
I programmet Miniföretagarna grundar elever i årskurs 4–6 ett eget miniövningsföretag och säljer 
produkter och tjänster de själva planerat till riktiga kunder för riktiga pengar. Under lektionerna 
bekantar sig de unga företagarna med sina egna styrkor, kreativt idéskapande, företagsam attityd, 
olika yrken och tränar på att jobba tillsammans i grupp — och lär sig genom att själva göra saker.

Man kan uppnå 

vad soM helst 

bara Man är 

företagsaM!

Man kan uppnå 

vad soM helst 

bara Man är 

företagsaM!

lärarens  guide



uf stigen för företagsaMhetsfostran 
Ung Företagsamhet rf erbjuder pedagogiska lärmiljöer och inlärningshelheter som 
stöder undervisningen från förskolan till högskolan.

Bekanta dig närmare med UF-programmen:
ungforetagsamhet.fi

Förläggare: Ung Företagsamhet rf
Redaktion: UF-arbetsgrupp
Översättning: Tom Nyman och Pessi Hämekoski
Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi

Utnyttja Mätaren för entreprenörskapsfostran
Mätaren är ett självutvärderingsverktyg för rektorer och lärare inom den grundläggande utbildningen och 
andra stadiet. Med hjälp av Mätaren kan man bedöma och utveckla sin egen och läroinrättningens entrepre-
nörskapsfostran. Mätaren är kostnadsfri och det lönar sig att reservera ca 15 minuter till att svara.
www.lut.fi/mittaristo

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

kontakta ett  regionkontor nära dig!
Ung Företagsamhet rf. (UF) finns över hela Finland, från söder till norr, genom ett nationellt kansli i 
Helsingfors och flera regionala kontor. Vi har över 20 engagerade medarbetare, till hjälp för elever 
och lärare, med bred kompetens inom entreprenörskap och kontakter till näringslivet.

UF:s regionkontor runtom i landet ordnar skolningar i UF-programmen för lärare, ger råd i hur man 
tar i bruk programmen och ordnar regionala evenemang i anslutning till UF-programmen. Ett exem-
pel är de regionala Våga vara företagsam – semifinalerna där man väljer ut de bästa UF-företagen 
till Våga vara företagsam - finalen. Kontaktuppgifterna till närmaste UF-kontor hittar du på adressen 
nuoriyrittajyys.fi/sv/kontakta-oss.

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/kontakta-oss/
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Miniföretagarna lär sig färdigheter som anses som 
viktiga i hela världen i framtiden: Att ta vara 
på sig själv, se  möjligheter omkring sig, ställa 
upp mål, planera, utvärdera sitt arbete, hitta 

på idéer och testa dem, lösa problem, att reglera sin egen 
verksamhet, arbeta uthålligt på egen hand och i team, möta 
människor med respekt, lösa konflikter kreativt, påverka och 
kommunicera på olika sätt samt leda och engagera.

Martti Hellström
PeD, undervisningsråd, före detta rektor vid Aurora lågstadium
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välkoMMen Med 
i prograMMet Miniföretagarna
Programmet är en lärmiljö riktad till elever i årskurs 4–6. Pro-
grammet innehåller nio teman. Under 18 lektioner identifierar 
eleverna sina egna styrkor och intressen, de stärker en före-
tagsam attityd, de lär sig att ha kontroll över ekonomin och 
bekantar sig med arbetslivet.

Under programmet tar man fram en idé till ett litet företag 
och ordnar en avslutande höjdpunkt där man säljer sina egna 
produkter eller tjänster till riktiga kunder för riktiga pengar. 
Eleverna tränar under programmets gång på arbetslivsfärdig-
heter så som ansvarstagande, kreativitet, problemlösning, att 
förbinda sig, flexibilitet och grupparbetsfärdigheter – lärande 
genom att göra saker i praktiken.

Programmets teman och innehållsområden stöder de allmänna 
målen i den nationella läroplanen för den grundläggande 
utbildningen vad kommer till arbetslivskompetens och entre-
prenörskap samt helhetsskapande undervisning. Programmet 
ger tips till samarbetet mellan skolan och arbetslivet samt att 
undervisa i mångsidiga kompetenser.

så här genoMför du prograMMet 
Miniföretagarna
Det finns olika sätt att genomföra programmet. Ett sätt är att 
förverkliga programmet som ett mångvetenskapligt fenomen-
baserat arbetslivs- och företagsamhetsprogram som kombine-
rar olika läroämnen. Programmet motsvarar till exempel inlär-
ningsmålen för samhällslära, modersmål, konst, gymnastik och 
matematik. I programmet lär sig eleverna använda informa-
tions- och kommunikationsteknik som en del av undervisningen.

Programmet passar också som ett valbart ämne i de lägre klas-
serna. Programmet kan genomföras antingen under höst- eller 
vårterminen. Den avslutande höjdpunkten kan ordnas i sam-
band med skolans egna fester eller utanför skolan med hjälp 
av en utomstående arbetslivsrepresentant. 

Arbetslivsfärdigheter och 
entreprenörskap

I programmet handleds eleverna 
att kreativt hitta på idéer, jobba 
långsiktigt och systematiskt så 
att de tar ansvar för vad de gör. I 
programmet lär man sig genom-
föra projekt, fungera i grupp och 
samarbeta med aktörer utanför 
skolan. Under de gemensamma 
arbetstillfällena har eleverna en 
möjlighet att lära sig interakti-
vitet, förhandlingsfärdigheter 
och att gemensamt sträva mot 
ett mål man tillsammans satt 
upp. Eleverna uppmuntras att 
använda färdigheter de lärt sig 
under fritiden även i skolan. 

Miniföretagare nu 

även soM ett kul 

Mobilspel på finska!  

 Läs mera på sidorna 12–15.
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utrustning
Lärarguiden och Miniföretagarna-handboken beställs 
från Ung Företagsamhet rf (UF). Extramaterial till pro-
gramments teman hittar du på Miniföretagarnas webb-
plas, där du kan skriva ut:

• UF LP-sammanfattningen där  länken mellan 

programhelheten och olika läroämnen beskrivs 

noggrannare.

• tilläggsuppgifter som stöd för olika teman

• material som behövs för förhandsmarknadsföring och 

information

• tips till användning av digitala arbetsredskap

• ett infobrev till den frivilliga 

arbetslivsrepresentanten

• instruktioner till användning av Kotisivukone

• kvittoblanketter för den avslutande höjdpunkten

pikkuyrittajat.fi

Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashta-
gen #pikkuyrittäjät hittar du många slags idéer som stöder 
undervisningen. Ta lärdom av andra och dela dina egna idéer. 
Vi lär oss tillsammans och ger vingar till barnens idéer!

handledning i  användning av prograMMet

teMan innehåller
TILLÄGGSINFORMATION: Temarelate-
rade innehåll, begrepp, ord och förkla-
ringen till dem.

IKT-TIPS: Idéer om utnyttjande av infor-
mations- och kommunikationsteknik 
och användning av digitala verktyg som 
stöd för undervisningen och inlärningen. 
Under lektionerna kan eleverna använda 
sina egna mobilapparater.

TILLÄGGSUPPGIFTER: Tilläggsuppgifter 
med vars hjälp man kan bekanta sig dju-
pare med temat.

TA MED EN ARBETSLIVSREPRESENTANT:  
Tips för att bjuda in arbetslivsrepresentan-
ter med i programmet.
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prograMsaMManfattningen
Programmet innehåller nio teman som kan genom-
föras i olika ämnen så att de stöder läroplanen.  Fun-
dera vilken tidpunkt som skulle vara lämplig för den 
avslutande höjdpunkten. Höstterminen kan avslutas 
med miniföretagarnas julbasar och vårterminen kan 
sluta med ett gemensamt vårjippo.

1. Vingar åt idéerna
Mål: Att identifiera sina egna färdigheter 
och styrkor, att bekanta sig med olika 
yrken och att fungera som företagare, 
kreativt idéskapande samt att forma en 
grupp för sitt miniföretag.

Läroämnen: T.ex. SL, MO

Webbmaterial: Företagsamhet är attityd! 
Hjälp för brainstorming

2. Namn och planer
Mål: Att hitta på idéer till 
namn för miniföretagen och 
att göra en verksamhetsplan.

Läroämnen: T.ex. SL, MO

Webbmaterial: Verksam-
hetsplan för miniföretagen

3. Att branda
Mål: Att skapa företagets 
grafiska profil, färgvärld och 
logotyp.

Läroämnen: T.ex. KO, MO

Webbmaterial: Känn igen 
logon, Med medier

4. Fart på kanonförsäljarna
Mål: Att träna på att uttrycka 
sig och att uppträda samt att 
bekanta sig med reklam.

Läroämnen: T.ex. KO, MO

Webbmaterial: Försäljning! 
Slogan-registret och före-
tagsreklam, Minneslista för 
försäljaren

5. Vi talar om pengar
Mål: Att göra en prislista och 
att bekanta sig med pengar-
nas kretslopp.

Läroämnen: T.ex. MA, SL, KO

Webbmaterial: Pengarna 
kretsar, Fila på prislistan

6. Marknadsföring
Mål: Att bekanta sig med olika marknads-
föringskanaler och att göra reklam till sitt 
företag.
 

Läroämnen: T.ex. SL, MA, KO, MO

Webbmaterial: Instruktioner för använd-
ning av Kotisivukone, Instruktioner till 
programmering och blogginstruktioner för 
Miniföretagaren – Pikkuyrittäjät

7. Mot den avslutande 
höjdpunkten
Mål: Att träna på 
kundbetjäningssituationen.

Läroämnen: T.ex. MO, GY

Webbmaterial: Namnskyltar, 
kvittomallar, minneslista för 
den avslutande höjdpunkten

I det här skedet tillverkar de 
små företagarna sina produk-
ter och planerar sina tjänster.

8. Den avslutande 
höjdpunkten
Mål: Att träna på för-
säljningstillfället och 
penninganvändning.

Läroämnen: T.ex. MA, MO

Webbmaterial: Reklam-
mallen för den avslutande 
höjdpunkten

9. Bokslutsfest
Mål: Att förverkliga ett bok-
slut, att dela med sig av sina 
egna lärerfarenheter och att 
ge respons.

Läroämnen: T.ex. MA, SL

Webbmaterial: Diplomet för 
miniföretagarna

Anmäl program-
prestationen och 
ge respons: 
pikkuyrittajat.fi.

Den avslutande höjdpunkten kan ordnas i 
samarbete med företag i näromgivningen. 
Till exempel ett köpcentrum utgör en rolig 

och inspirerande plats för försäljning av 
egna produkter och tjänster. 

teMan innehåller
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uf  lp -stigen
UF LP –stigen är skapad för att hjälpa läraren 
med planeringen av det egna arbetet. Program-
helheten Miniföretagarna stöder uppbyggnaden 
av en enhetlig inlärningsstig, planeringen av 
mångsidiga kompetenser och undervisningen av 
mångvetenskapligt kunnande.

Under lektionerna jobbar man kreativt med 
idéer, grundar eget miniföretag, samarbetar i 
grupp, tränar på att uppträda och naturligtvis 
lär man sig ekonomi. Programhelheten kulmi-
nerar i försäljning av de egna produkterna och 
tjänsterna åt riktiga kunder för riktiga pengar. 
Till slut repeterar man det man lärt sig, beröm-
mer kompisen och tränar på att utvärdera det 
egna lärandet.

1 .  vingar åt  idéerna
Läroämnen: 

K1 – Förmåga att tänka och lära sig
Vi uppmuntrar till att överskrida befintliga gränser med 
hjälp av föreställningsförmågan. Förmåga i att tänka trä-
nas med arbetsmetoder som främjar fantasi och påhittig-
het. Vi tränar på att lösa konfliktsituationer och på att 
jobba i grupp.

K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi bekantar oss med olika yrken och närsamhällets funk-
tioner. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett äkta 
intresse hos barnen för närsamhället och de arbetslivsre-
presentanter som verkar där. Vi uppmuntrar till initiativ 
och entreprenörskap. Vi handleder till att se betydelsen 
av arbete och företagsamhet i livet och samhället.

2.  naMn och planer
Läroämnen: 

K2 – Kulturell och kommunikativ kompetens
Vi skapar inspirerande tillfällen att träna sociala färdig-
heter, uppfinningsrikedom, färdigheter i planering och att 
uttrycka sig samt hantverkskunnande. 

K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi uppmuntrar elever till att planera sin verksamhet och 
till ansvarstagande för sitt eget agerande. Vi tränar på 
att förverkliga ett projekt och samarbetar med aktörer 
utanför skolan.

3.  att  branda
Läroämnen: 

K4 – Multilitteracitet
Vi handleder till att använda mångsidiga informations-
källor: Tryckta, muntliga, audiovisuella och elektroniska. 
Eleverna uppmuntras att tolka källor ur olika synvinklar: 
Upphovsmannens, åskådarens och enligt vilka använd-
ningsändamålen och -situationerna är. Vi producerar 
själv innehåll med beaktande av god etikett.

K3 – Vardagskompetens
Vi handleder elever till att bli kritiska konsumenter som 
kan granska reklam och medier.
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4 .  fart  på kanonförsäljarna

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar 
framtid
Vi stöder barnet till att bli en mångsidig och skicklig 
användare av språk. Vi tränar på ett mångsidigt sätt 
interaktion, samarbete och ett gott beteende.

Läroämnen: 

5.  vi  talar oM pengar

K3 – Vardagskompetens
Vi tränar på tidskontroll, gott beteende och på verksam-
hetssätt som påverkar det egna och det gemensamma 
välmåendet. 

Läroämnen: 

6.  Marknadsföring

K5 – Digital kompetens
Vi handleder till att använda olika teknologiska verktyg 
både ensam och  gemensamt uppmuntrar till att själv pro-
ducera innehåll med beaktande av god etikett.

K4 – Multilitteracitet
Vi bekantar oss med många slags textgenrer och handle-
der till att tolka analytiskt. Vi iakttar omgivningen och 
uppmuntrar att inse att texter har olika syften.

Läroämnen: 

7.  Mot den avslutande   
    höjdpunkten

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en håll-
bar framtid
Vi uppmuntrar till att prova olika uttryckssätt och till 
att uppskatta och kontrollera den egna kroppen samt 
att använda den till att uttrycka känslor, synsätt och 
idéer.

Läroämnen: 

8.  den avslutande höjdpunkten

K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi handleder till uthållighet i att slutföra arbetet. I 
situationer där vi jobbar tillsammans får vi en möj-
lighet att lära oss interaktivitet, förhandlingsfärdig-
heter och strävande för att uppnå gemensamt upp-
ställda mål.

Läroämnen: 

9.  bokslutsfest

K1 – Förmåga att tänka och lära sig
Vi handleder till att identifiera olika sätt att lära sig 
som faller sig naturligast för var och en. Vi tränar 
vidare på att planera arbetet, ställa upp mål samt 
att utvärdera arbetet och framstegen.

Läroämnen: 
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företagsaMhetsfostran soM 
en del av undervisningen

LÄRAREN
känner igen verksamhetssätt från företagslivet och hand-
leder elever inför mångahanda framtida val. Läraren 
bekantar sig med näromgivningen och arbetslivsrepre-
sentanter tillsammans med eleverna.

ser samband mellan undervisningen och de möjligheter 
samhället erbjuder. Eleven växer upp till en självständig 
medborgare som tror på sina egna färdigheter. Eleven kän-
ner igen olika arbetsmetoder.

ELEVEN

är öppen och trygg. Elevens egen frihet och hens ansvar 
sporrar till att göra saker själv, hitta på, iaktta och fung-
era flexibelt. Lärandet grundar sig på en sociokulturell 
process vars hörnstenar utgörs av tvåvägskommunikation 
och aktiv målmedvetenhet.

LÄRANDEMILJÖN

kommer in som en del av skolans verksamhetskultur. Hen 
berättar sin egen historia, ger en positiv bild av arbete 
och de färdigheter som behövs i arbetslivet.  En mångsi-
dig betraktelse av närmiljön skapar ett äkta intresse hos 
eleverna gentemot samhället och dess verksamhet. Till-
sammans med aktörer utanför skolan är det möjligt att 
förverkliga fostran till entreprenörskap på ett sätt som 
motsvarar målen i läroplanen. 

EN AKTÖR UTANFÖR SKOLMILJÖN

Fostran till företagsamhet är att lära sig färdigheter och beredskap som behövs i 
livet. En helhetsbetonad utveckling av attityder, färdigheter och livskontroll utgör 
de pedagogiska målen. Ett företagsamt barn eller ung person tror på sina egna styr-
kor och kan fungera som del av ett större sammanhang.
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öppna dörren för 
en extern aktör
Programhelheten Miniföretagarna är en del av UF Stigen för före-
tagsamhetsfostran där man bekantar sig med en företagsam atti-
tyd, kontroll över den egna ekonomin och arbetslivskompetens, 
genom en verksamhet där man lär sig genom att göra bekatande 
elevers olika åldersskeden. I UF-programmen lär man sig genom 
att göra med beaktande av elevernas ålder. Vuxna som står barnen 
nära, vårdnadshavare och representanter för företag ger aktuell 
information om attityder, färdigheter och individuella styrkor som 
behövs i det egna arbetet. Alla är med och skapar en rolig och 

inspirerande lärmiljö.

 
soM lärare får du:
1. Stöd i att undervisa innehållen i UF-programmet

En person som själv fungerar i ett yrke är den bästa att berätta om 
färdigheter som behövs i arbetet. En företagare kan berätta hur 
idén till det egna företaget föddes och vad företagande betyder 
just för hen. Arbetstagare kan berätta hur man hittar de egna styr-
korna och hur man kommer över misslyckanden.

2. Bekanta dig med olika yrken och bli inspirerad tillsam-
mans med barnen

Eleverna får bekanta sig med olika yrken på ett kreativt sätt och får 
positiva upplevelser av arbetslivet. I programmet Miniföretagarna 
bekantar sig barnen bland annat med vikten av marknadsföring. 
Du kan komma överens om ett studiebesök till en reklambyrå eller 
bjuda in en grafisk designer att berätta om visuell marknadsföring 
som en del av företagets marknadsföring. Experten i den visuella 
branschen ger tips till de små företagarnas egen reklam. 

3. Förstärkande av samarbetet mellan skolan och hemmen

Eleverna lever i en mångfacetterad miljö och i olika familjer. Fråga 
vad elevernas närstående vuxna eller vårdnadshavare jobbar med 
och bjud in olika aktörer för att berätta sin egen historia. Gör 
vårdnadshavare delaktiga i programmet Miniföretagarna för att 
tillsammans skapa en fin avslutande höjdpunkt.

Planera de gemensamma 
målen för besöken:

Kom överens om en lämplig tid-
punkt för en träff.

Berätta om och diskutera pro-
grammets teman och uppmuntra 
gästen att inspirerande berätta 
sin egen berättelse, om de fär-
digheter som behövs i hens 
eget arbete eller om vikten av 
samarbetsfärdigheter.

Planera en fortsättning för samar-
betet. När och var kunde ni träf-
fas igen? Kan samarbetet fortsät-
tas under följande UF-program?
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Mobilspelet Miniföretagarna är ett lärspel som tar upp företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomihantering. Spelet togs fram för att ge 
möjlighet att på ett mångsidigt och roligt sätt lära sig och öva färdig-
heter. I spelet fördjupas lektionernas teman. Genom att spela spelet 
kan man lära sig bland annat att utforma varor och tjänster, metoder 
för marknadsföring, grunderna i cirkulär ekonomi samt olika sätt att ge 
respons.

Spelets pedagogik baseras på lära-genom-att-göra (learning by doing) 
och spelarna uppmuntras att tillämpa vad de lärt sig i praktiskt inrik-
tade uppgifter. Spelets syfte är inte att ersätta klassrumsundervis-
ningen inom programmet Miniföretagarna, utan att ge stöd i program-
mets olika ämnen.

Spelet kompletterar lärupplevelsen såväl under skoldagen som utanför 
skolan genom att kombinera olika lärämnen till en intressant spelmiljö.
I spelet utför spelaren olika spel för varje tema, som frågesporter och 
multispel. Varje tema har också videoövningar där sakkunniga inom 
olika ämnen ger miniföretagare tips på hur man kan planera minifö-
retag och ställer några frågesportsfrågor. Dessutom har olika teman 
gruppuppgifter, där miniföretagets medlemmar bygger upp en profil-
sida för sitt miniföretag tillsammans. Spelet innehåller också ett biblio-
tek där du hittar fördjupande information och videor med sakkunniga 
samt nyheter.

krav på utrustning
• Spelet kan laddas via Google Play samt AppStore.

• Fungerar i mobiltelefoner samt surfplattor. Spelet är gratis och 
kompatibelt med Android- samt iOS-operativsystem.

• Spelandet kräver internetuppkoppling.

Miniföretagarna-Mobilspel  (på finska)

Mynt och färdighetsmärken

I spelet samlar spelaren mynt 
och färdighetsmärken, så att 
spelaren kan följa sin egen och 
övriga gruppmedlemmars pla-
cering i mynttävlingen. Lära-
ren kan också enkelt följa hur 
enskilda elever och miniföretag 
avancerar under programmet.

Spelet kan laddas ner till mobila 
enheter via appbutiker.
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esövergripande

Ung Företagsamhet rf eller UF erbjuder daghem, skolor och läroinrättningar 
pedagogiska lärmiljöer och inlärningshelheter som stöder entreprenörskaps- och 
konsumentfostran. UF är en icke-vinstbringande förening och hör till den inter-
nationella takorganisationen junior Achievement Worldwide. I Finland inleddes 
verksamheten år 1995. 

UF Stigen för företagsamhetsfostran är en helhet som består av olika studiepro-
gram. Stigen erbjuder praktiska verktyg till att stärka en företagsam attityd, 
arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin hos barn och unga 
från förskola till högskolenivå. UF-programmen, som stöder målen i läroplanen, 
genomförs i skolorna som en del av undervisningen. Verksamheten, som bygger 
på lära genom att göra, stärker också samarbetet mellan unga och näringslivet.

pikkuyrittajat.fi   |   ungforetagsamhet.fi

arbetslivsfärdigheter

företagsaM attityd

kontroll över ekonoMin

samarbete

nätverkande

uppställande av mål

medialäskunnighet

problemlösningsförmåga

kompetens i hållbar utveckling

 kreativitet

 ansvarsfullhet

 sociala färdigheter

uthållighet

försäljningskunnande

organisering




