
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!
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lärarens guide



uf stigen för företagsaMhetsfostran 
Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder lärande i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och 
ekonomi från förskola till högskola. Programmen är utformade i enlighet med läroplanernas målsättningar. 

Förläggare: Ung Företagsamhet rf
Redaktion: UF-arbetsgrupp
Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi

Använd 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 entre-
prenörskapsfostran. Mätaren är kostnadsfri och det lönar sig att reservera ca 15 minuter till att svara.
www.lut.fi/mittaristo
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vi  finns här för att  hjälpa dig!
Ung Företagsamhet rf:s (UF) experter inom företagsamhetsfostran stöder ert arbete runt om i Fin-
land. Som stöd för elever, lärare och representanter från arbetslivet finns ett entusiastiskt och enga-
gerat UF-team som har en bred erfarenhet av skolvärlden, av undervisning och företagande samt 
goda kontakter till näringslivet. 

Vi ordnar fortbildningar i företagsamhetsfostran och i användningen av UF-programmen, lärarträffar, 
närverkande samt olika evenemang i anslutning till UF-programmen. Våga vara företagsam -helhe-
ten innehåller seminarier, en företagandefestival och en podcast som stöder lärarnas arbete och ger 
unga chansen att lära och nätverka med andra unga.  

Våra kontaktuppgifter hittar du på adressen: ungforetagsamhet.fi.

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

Bekanta dig med alla UF-program: ungforetagsamhet.fi

Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashtaggen #Pikkuyrittäjät hittar du idéer som andra 
delat. Ta lärdom av andra och dela dina egna idéer. Vi lär oss tillsammans och ger vingar till barnens idéer!

@nuoriyrittajyys  #Pikkuyrittäjät
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välkoMMen Med 
i prograMMet Miniföretagarna
Programmet Miniföretagarna är en lärmiljö riktad till elever i 
årskurs 4—6. Programmet innehåller nio teman. Under 18 lek-
tioner bekantar sig eleverna med och lär sig känna igen egna 
styrkor och intressen samtidigt som de lär sig företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomi. 

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 innehåll stöder målsättningarna i 
grundskolans läroplan och speciellt mångsidig kompetens. I 
enlighet med läroplanen, lämpar sig programmet också för att 
genomföra mångvetenskapliga lärområden. 

så här genoMför du prograMMet 
Miniföretagarna
Det finns olika sätt att genomföra programmet. Program-
met kan genomföras som ett mångvetenskapligt projekt där 
man kombinerar olika läroämnen. För varje tema i program-
met behövs 1—2 lektioner och för den avslutande höjdpunk-
ten kan man reservera en hel dag. Programmet motsvarar till 
exempel inlärningsmålen för samhällslära, modersmål, konst, 
gymnastik och matematik. I programmet lär sig eleverna 
använda informations- 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. 

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 styra sin egen verksamhet, arbeta uthålligt på 
egen hand och i team, möta människor med respekt, lösa kon-
flikter kreativt, påverka och kommunicera på olika sätt samt 
leda och engagera.

Martti Hellström
PeD, undervisningsråd, före detta rektor vid Aurora lågstadium

Miniföretagarna 

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 program-
ments teman hittar du på Miniföretagarnas webbplas, där 
du kan skriva ut:

• Tilläggsuppgifter som stöd för olika teman

• Material som behövs för förhandsmarknadsföring och 
information

• UF LP-sammanfattningen där sambandet mellan 
programhelheten och olika läroämnen beskrivs 
noggrannare.

differentiering i  Miniföreta-
garna-prograMMet
Miniföretagarna grundar sig på funktionellt lärande — att 
lära genom att göra. Programmet innehåller många kon-
kreta övningar och grupparbeten. Funktionellt lärande är 
i sig differentierande eftersom varje elev och grupp kan 
välja att utföra verksamheten enligt sina egna förmågor. 
Detta syns konkret t.ex. i att miniföretagarna planerar 
och genomför olika slags miniföretag, av varierande svå-
righetsgrad och som kräver olika kompetens.

Materialet är uppbyggt så att läraren kan välja uppgif-
ter som passar för den egna undervisningen och gruppen. 
Alla elever behöver inte göra allt på samma sätt eller i 
samma utsträckning.

Miniföretagarnas mobilspel lämpar sig utmärkt för diffe-
rentiering. Spelets innehåll, liksom programmet, är upp-
delat i teman. Genom mobilspelet kan man fördjupa sig 
i varje tema och detta möjliggör ytterligare övning i en 
takt som passar eleven.

Många övningar ger rum för dialog. Att uttrycka sina tan-
kar i ord sker på den nivå som lämpar sig för eleven, det 
är alltså värt att ge tid och plats för diskussion.

handledning i  användning av prograMMet

så här använder du Mini-
företagarna-Materialet
Varje tema innehåller rikligt med uppgifter både 
i lärarens lärarguide, miniföretagarens handbok 
och i mobilspelet. Det är inte meningen att elev-
erna gör alla uppgifter, utan du kan välja lämp-
liga uppgifter för just din grupp.

TILLÄGGSINFORMATION: Temarelaterade inne-
håll, begrepp, ord och förklaringen till dem.

IKT-TIPS: Idéer om utnyttjande av informations- 
och kommunikationsteknik och användning av digi-
tala verktyg som stöd för undervisningen och inlär-
ningen. Under lektionerna kan eleverna använda 
sina egna mobilapparater.

TILLÄGGSUPPGIFTER: Tilläggsuppgifter med vars 
hjälp man kan bekanta sig djupare med temat.

TA MED EN ARBETSLIVSREPRESENTANT:  
Tips för att bjuda in arbetslivsrepresentanter med 
i programmet.

Miniföretagets  Materialanskaffningar 
och startkapital

Miniföretagarna behöver diverse material för mini-
företagets verksamhet. Med tanke på att  grund-
utbildningen bör vara kostnadsfri, är det viktigt 
att tänka på följande saker innan man påbörjar 
programmet. 

Tjänsteföretag kräver i allmänhet inget annat än 
reklammaterial. Tjänsterna i sig är ofta gratis att 
genomföra.

Majoriteten av de miniföretag som barnen startar 
tillverkar dock produkter av olika slag som kräver 
tillverkningsmaterial.

Företag som fokuserar på cirkulär ekonomi kan till-
verka sina produkter från början till slut av olika 
återvinningsmaterial. Det behövs alltså inte något 
startkapital för att köpa själva tillverkningsmateria-
let. Istället funderar man tillsamman över vilket åter-
vinningsmaterial som behövs och var det kan skaffas.

Ifall barnen köper material för att tillverka sina 
produkter, behöver de antingen startkapital eller 
en sponsor. Det finns flera alternativa lösningar som 
har visat sig fungera.

Skolans föräldraförening kan fungera som sponsor 
och bevilja startkapital. Startkapitalet kan vara 
ett lån och man kan göra upp ett  lånekvitto så 
att miniföretagen betalar tillbaka lånet efter den 
avslutande höjdpunkten. På så sätt får varje mini-
företag samma summa i början av programmet, 
med vilken de sedan kan skaffa det material mini-
företaget behöver.

Skolan kan stöda miniföretaget genom att skaffa 
de tillbehör som behövs. Kostnaderna för detta kan 
sedan ses som t.ex. materialkostnader för pyssel 
och slöjd. Ofta stöder också vårdnadshavarna mini-
företagen genom att t.ex. låta dem tillverka olika 
bakverk och delikatesser från ingredienser som 
finns i hemmet. 

Miniföretagen kan skaffa startkapital genom att 
t.ex. göra hushållsarbete. Miniföretagarna kan 
också komma överens om att alla lägger några euro 
i startkapitalpotten som sedan betalas tillbaka till 
miniföretagarna från försäljningsintäkterna.

Det är viktigt att öppet informera hemmen om hur 
man går tillväga. Se till att alla miniföretag får 
samma förutsättningar att lyckas. Bestäm också i 
början av programmet ifall vinsten tillfaller minifö-
retagarna själva eller om de t.ex. samlar in pengar 
till en lägerskola.

lärarens check-lista :

• Överväg ifall miniföretagen ska hålla sig 
till tjänster eller jobba cirkulärt så att 
inget startkapital behövs.

• Ifall startkapital behövs, fatta beslut om 
hur startkapitalet skaffas och planera 
hur man gör det i praktiken.

• Diskutera med miniföretagarna ifall 
vinsten går i egen ficka eller till ett 
gemensamt ändamål för hela klassen.

• Informera vårdnadshavare.

Dessutom innehåller temat:

uppgifter *

I lärarguiden har vi markerat en del upp-
gifter med ett *. Dessa rekommenderar vi 
att man alltid gör. På så sätt försäkrar du 
dig om att ni hinner öva på och beakta allt 
det som är nödvändigt inför den avslutan-
de höjdpunkten dvs. försäljningstillfället.

Webmaterial hittar du på adressen:  
pikkuyrittajat.fi 
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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
Mål: Att identifiera sina egna färdigheter och styrkor, att 
bekanta sig med olika yrken och att fungera som företa-
gare, kreativt idéskapande samt att forma en grupp för 
sitt miniföretag.

Läroämnen: T.ex. SL, MO

Webbmaterial: Brevmall till hemmen, Information till 
hemmen och Utvärderingsblanketter

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

Läroämnen: T.ex. SL, MO

Webbmaterial: Miniföretagarna-logo och 
Utväderingsblanketter

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

Läroämnen: T.ex. KO, MO

Webbmaterial: Miniföretagarna på reklambyrån -video 
och Utvärderingsblanketter

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.

4.  fart  på kanonförsäljarna
Mål: Att bekanta sig med olika marknads-föringskanaler 
och att göra reklam till sitt företag.
 
Läroämnen: T.ex. SL, MA, KO, MO

Webbmaterial: Sloganregister och 
Utvärderingsblanketter

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en håll-
bar 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.

5.  vi  talar oM pengar
Mål: Att göra en prislista.

Läroämnen: T.ex. MA, SL, KO

Webbmaterial: Kvittomallar och Utvärderingsblanketter

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

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: Tips för att göra webbsidor för miniföre-
tagen och Utvärderingsblanketter

K5 – Digital kompetens
Vi handleder till att använda olika teknologiska verktyg 
både ensam och  gemensamt uppmuntrar till att själv 
producera 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.

7.  Mot den avslutande   
    höjdpunkten
Mål: Att träna på kundbetjäningssituationen. I det här 
skedet tillverkar de små företagarna sina produkter 
och planerar sina tjänster.

Läroämnen: T.ex. MO, GY

Webbmaterial: vittomallar, Namnskyltar, Minnes-
lista inför den avslutande höjdpunkten, Den avslu-
tande höjdpunktens affischmall för skolor och 
Utväderingsblanketter

K7 – Förmåga att delta, påverka och bidra till en 
hållbar 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.

8.  den avslutande höjdpunkten
Mål: Att träna på försäljningstillfället och 
penninganvändning.

Läroämnen: T.ex. MA, MO

Webbmaterial: Reklammallen för den avslutande 
höjdpunkten

K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi handleder till uthållighet i att slutföra arbetet. I situ-
ationer där vi jobbar tillsammans får vi en möjlighet 
att lära oss interaktivitet, förhandlingsfärdigheter och 
strävande för att uppnå gemensamt uppställda mål.

9.  bokslutsfest
Mål: Att förverkliga ett bokslut, att dela med sig av 
sina egna lärerfarenheter och att ge respons.

Läroämnen: T.ex. MA, SL

Webbmaterial: Miniföretagarna-diplom och 
Utvärderingsblanketter

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.

Anmäl programprestationen och ge respons: pikkuyrittajat.fi.
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företagsaMhetsfostran soM 
en del av undervisningen

LÄRAREN

identifierar hur man jobbar i företag och handleder elever 
till ett självständigt arbete, till grupparbete och till 
olika framtida val. Bekantar sig med närmiljön och med 
arbetslivets representanter tillsammans med eleverna.   

öppna dörren för 
en extern aktör
Miniföretagarna-programmet är en del av UF Stigen för företagsam-
hetsfostran, som består av olika studieprogram i företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. 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 indi-
viduella 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.

ELEVEN 
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.

LÄRMILjöN

är öppen och trygg. Elevens egen frihet och hens ansvar 
sporrar till att göra saker själv, hitta på, iaktta och fung-
era flexibelt.

EN AKTöR UTANFöR SKOLMILjöN

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. 

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?

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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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 
färdigheter. 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 bib-
liotek där du hittar fördjupande information och videor med sakkun-
niga 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.

hur lär spelet?
På egen hand och tillsammans. Spelet ger elever möjlighet att för-
djupa sig och repetera lektionernas innehåll i egen takt. Mobilspelet 
sporrar barn att se resultaten av sitt eget arbete och hur miniföreta-
get byggs upp.

Mål i  läroplanen

L5 Färdigheter i informa-
tions- och kommunikations-
teknik

Elever handleds i att använda 
mobila enheter på egen hand och 
tillsammans som en del av läran-
det både i skolan och hemma.

Innehåll produceras inom pro-
grammet Miniföretagare tillsam-
mans med de andra medlem-
marna i miniföretaget med beak-
tande av god publiceringssed.

Tilläggsinformation i spelguiden 

pikkuyritta jat .fi/Mobiilipeli

läroäMnets  Mål i Mobilspelet 
Miniföretagare

Modersmål och litteratur M4 
sporra eleven att stärka sitt 
självförtroende som kommuni-
katör och viljan och förmågan 
att delta i olika typer av kom-
munikationssituationer, även 
multimediala.

I spelet gör eleven tillsam-
mans med övriga medlemmar 
i miniföretaget vlogs, där de 
reflekterar över vad de lärt 
sig.

samhällslära M5 hjälpa 
eleven att inse betydelsen av 
arbete och entreprenörskap i 
närmiljön.

I spelet bekantar sig eleven 
med arbetstagares och företa-
gares upplevelser i olika bran-
scher genom videouppgifter.

bildkonst M5 handleda eleven 
att målinriktat utveckla sina 
visuella färdigheter självstän-
digt och tillsammans med 
andra.

I spelet utformar och genom-
för eleven visuella arbeten, 
som logon och videoreklam 
tillsammans med de andra 
medlemmarna i miniföretaget.

Matematik M5 handleda och 
stödja eleven i utvecklingen 
av förmågan att lösa problem.

I spelet planerar eleven en 
prislista tillsammans med de 
andra medlemmarna i mini-
företaget och övar på att 
beräkna kostnader.
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spelstoMMe

1. Nivåvy       
 alla uppgifter

2. Spelarens egen profil     
 profilbild, välja fordon, färdighetsmärken, koder

3. Miniföretagets profil     
 utförda grupparbeten och färdighetsmärken

4. Bibliotek       
Temaspecifika texer och videor samt aktuella nyheter

5. Myntvy       
 I mynttävlingen ser man hur man själv framskridit jämfört med 
de andra medlemmarna i gruppen 

speltyper
Spelaren samlar mynt i alla uppgiftstyper.

1 2 3 4 5

frågesport
Samla innehåll och 

begrepp.

kortplats
Bedömning av påståenden. 

Sant eller falskt?

sortering
Sortera i rätt ordning.

Multispel
Live-multispel för 

klassrummet.

gruppuppgift
Bygg upp miniföretagets 

profilsida.

videouppgift
Tips och frågesportsfrågor av 
sakkunniga inom branschen.

extrauppgifter
Olika extrauppgifter som 

fördjupning i temanas innehåll.

1

2

logga in på lärarens sida
Allt som behövs är ett användarnamn.

• Läraren måste registrera sig för att spelet ska kunna 
användas.

• Som inloggad kan du skapa en åtkomstkod för grupper 
och öppna spelnivåer när du vill.

Logga in > opettajat.pikkuyrittajat.fi

Tilläggsinformation i spelguiden 

pikkuyritta jat .fi/Mobiilipeli

”barnen tyckte  att  det 
var  rol igt  att  spela  och 
att  börja  använda spelet 
kändes  som en barnlek .”

 anne ,  lärare
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börja använda spelet
1. Ladda ner spelet Miniföretagare i appbutiken.

2. Välj logga in.

3. Ange åtkomstkoden (du har skapat en kod för gruppen via 
lärarens administrationssida).

4. Hitta på användarnamn, lösenord och skapa ett miniföretag.

Börja spela!

Spännande att börja använda mobilspelet? Låt barnen vara 
experter på spelet och hjälpa varandra. 
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ordförråd
budget 
En plan där man på förhand uppskattar inkomster-
na och utgifterna.

affärsidé
En idé om vad man säljer, till vem och hur.

pikkuyrittä jä 
-  Miniföretagare
En ung, ivrig, lärande och aktiv idésnickare som tar 
hänsyn till andra!

hisstal
Ett hisstal är ett kort, inspirerande och klart tal där 
försäljaren berättar om sin egen produkt eller  
tjänst och om varför just den är bäst i världen. 

affärsverksaMhetsplan
Ett dokument där man funderar på affärsidén, 
lönsamhet och konkurrenskraft, resurser,  
kundkrets och försäljningsfrämjande.

företagsaMhetsfostran
En utgångspunkt för undervisning med vars hjälp 
man stärker lärandes beredskap att växa till en 
företagsam, initiativtagande, aktiv, ansvarsfull, 
deltagande, kreativ och kritisk medborgare. Målet 
är att främja individens förmåga att omvandla idéer 
till verksamhet då man fungerar i samarbete med 
andra. Man talar inte enbart om att växa till företa-
gare, utan målet är en helomfattande utveckling av 
attityder, färdigheter och livskontroll. Det stöder 
studierna, vardagslivet och utförande av arbete.

jingel
Företagets ljudlogo. En kort melodi som fastnar i 
minnet främjar igenkännandet av företaget.

logo 
Ett företags eller en produkts grafiska framställning.

produkt
Slutresultatet av produktionen som kan vara 
en materiell vara eller en immateriell tjänst. 

företagsforM
En företagare kan fungera via olika företagsformer. 
I Finland är företagsformerna följande:
Firma (näringsidkare), öppet bolag, kom-
manditbolag, aktiebolag och andelslag. 

brand
Ryktet eller föreställningen som ett företag, en 
organisation eller en privatperson har.  Brandet är 
en viktig del av marknadsföring och kommunikation. 

entreprenörskap
Entreprenörskap inbegriper kreativitet, innova-
tionsförmåga och risktagning liksom en förmåga 
att planera och leda verksamheten för att uppnå 
målen. De här egenskaperna stöder individen i sitt 
vardagliga liv, i utbildning, arbete, på fritiden och i 
övrig samhällelig verksamhet. De här färdigheterna 
behövs i företagsverksamhet, men de ökar också 
en arbetstagares medvetenhet om sitt arbete och 
hjälper hen att greppa sina möjligheter. 

(Källa: UKM)

gratulerar!
Ni har tillsammans förtjänstfullt genomfört programmet Miniföretagarna.

Meddela om genomförande av program och ge respons: nyohjelmat.fi.

Nu kan du bekanta dig med andra UF-program som stöder konstruktionen av en enhetlig läran-
destig, undervisning i mångsidiga kompetenser och planeringen av en mångvetenskaplig inlär-
ningshelhet. Man bekantar sig med en mångfacetterad närmiljö och framtidens färdigheter 
genom uppgifter som lämpar sig för åldern och så att man lär sig genom sitt eget agerande.

följande uf-steg

innovationsläger 
– lågstadiet

Ett sex timmar långt innovationsläger för 
elever i årskurs 5–6 där elever i åk 8–9 fung-
erar som lägerhandledare.

vårt saMhälle
En helhet bestående av sex teman som gör 
elever i årskurs 4—6 bekanta med närmil-
jön, samhället, röstande, offentliga och 
privata sektorn, olika yrken, ekonomins 
kretslopp samt framtidens arbetslivsfärdig-
het — programmering.

Trevlig resa till följande inspirerande 

värld av UF-program!

ungforetagsamhet .f i
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Ung Företagsamhet rf dvs. UF erbjuder pedagogiska program som stöder företag-
samhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap i daghem, skolor och läroin-
rättningar. UF är en ideell förening som tillhör den internationella Junior Achie-
vement Worldwide -organisationen. I Finland startade verksamheten år 1995.  

UF Stigen för företagsamhetsfostran är en pedagogisk helhet som erbjuder prak-
tiska verktyg för att stärka barns och ungas företagsamhet, arbetslivsfärdighe-
ter och ekonomikunskap från förskola till högskola. UF-programmen stöder läro-
planens målsättningar och förverkligas som en del av skolornas undervisning. 
Lärande genom att göra stärker också på ett konkret sätt samarbetet mellan 
unga och näringslivet.

pikkuyrittajat.fi |  #pikkuyrittäjät  |  ungforetagsamhet.fi   

samarbete

nätverkande

uppställande av mål

medialäskunnighet

problemlösningsförmåga

kompetens i hållbar utveckling

 kreativitet

 ansvarsfullhet

 sociala färdigheter

uthållighet

försäljningskunnande

organisering

företagsaMhet

arbetslivsfärdigheter 

ekonoMikunskap


