner med 
ett eget tema. Nästsista gången får eleverna presentera 
sina egna företag och sälja sina självtillverkade 
produkter till riktiga kunder med riktiga pengar.

f ö r  l ä r a r e n
• Lätt att ta i bruk 

• Färdigt läromedel för lärare och elever

• Stöd för genomförandet av programmet

stöder målen i 
läroPlanen:

• Mångvetenskapliga lärområden   
 — grepp om fenomenet

• Mångsidig kompetens     
     — arbetslivskompetens och entreprenörskap

• Helhetsskapande undervisining   
 — ämnesövergripande

för den lärande:
• Mod att ge de egna idéerna vingar

• Ekonomiska insikter

• Kännedom om företagsamhet 

• Erfarenhet av att lära sig genom   
 att göra själva 

• Lärdomar om att arbeta i grupp



så fungerar Programmet:

2.  namn och Planer
Vi hittar på ett namn för 
vårt företag och utvecklar 
en affärsidé.

3.  att  branda
Vi bygger upp en 
företagsprofil och skapar 
en egen logo. 

4.  fart  På kanon-
försäljarna
Vi övar oss på att ge service 
till kunder och kommer på 
ett försäljningstal. 

5.  Vi  talar 
om Pengar
Vi bekantar oss med 
prissättning och gör 
en prislist.

6.  marknadsföring
Vi funderar på digital 
marknadsföring och skapar 
egna webbsidor för företaget. 

1 .  idéer får Vingar
Vi lär känna de egna styrkorna 
och tar fram nya idéer.

7.  mot den 
aVslutande 
höjdPunkten
Vi ser till att allt fungerar 
inför den avslutande 
höjdpunkten.

8.  den aVslutande 
höjdPunkten

Vi säljer de egna 
produkterna och tjänsterna 
till riktiga kunder. 

9.  bokslutsfest
Vi firar framgången 
tillsammans och går igenom 
det vi lärt oss. 
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Vi tog i bruk programmet Miniföretagarna 
förra hösten. Det var en av terminens absoluta 
höjdpunkter, som både jag och barnen 
inspirerades av! Eleverna fick själva planera något 
konkret från början till slut, och då produkterna 
och tjänsterna sålde bra kände barnens glädje 
inga gränser. Temana i programmet var ett stöd 
för flera olika läroämnen. Jag har stor tilltro till 
att programmet lämnade oförglömliga spår hos 
barnen och vi kommer definitivt att fortsätta 
erbjuda programmet i vår skola också i framtiden.

Sirpa Pettinen, Nummelan koulu

Programmet Miniföretagarna är en del av Ung Företagsamhets rf:s 
lärostig för företagsfostran.  Bekanta dig med programmen på 
adressen nuoriyrittajyys.fi/sv/program

gör så här:
1. Gå in på adressen:  

 www.pikkuyrittajat.fi 

2. Kolla in webbkursen om att starta   
 programmet eller delta i utbildningen   
 

3. Beställ material avgiftsfritt på adressen  
 www.pikkuyrittajat.fi/tilaa 

4. Starta upp programmet i din egen skola  
 och låt barnens idéer få vingar!

I samarbete:

Miniföretagarna


