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Företagsamhetsfostran 
innebär att lära sig 
de färdigheter och 
kompetenser som 

behövs i livet.

Målsättningen med den här arbetsboken är att vardagliggöra 
företagsamhetsfostran i alla skolor så att 

alla unga finländare får ta del av 
företagsamhetsfostran oberoende 
av skolnivå och kommun och att alla 
lärare har beredskap att förverkliga 
företagsamhetsfostran i sitt eget arbete.

Arbetsboken är en riksomfattande version av arbetsboken 
som utarbetades för projektet Ett företagsamt och välmående 
Egentliga Finland
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Hej utbildningsinnovatörer!
Utbildningen spelar en viktig roll i utvecklingen av 
ett blomstrande samhälle.

Inför förändringarna i arbetslivet utmanas det finländska 
utbildningssystemet av nödvändiga färdigheter inom 
arbetslivskompetens. Vi behöver färdigheter för kontinuerlig 
inlärning och anpassning till förändringar. Vi behöver nya företag 
och efterträdare till befintliga företag, men framförallt behöver vi 
aktörer som kan arbeta företagsmässigt var som helst. 

Vi i YES-nätverket hoppas att utbildningen stöder utvecklingen 
av en företagsam inställning. Företagsamhetsfostran ska finnas 
i skolorna. Vårt mål är att skolorna utexaminerar företagsamma, 
initiativtagande unga som har en aktiv inställning till livet och som 
behärskar nödvändiga färdigheter i framtiden och i arbetslivet.

Företagsamhetsfostran utgör ett verktyg i utvecklingen av 
undervisningen och hela skolan. Den här arbetsboken för 
företagsamhetsfostran hjälper dig.  Hur går du till väga för att 
utveckla en ännu bättre skola?

Är du en företag-
samhetsfostrare?
Ja, om du främjar följande färdigheter:

1.  en positiv och företagsam inställning till 
framtiden

2.  att jobba och uppleva tillsammans och 
att lära sig genom praktisk inlärning

3.  mod och förmåga att se möjligheter

4.  arbetslivsfärdigheter, teamarbets-
färdigheter, att leda sig själv

5. att bygga nätverk

6.  förmågan att åstadkomma 
ny affärsverksamhet, hållbar 
företagsamhet och livskraftig 
gemenskap

Arbetsbokens elektroniska verktyg kan du ladda 
ner på adressen yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv.  

http://www.yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv
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Så här använder du arbetsboken

s. 08 s. 40s. 12
Utvärdera
Det här avsnittet ger dig verktyg för 
att utvärdera företagsamhetsfostran. . Gör testet: Var står vi nu?  . Kom ihåg utvärderingen av 

företagsamhetsfostran. . Använd indikatorn för 
företagsamhetsfostran.

s. 22
Utveckla tillsammans
Det här avsnittet hjälper dig planera och 
utveckla företagsamhetsfostran. . Bygg upp en Studiestig för 

företagsamhetsfostran. . Skissa upp konstruktionsritningar för en 
företagsam skola. . Kalla samman ett utvecklingsteam. . Hur deltar du som arbetslivsaktör? . Fundera på: Vilken är din egen roll i 
företagsamhetsfostran? . Planera en årsklocka för 
företagsamhetsfostran. . Led utvecklingen av företagsamhetsfostran. . Gör verksamheten synlig. . Kom ihåg utvärderingen av 
företagsamhetsfostran.

Ta dessa i bruk 
Det finns bra program, modeller 
och verktyg för förverkligandet 
av företagsamhetsfostran. . YES-verktyg för att bygga upp 

en företagsam skola. . Tralla.fi sammanställer Finlands 
aktörer och tjänster inom 
företagsamhetsfostran och 
-utbildning. . Ung Företagsamhet rf:s 
program, Företagsbyn 
och andra tjänster av TAT, 
Utvecklingscentralen Lärorik, 
Perheyritysten liitto, 4H, 
Företagarna i Finland, MTK, 
Finlands Näringliv EK, OAJ.

Stöd dig på det här
Det här avsnittet påminner om de 
gemensamma målen för utveckling. . Hur kan läroplanen förvekligas med 

hjälp företagsamhetsfostran? . UKM:s företagsamhetsriktlinjer 
(2017) visar riktningen för 
företagsamhetsfostran. . Strategierna för 
företagsamhetsfostran får olika 
aktörer att samarbeta.
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Vår undervisning är elevcentrerad och uppmuntrar till ett 
företagsamt tillvägagångssätt.

Vi stöder risktagning och förnyelse och accepterar misslyckanden.

Det finns olika inlärningsmiljöer i vår skola.

Vår skola har tvärvetenskapliga inlärningshelheter.

Alla i vår skola vet vad företagsamhetsfostran innebär och förstår 
varför det är viktigt.

Lärarna har förmågan att reflektera och de uppmuntras till att se sitt 
arbete utifrån företagsamt perspektiv.

Lärarna har kompetens för att förverkliga och utveckla 
företagsamhetsfostran i sin egen undervisning.

Utvecklingsarbetet gällande företagsamhetsfostran värdesätts på 
samma sätt som skolans övriga utvecklingsarbete.

Gör testet: Var står vi nu? 

Har din skola målsättningar för företagsamhetsfostran och får lärare stöd 
och fortbildning för dess förverkligande? Har din skola en företagsam 
verksamhetskultur?

Gör testet t.ex. på ett lärarmöte som ett startskott för utvecklingen av 
företagsamhetsfostran. Gör testet på nytt då ni tagit i bruk lärdomarna i arbetsboken.
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Om du fick minst antal kryss i det här avsnittet ska du särskilt bekanta 
dig med Stöd dig på det här-avsnittet i arbetsboken och börja bygga 
upp en företagsammare verksamhetskultur i hela skolan.

Vi har definierat gemensamma mål för företagsamhetsfostran.

Vi har planerat gemensamma åtgärder för företagsamhetsfostran.

Lärarna får tillräckligt med stöd och hjälp för utvecklingsarbetet med 
företagsamhetsfostran.

Lärarna känner till företagare och näringslivets aktörer i näromgivningen 
och samarbetar med dem.

Eleverna och studeranden får tillräckligt med kunskap om arbetslivet och 
de uppmuntras till att hitta sin egen grej.

Det finns ett utvecklingsteam eller en resurslärare för 
företagsamhetsfostran i vår skola.

Vi utvärderar regelbundet genomförandet av företagsamhetsfostran. 

Vi använder Mätaren för entreprenörskapsfostran.Pl
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Om du fick minst antal kryss i det här avsnittet ska du speciellt bekanta 
dig med avsnittet Utveckla tillsammans i arbetsboken och börja göra 
företagsamhetsfostran mer målinriktad.

Vi har ett regelbundet samarbete mellan skola och företag.

Vår skola har arbetslivsfaddrar, såsom YES Faddrar.

Vi schemalägger samarbete mellan skola och företag samt företagsamhets-
fostran för följande läsår (årsklockan för företagsamhetsfostran).

Lärarna i vår skola har möjlighet att delta i arbetslivsorientering.

Rektorn för vår skola har deltagit i arbetslivsorientering.

I vår skola har vi studieprogram (t.ex. UF:s, TAT:s och Läroriks program) som 
stöder företagsamhet och ett företagsamt verksamhetssätt.

Vi har övningsföretagsverksamhet, andelslagsverksamhet eller ett eget 
skolföretag i vår skola.

Ve
rk

ty
g 

oc
h 

sa
m

ar
be

te
 f

ör
 

fö
re

ta
gs

am
he

ts
fo

st
ra

n

Om du fick minst antal kryss i det här avsnittet ska du speciellt bekanta dig 
med avsnittet Ta dessa i bruk i arbetsboken och börja bygga upp en egen 
företagsam skola enligt färdiga modeller och verktyg. 

Utvärdera
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Utvärdera

Utvärderingsverktyg för företagsamhetsfostran

Lärarnas självutvärderingsverktyg omfattar alla utbildningsnivåer. 
Utvärderingsverktygen har skapats tillsammans med lärarna baserat på en 
solid forskning. Testa och gör självutvärderingen – du får genast en beskrivning 
av din verksamhet, tips på utveckling samt en jämförelse i förhållande till 
övriga som svarat per e-post. Testa!

Lärare och rektorer i grundskolan och på andra stadiet:  
developmentcentre.lut.fi/muut/mittaristo/svenska/
Lärare i yrkeshögskolor: lut.fi/yrittajyysmittaristo
Lärarstuderande: lut.fi/mittaristo
Lärarutbildare: lut.fi/koke/muut/yvi

Utvärdera företagsamhetsfostran regelbundet 

Det är bra att utvärdera företagsamhetsfostran på två plan, både på 
ett individuellt (elevens utvärdering och lärarens självutvärdering) 
samt på skolans plan.

En utvärdering ur elevens synvinkel är en naturlig del av lärandet. Det är 
viktigt att utvärdera hela lärandeprocessen och inte bara slutresultatet inom 
företagsamhetsfostran. I utvärderingen ska man mångsidigt använda sig av 
flera olika metoder såsom självutvärdering, kollegial 
utvärdering, utvärderingsdiskussion och t.ex. 
portfolio- eller lärandedagbok där eleven 
reflekterar över sin egen verksamhet.

Inom företagsamhetsfostran borde man 
i första hand utvärdera processen samt 
elevens engagemang, vilja och motivation. 
Därefter utvärderar man elevens aktivitet, 
entusiasm och självverksamhet och slutligen 
studieresultat.

Förutom läraren och eleven är det även 
bra att inkludera föräldrarna, företagen och hela studiegruppen i 
utvärderingen.

Du kan utvärdera genomförandet av företagsamhetsfostran på 
organisationsnivå med testet på sidan 8. I UKM:s Företagsamhetsriktlinjer 
(sidan 18) finns även utvärderingsfrågor som stöd för genomförandet av 
företagsamhetsfostran.

5 frågor innan utvärderingen:
Vad?

Varför?
Hur?

Vem?
När?

(Pickford & Brown 2006)
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Stöd dig på det här

Företagsamhetsfostran och LP: 

Företagsamhetsfostran kopplar undervisningen till 
aktuella teman i samhället

Företagsamhetsfostran har varit ett ämnesområde i läroplanen som 
omfattat alla skolstadier sedan mitten av 1990-talet. Företagsamhet syns 
allt starkare i samhällsdebatten, i arbetslivet, i de ungas attityder och i 
de förnyade läroplanerna.
 
Ur företagsamhetsfostrans synvinkel har läroplanen som mål att få barn och unga 
att entusiastiskt bygga upp sina egna liv och hitta sin egen grej både i livet och i det 
framtida arbetslivet. Detta resulterar i en lärande individ som bygger upp sin egen 
framtid och skaffar sig företagsam kompetens för att förverkliga detta.

Företagsamhetsfostran ger en infallsvinkel för träning av företagsamhets- och 
arbetslivsfärdigheter i skolorna.  Färdigheterna i livskontroll, interaktion och 
självledning samt innovationsförmåga och förmåga att möta förändringar ligger i 
centrum. Tillsammans påverkar vi att allt fler barn och unga snabbare hittar sin plats i 
arbetslivet, antingen som löntagare eller företagare.

Bekanta dig på följande sidor med hur företagsamhets-
fostran syns i läroplanerna på olika skolstadier.

En förändring av skolans 
verksamhetskultur 

kräver en gemensam vilja, 
schemaläggning och 
konkreta verktyg.
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Stöd dig på det här

Pedagogiken inom företagsamhetsfostran stöder tanken i 
grundskolans läroplan väl, om att eleven är aktiv, ansvarsfull, 
delaktig i lärandet, lär sig nya färdigheter och sätter upp mål för 
ny inlärning.

Elevens egen självkännedom, goda självkänsla, motivation, kritiska 
tänkande och problemlösningsfärdigheter spelar en central roll. 

Företagsamhetsfostran strävar efter att eleverna ska lära sig genom att själva 
göra saker, interagera med andra, jobba med verkliga fenomen och utnyttja 
mångsidiga arbetssätt. Lärare utnyttjar olika lärmiljöer och undervisningen 
är helhetsskapande och tvärvetenskaplig. 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen behandlar också skolans 
verksamhetskultur. Pusselbitarna i den består av ett nytt slags ledarskap 
och lärarskap, delat ansvar, interaktiv verksamhet som beaktar andra samt 
samarbete med det omkringliggande samhället. (En företagsam skola, s. 25).

Företagsamhet och arbetslivskompetens lyfts fram i läroplanen speciellt i 
K6:s mångsidiga kompetenser. Enligt den ska elever i den grundläggande 
utbildningen få allmänna färdigheter som främjar deras intresse och positiva 
inställning gentemot arbete och arbetslivet. Det är viktigt för eleverna 
att få upplevelser som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och 
företagsamhet, företagandets möjligheter samt sitt eget ansvar som medlem 
av samfundet och samhället. Eleverna ska kunna utöka sina kunskaper om 
arbetslivet och lära sig ett företagsamt verksamhetssätt.

Företagsamhetsfostran i gymnasiet:
mot ett företagsamt verksamhetssätt

Ett av målen i gymnasieutbildningen är att utveckla studerandes 
färdigheter för fortsatta studier, arbetslivet, företagsamhet och 
samhälle. Förutom gymnasieutbildningens allmänna mål och 
ämnesspecifika innehåll behandlas företagsamma färdigheter i 
läroplanens ämneshelheter. 

Gymnasieutbildningens inlärningsbegrepp, studiemiljöerna, metoderna och 
verksamhetskulturen får stöd av pedagogiken i företagsamhetsfostran och 
företagsam verksamhet.

Temahelheten aktivt medborgarskap, företagsamhet och arbetsliv i 
gymnasiets läroplan strävar efter att studerande har viljan och kompetensen 
att verka som aktiva medborgare och att deras kunskap om arbete, arbetsliv 
och företagsamhet ökar.

Målet med temaområdena är att ge studerande inlärningsupplevelser 
som uppmuntrar till initiativtagande, företagsam verksamhet, samarbete, 
ansvarsfullhet samt konstruktiv kritiskhet som bygger på kunskap. Centrala 
innehåll i temahelheterna är erfarenheter av delaktighet, påverkan och arbete 
samt en reflektion av dessa.

Läroplanen uppmuntrar till att lärarna utvecklar studiemiljöer som stöder 
förverkligandet av ämneshelheterna i samarbete med studerande och andra 
aktörer såsom organisationer och företag.

Företagsamhetsfostran inom den grundläggande 
utbildningen: skolans dörrar står öppna för arbetslivet
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Företagsamhetsfostran i yrkesskolorna:
företagsamhet som en del av yrkeskompetensen

Kompetens som behövs i samhället och i arbetslivet betonas starkt i 
examensgrunderna för yrkesutbildningens läroplan. Företagsamhet 
och företagsverksamhet har en synligare roll än tidigare.

I läroplanen kan studier som berör företagsamhetskompetens och 
företagarberedskap bilda en egen helhet eller så kan man innefatta kraven på 
yrkeskunnande gällande dessa i examensdelarnas mål.

Målet är att utveckla arbetslivet genom företagsam verksamhet. Läroplanen 
strävar efter att yrkesutbildningen ska motsvara arbetslivets kunskapskrav, främja 
sysselsättningen och företagsamheten samt stöda livslångt lärande.

Företagsamhetsfostran i högskolor: 
målet är att skapa nytt företagande

Främjandet av företagsamhet är en central del av högskolornas 
verksamhet. Främjandet av företagsam verksamhet utgör inte endast 
en del av innehållet i utbildningen utan är även ett tillvägagångssätt 
och en metod som ingår i all undervisning och inlärning i högskolan.

Företagaranda innebär att man tar itu med saker utan att vara säker på 
resurser och resultat. Högskolan är en bra och trygg miljö för att testa och 
tänja sina gränser. Innovativitet, utvärdering av risker och mod att prova 
på saker utgör kärnan i företagsam verksamhet. I företagarens egenskaper 
ingår även ansvarstagande och disciplin så att idéer, ny kompetens samt 
verksamhetsmodeller och affärsidéer kan omsättas i praktiken.

Stöd dig på det här

Företagsamhet 
är en 

arbetslivsfärdighet. 
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Stöd dig på det här

Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen

UKM:s företagsamhetsriktlinjer visar riktningen för 
företagsamhetsfostran för alla utbildningsnivåer och aktörer
Våren 2017 publicerade Undervisnings- och kulturministeriet nya företagsamhets-
riktlinjer för utbildningen. De utgör ett konkret stöd gällande utvärderingen och 
utvecklingen av verksamheten för skolledningen, personalen och övriga aktörer 
inom företagsamhetsfostran. Dessutom ger riktlinjerna tips och planeringsstöd för 
det praktiska arbetet.

I företagsamhetsriktlinjerna hittar du: . centrala begrepp: företagsamhet, företagsamhetsfostran,      
företagsam verksamhetskultur och experimentkultur . UKM:s riktlinjer för följande delområden:

 – strategisk nivå och ledning
 – utbildning av personal inom fostran och undervisning
 – utbildning som stöder företagsamhet
 – lärandemiljöer . frågor för utvärdering och utveckling . konkreta verktyg för genomförandet.

Bekanta dig med företagsamhetsriktlinjerna på adressen minedu.fi/sv/
foretagsamhetsutbildning-och-fostran och ta stöd av dessa. Riktlinjerna har 
sammanfattats i form av en minneslista och det går således punkt för punkt att kontrollera, 
”förverkligas detta hos oss?”, och ta hjälp av stödfrågor och tips.

Företagsamhetsriktlinjerna är en del av helheten
Vid beredningen av företagsamhetsriktlinjerna utnyttjade man tidigare utredningar, 
undersökningar och centrala EU-dokument och de stöder sig på andra strategiska 
dokument - såsom regerings-programmet samt landskapsmässiga, regionala och lokala 
strategier för företagsamhetsfostran - och bildar tillsammans med dessa en helhet. Om det 
i ditt landskap/din kommun finns en egen strategi för företagsamhetsfostran ska du även 
bekanta dig med den (se följande uppslag). 

Företagsamhetsriktlinjerna är en del av helheten

Vid beredningen av företagsamhetsriktlinjerna utnyttjade man tidigare utredningar, 
undersökningar och centrala EU-dokument och de stöder sig på andra strategiska 
dokument - såsom regeringsprogrammet samt landskapsmässiga, regionala och lokala 
strategier för företagsamhetsfostran - och bildar tillsammans med dessa en helhet.   Om 
det i ditt landskap/din kommun finns en egen strategi för företagsamhetsfostran ska du 
även bekanta dig med den (läs mer på sidan 20). 

Tralla.fi fördjupar företagsriktlinjerna

Den nya digitala tjänsten tralla.fi är varje lärares verktyg för 
företagsamhetsfostran.

På Tralla finns Finlands alla viktigaste modeller och metoder för 
företagsamhetsfostran och på tjänsten har man även samlat teori för 
företagsamhetsfostran.

Tralla baseras på riktlinjer för företagsamhetsfostran, läroplaner samt 
övriga strategier som vägleder utbildningen ur företagsamhetens 
synvinkel. Läs mer om Tralla på sidan 46.
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Stöd dig på det här

Finns det en strategi för företagsamhetsfostran 
i din region eller organisation?

I flera regioner har man gjort upp en strategi för 
företagsamhetsfostran.  Strategins mål är att beskriva den lokala 
företagsamhetsfostran och dess målsättningar samt att skapa 
metoder för att förverkliga företagsamhetsfostran.

En gemensam strategi underlättar utvecklingen av företagsamhetsfostran 
och skapandet av en företagsam verksamhetskultur. Företagsamhetsfostran 
blir en del av den dagliga undervisningen i alla skolor.

Företagsamhetsfostran är ett sätt för olika aktörer att samarbeta. 
Strategiarbetet samlar kommunala beslutsfattare, tjänstemän 
såsom bildningsväsendet och stadsledningen, lokala företagare och 
representanter för företagarföreningar samt representanter för skolor på 
olika stadier. Då strategin har utvecklats genom samarbete får man skolor, 
arbetslivsrepresentanter och kommunledningen att förbinda sig vid den.

Med företagsamhetsfostran som byggts upp genom ett omfattande och 
målmedvetet strategiarbete påverkas regionens framtid direkt.

Strategin för företagsamhetsfostran bildar en helhet tillsammans 
med övriga dokument. Bekanta dig med UKM:s riktlinjer för 
Företagsamhetsfostran (s. 18).

Företagsamhetsfostran 
är livslångt lärande
Nyckelkompetenser som Europeiska unionen listade 
i december 2006 är:

1. kommunikation på modersmålet

2. kommunikation på främmande språk

3.matematiskt kompetens och baskunskaper inom 
de naturvetenskapliga och tekniska branscherna

4. digitala färdigheter

5. inlärningsfärdigheter

6. sociala och medborgerliga färdigheter

7.  initiativförmåga och   
    entreprenörskap
8. kulturell medvetenhet och kulturella uttryckssätt
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Bygg upp en Studiestig för företagsamhetsfostran

Målet med företagsamhetsfostran är att barn och unga utvecklar ett företagsamt 
förhållningssätt och kompetens i takt med åldern som en kontinuerlig stig där olika aktörer vet 
hur stigen förverkligas på tidigare och senare skolstadier.

Bekanta dig med YES-modellen. Hur förverkligas stigen för företagsamhetsfostran i er kommun 
från förskolan till högskolan? Vet du vad som redan utförts på lägre skolstadier och hur du ska 
beakta det i din egen undervisning?

Spontan 
företagsamhet 

= så här utvecklas 
ett företagsamt 
förhållningssätt

Inre 
företagsamhet 

= så här växer 
ett företagsamt 

verksamhetssätt och 
samarbetsfärdigheterna

Yttre 
företagsamhet 

= så här utvecklas företag-
samhetskompetensen

0-6 7-8  9-12 

13-15 
16-19 20  

En positiv och 
nyfiken inställning 

till livet

Glädjen av att leka 
och göra saker 

tillsammans

Målinriktad lek

Ett företagsamt 
förhållningssätt 

till lärande

Förmågan att ta 
andra i beaktande 
och vara en rejäl 

kompis

Grupparbeten

Ansvar för sig 
själv och sitt eget 

kunnande

Förståelse för 
teamkompetens och 

teamarbete

Projekt

Vilja och förmåga att 
utvecklas

Färdighet i att fungera 
som ansvarsfull 
gruppmedlem

Projekt som utgår 
från eleven

Förmåga att bygga upp 
sin egen drömframtid

Kompetens i att utveckla 
sig själv och gruppen

Riktig 
företagsverksamhet

Passion för livslångt 
lärande

Förmåga att 
konstruera och 

leda team

Att leda ett företag 
och utveckla affärs-

verksamhet

Utveckla tillsammans
Ladda ner modellen för en Hel stig för företagsamhetsfostran: 
yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv och fyll sedan i målen för din egen undervisning.

http://www.yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv
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Skapa konstruktionsritningar för 
en företagsam skola

För att vi ska kunna förnya undervisningen måste vi våga förändra vårt sätt 
att göra saker. En företagsam verksamhetskultur kräver att vi gör saker 
tillsammans, ställer upp mål, gör pedagogiska val och har konkreta verktyg.

Hur förverkligas företagsamhetsfostran i din skola på dessa delområden? 
Vad tycker du borde utvecklas?

Ladda ner det ifyllningsbara formuläret ”En 
företagsam skola” på: yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv

Utvärdera undervisningen 

      Övergå från

lärare till handledareLed

Använd dig av 
samarbetsnätverken

för företagsamhetsfostran:

Använd mångsidiga och inspirerande

lärmiljöer:

Grunden till allt är 

en företagsam 
verksamhetskultur, 

Förverkliga dessa: Utnyttja dessa:

LP

Strategi för företagsamhetsfostran

UKM:s Företagsamhetsriktlinjer

EU:s riktlinjer

öppet och kollektivt, utnyttja 
allas kompetens. Ange 

tillsammans riktningen för arbetet 
genom ett strategiskt 

och pedagogiskt ledarskap.

genomför team- och kompanjons-
undervisning Ta en mentor och 

fungera som mentor för andra. 
Utnyttja andra sakkunniga. Ge 

ansvar åt den unga.

med Mätaren för 
entreprenörskapsfostran (LUT) 

och följ upp din utveckling.
• företagsamhetskurser
• helheter där ämnes-

gränser överskrids
• teamlärande
• projekt tillsammans 

med företag
• PRAO
• En dag som Chef
• temadagar/evenemang
• företagsbesök
• portfolio över 

kunnande/kompetens-
portfolio

• elevkårsverksamhet
• UF-program
• TATs inlärningshelheter
• 4H:s verksamhets-

modeller
• kunkoululoppuu.fi
• asiantuntijaverkosto.fi
• tralla.fi
• yeskummit.fi

Låt lärandet utgå från eleven. Gör 
lärandet målinriktat, kommunikativt, 
analytiskt och experimentellt.

Utnyttja tidigare inlärning och 
gör undervisningen mångsidig. 
Uppmuntra till kritiskt och kreativt 
tänkande och stärk färdigheterna för 
livslångt lärande. Kom ihåg att utgå 
från arbetslivet.

som vi skapar 
tillsammans.

• företag och övriga 
arbetslivet

• digitala och 
spelifierade miljöer

• övriga samfund
• övningsföretag
• andelslag

• YES regionchefer
• YES Teamet
• YES Faddrar
• andra skolor
• företagar-  

organisationer

• skolans egna företag
• mångsidiga, motiverande 

utrymmen
• ämnesöverskridande 

lärmiljöer
• social media
• klubbverksamhet

• näringslivsorganisationer
• Ung Företagsamhet
• TAT
• Opinkirjo/Lärorik
• 4H
• övriga aktörer

Utveckla tillsammans

Genomför en företagsam

pedagogik

Utveckla din egen 
kompetens.

YES-coachningar för 
lärare, rektorer och 
hela skolan.
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Företagsamhetsfostran är en förutsättning 
för en livskraftig kommun – kalla samman ett 
utvecklingsteam

Efter landskapsreformen blir utbildning en av kommunernas viktigaste uppgifter. 
Genom att satsa på utbildning och kompetensfostran skapar kommunen livskraft. 

Företagsamhetsfostran har en viktig roll. Genomförandet och utvecklingen av 
företagsfostran underlättas då det finns en gemensam förståelse olika aktörer 
emellan. Finns det ett YES Team, ett utvecklingsteam eller en arbetsgrupp för 
företagsamhetsfostran i din kommun? Om inte är det dags för det nu! 

Kalla samman ett kommunalt eller regionalt utvecklingsteam för 
företagsamhetsfostran som omfattande representerar beslutsfattare, tjänstemän 
såsom ledningen för bildningsväsendet och staden, lokala företagare och 
representanter för företagsföreningar samt representanter för skolor på olika 
stadier. Stöd får du av din regionala YES-aktör.

Utvecklingsteamet kan kartlägga nuläget, planera genomförandet av 
strategin för företagsamhetsfostran (s. 20), fundera över genomförandet av 
företagsamhetsfostrans Studiestig (s. 22) och konstruera en årsklocka för 
företagsamhetsfostran (s. 34).

Ett team för företagsamhetsfostran även till den egna skolan

Du kan främja företagsamhetsfostran och bygga upp en företagsam 
verksamhetskultur bäst då du även bildar ett utvecklingsteam för 
företagsamhetsfostran i din egen skola. Kom ihåg att ta med elevrepresentanter.

Utveckla tillsammans

Företagsamhetsfostran 
uppmuntrar till 

initiativtagande och en 
företagsam och aktiv attityd.
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Utveckla tillsammans

Hur deltar du som arbetslivets representant?

Skolorna behöver nätverk till det närliggande samhället.  Du som är 
företagare eller representant för arbetslivet, skulle du vara villig att 
stöda närskolornas barn och unga samt hjälpa dem att bekanta sig med 
arbetslivet, företagandet och färdigheterna som krävs i arbetslivet? 

Du får bekanta dig med framtidens arbetstagare. Du deltar i 
utvecklingen av deras kompetens och attityd och förbättrar deras 
möjlighet att sysselsätta sig och hitta sin egen grej.

Du bidrar med information till skolorna om arbetslivets behov – 
lär man sig rätt saker där?

Ditt företag eller din arbetsplats synliggörs.

Du har möjlighet att nätverka med andra aktörer inom 
företagsamhetsfostran i din kommun och du deltar i utvecklingen 
av kommunens livskraft. Du skapar ett socialt kapital.

Barnen och ungdomarna ger dig nya perspektiv och idéer för att 
utveckla din egen verksamhet.

5 orsaker till att samarbeta med skolor

1.

2.

3.

4.

5.

Bli YES Fadder!!
De unga saknar vanliga exempel på olika yrkesbranscher, utbildnings- och 
karriärsval och till exempel din åsikt om hurudana färdigheter som behövs i 
ditt arbete och hur man kunde träna dessa i skolan.

Vad kan du göra som YES Fadder? . Berätta din egen företagarhistoria eller 
karriärväg för eleverna. . Bjud in eleverna på besök till din egen 
arbetsplats eller erbjud PRAO-plats. . Ställ upp som domare i 
företagsamhetstävlingar eller som 
rådgivare i de ungas övningsföretag. . Delta i skolornas arbetslivsprojekt.

Som YES Fadder behöver du inte 
vara expert på framträdanden eller 
pedagogik, du behöver inte själv vara 
företagare eller tala perfekt finska 
eller svenska. Det viktigaste är att 
du vill vägleda barn och unga i 
arbetslivsrelaterade frågor och 
uppmuntra dem att hitta sin 
egen styrka.

Du deltar i samarbetet på dina egna villkor – du 
åtar dig inga skyldigheter genom att registrera dig 
som YES Fadder. Läs samarbetstipsen:
yeskummit.fi/yes-kummille.

Gör en egen profil: 

yeskummit.fi
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Utveckla tillsammans

Ni kan bland annat göra följande:

Delta i arbetet för företagsamhetsfostran: . genom att ordna företagsbesök . genom att belöna aktiva elever med stipendier . genom att ha en egen fadderklass . genom att delta i olika temadagar och evenemang för företagsamhetsfostran . genom att uppmuntra medlemsföretagare att verka som mentorer i elevernas 
företagsamhetsprojekt.

Möjliggör skolornas arbete för företagsamhetsfostran: . genom att erbjuda företagets utrymmen till studerande . genom att understöda elevernas deltagaravgifter och busstransporter till Företagsbyn  . genom att uppmuntra medlemmarna till aktivitet och samarbete med regionens 
skolor.

Dela erfarenheter och kunskap för främjandet av 
företagsamhetsfostran: . genom att delta i utvecklingen av skolornas läroplaner . genom att ge förslag och idéer för planering av lärandemiljöer och läromedel   

för företagsamhetsfostran  . genom att delta i regionala arbetsgrupper för företagsamhetsfostran.

Tillsammans med högstadiet och gymnasiet i Alahärma har vi haft regelbundet samarbete gällande 
företagsamhetsverksamhet. Gymnasiet har fortfarande kursen inom turismföretagande som vi fick till stånd.Alahärmän Yrittäjät ry

Skolsamarbetet har tagit fart i år. Vi 

har arrangerat företagarföreläsningar 

i skolan, vi har en fadderklass, lärarna 

bekantade sig med företagen, vi 

deltog i Pikkuyrittäjät-utbildningen 

och i skolans självständighetsfest. 

Liperin Yrittäjät ry 

I år hade vi ett eget stipendium till företagsamhetsklassen. Vi samarbetar med skolorna t.ex. genom att besöka lektioner och berätta om företagsamhet. Siikalatvan Yrittäjät ry 

Företagarföreningar och övriga samfund, hur deltar ni?

Samarbetet med skolor, allt från den grundläggande utbildningen 
till högstadiet, utgör en bra möjlighet för olika samfund, såsom 
företagarföreningarnas och Juniorhandelskamrarnas lokalföreningar att 
främja barns och ungas företagsamhets- och arbetslivsfärdigheter och skapa 
livskraft i den egna kommunen eller regionen.

Genom samarbete kan ni påverka de framtida 
arbetstagarnas kompetenser och attityder och 
skapa en grund för ny företagsamhet. 

Som lokal aktör kan ni delta i skolornas 
företagsamhetsfostran på många olika sätt. 
Företagarna i Finland har samlat ihop den 
bästa praxisen inom företagsamhetsfostran 
i sina egna lokalföreningar. 

Läs mer om lokalföreningarnas goda praxis gällande arbetet för företagsamhets-
fostran på Företagarna i Finlands nätsidor: www.yrittajat.fi/hyvatkaytannot.
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Vilken är din egen roll i företagsamhetsfostran?
Företagsamhetsfostran behöver människor med olika styrkor och passioner. Fundera 
vilken roll som är karakteristisk för dig så att du kan glänsa i ditt team!  Låt även elever 
och studerande delta i utvecklingsarbetet för företagsamhetsfostran och påverka sin 
egen undervisning.

Tränare

Du är bra på att inspirera och uppmuntra 
människor till att hitta sina egna styrkor och 
att göra sitt bästa. Du har förståelse för att 
misslyckanden och experiment är viktiga för 
inlärningen.
 

Utveckla företagsamhetsfostran så här:
 

Omsätt nya idéer i praktiken: Bygg upp 
fenomenbaserat lärande, testa modigt 
olika lärmiljöer och inlärningsmodeller 
och utnyttja teamlärarskap och 
kompanjonsundervisning.

Nätverkare

Du är en bra lagspelare och skapar en god 
laganda och har lätt för att bli bekant med 
nya människor.
 

Utveckla företagsamhetsfostran så här: 
 

Utveckla företagsamhetsfostran så 
här: Skapa livsviktiga nätverk för 
företagsamhetsfostran: Skaffa kontakter 
och företagsfaddrar, utveckla samarbetet 
mellan skolan och näringslivet, 
sammankalla ett utvecklingsteam 
för företagsamhetsfostran och ordna 
samarbete. Öppna skolans dörrar till det 
kringliggande samhället.

Sakkunnig

Du är bra på att gestalta omfattande helheter 
på flera nivåer och strukturera betydelsen 
av dem för ditt eget arbete. Du förstår 
hur företagsamhetsfostran är ett sätt att 
förverkliga läroplanens mål.
 

Utveckla företagsamhetsfostran så här:
 

Skapa en stabil grund och betydelse för 
företagsamhetsfostran: Du har förmågan 
att berätta varför saker och ting görs. 
Planera företagsamhetsfostran och fungera 
som innehållsutvecklare. Utvärdera också 
resultaten.

Ledare

Du är bra på att fördomsfritt testa nya 
saker och får andra att följa dig med 
ditt exempel. Du skapar möjligheter för 
andra att förnya undervisningen och 
verksamhetskulturen.
 

Utveckla företagsamhetsfostran så här:
 

Röj undan hindren för förnyelsen i 
undervisningen. Visionera stort och 
bestäm vad man kan avstå från. Se till 
att alla har en gemensam vision om 
riktningen och ordna resurser.

Behöver du hjälp? Gör testet ”Hurudan företagsamhets-
fostrare är du?”: yesverkosto.fi/testaaitsesi

Utveckla tillsammans
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Planera en årsklocka för företagsamhetsfostran

Du kan enklare integrera företagsamhetsfostran och samarbetet mellan 
skolan och företag i undervisningen då du inkluderar representanter för 
näringslivet, YES Faddrar och andra samarbetsparter i planeringen.

Schemalägg tillsammans viktiga datum, evenemang, besök och 
samarbetsprojekt i en årsklocka.

I yttre ringen av årsklockan kan ni schemalägga sådant som inkluderar 
flera aktörer.

I mitten av årsklockan schemaläggs skolans interna händelser som inte 
inkluderar samarbetsparter.

Ni kan även använda årsklockan som ett internt verktyg för skolan. I den inre 
ringen kan ni då schemalägga en enskild lärares eller en klass egna händelser 
och gemensamma projekt som omfattar övriga klasser eller årskurser i den 
yttre ringen.

Ladda ner den ifyllningsbara årsklockan: 
yesverkosto.fi/tyokirja/?lang=sv

Årsklocka
för företagsamhetsfostran

samarbete

praktik för lärare 

PRAO-vecka

5.9. Företagardagen

YES Teamet

Företagsamhets-
vecka

UF 24h -läger

Lärar-PRAO 

Lärar-företagarträff

Lärar-företagarträff

Karriärdag

Utvecklingsteamet för 
företagsamhetsfostran

SOMMARLOV

Utveckla tillsammans

läs-
året
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Led utvecklingen av företagsamhetsfostran

Ledningens uppgift är att se till att hela skolans personal har en 
gemensam vision om vad företagsamhetsfostran innebär för oss och 
vad vi strävar efter.

Uppmuntra och gör det möjligt för varje lärare att förverkliga 
företagsamhetsfostran i sin undervisning:

 . Möjliggör: Det finns tid och resurser för viktiga saker. Se till att det finns tid för 
diskussion och gemensamma planeringsstunder för företagsamhetsfostran i 
skolan. . Dela på ledarskapet: Bygg upp en företagsam verksamhetskultur som 
uppmuntrar till nätverkssamarbete och öppenhet genom ett experimenterande 
och aktiverande ledarskap. Använd mallen för En företagsam skola till din hjälp 
(s. 24). Hur klarar sig er skola i testet om en företagsam verksamhetskultur (s. 8)? . Våga drömma: Visionera hur undervisningen förnyas – vilket av det gamla kan 
man avstå ifrån för att bereda rum för nytt? Måste vi avstå något? . Möjliggör utveckling av kompetensen. Även läraren har rätt till kontinuerlig 
inlärning. . Bygg upp samarbete: Se till att skolan deltar i verksamheten som kommunens 
utvecklingsteam för företagsamhetsfostran ordnar (s. 24) och var med i 
utvecklingen av kommunen. Har ni samarbete med det lokala näringslivet? 
Utnyttjar ni YES Faddrar?

Företagsamhet 
innebär förmåga 

att omvandla idéer 
till verksamhet.

Utveckla tillsammans
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Företagsamhet 
innebär kreativitet, 

gemenskap, 
ansvarsfullhet och 

risktagning.

Företagsamhetsfostran innebär samarbete 
– gör verksamheten synlig

Företagsamhetsfostran innebär att man testar något nytt och 
delar med sig av sina idéer. Ett gemensamt utvecklingsarbete ökar 
kompetensen i företagsamhetsfostran hos alla delaktiga aktörer och 
sammanflätas med utvecklingen av kommunens livskraft.

Gör verksamheten synlig genom att berätta vad som händer i er skola 
och er kommun:

 . Fundera vem du kommunicerar med: unga, lärare, rektorer, föräldrar, medier, 
andra skolor, företagare, kommunala beslutsfattare eller tjänstemän. Vad är 
viktigt för dem att veta och hur får du fram ert budskap? . Gör upp en kommunikationsplan på årsbasis vid sidan av verksamhetsplanen 
och årsklockan (s. 34). Kom överens om roller och ansvar. . Uppdatera nätsidorna och var aktivt närvarande på sociala medier. Dela dina 
erfarenheter och experiment och fråga hur man gör på andra håll. Skicka 
nyhetstips till lokal media. . Låt eleverna vara med och producera 
innehållet: uppmuntra dem till exempel 
att blogga, synas på youtube och att på 
andra sätt delta i sociala medier. . Ta in nationella och lokala 
informationsmeddelanden till din egen 
skola: vad betyder de i er verksamhet?

Nätverka och läs nyheter 
om företagsamhetsfostran 

på YES-nätverkets kanaler på 
sociala medier. Du hittar oss 

på olika kanaler: @yesverkosto. 
Prenumerera också på 

YES-nyhetsbrevet till din e-post på 
adressen yesverkosto.fi.

Utveckla tillsammans
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Ta i bruk dessa

Det finns bra program, modeller, verktyg och stöd för att förverkliga 
företagsamhetsfostran. På följande sidor presenterar vi aktörer inom 
företagsamhetsfostran och deras tjänster.

YES-nätverket stöder utvecklingen av 
företagsamhetsfostran

Finlands mest betydelsefulla aktör inom företagsamhetsfostran, YES, är ett 
sakkunnignätverk som stöder och coachar lärare i företagsamhetsfostran. Vi fungerar 
som en regional utvecklare av företagsamhetsfostran och koordinerar samarbetet 
mellan olika aktörer.

Genom att främja samarbetet mellan skola och näringsliv och en företagsam 
verksamhetskultur i undervisningen strävar vi efter att skolorna ska utexaminera 
företagsamma unga som klarar sig i ett föränderligt arbetsliv.

Vi verkar både nationellt och regionalt utgående från varje regions egna 
utgångspunkter. Vårt mål är att varje barn och ung person ska få möjlighet till 
företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och ort och att varje lärare skall ha 
kompetens att förverkliga företagsamhetsfostran i sitt eget arbete.

Bekanta dig med tjänsterna som 
YES erbjuder på följande uppslag.

Coachning av de unga 
inför framtiden ingår 
i varje lärares arbete.
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Ta i bruk dessa

Minä

L1: Mun juttu
L2: Mun maailma

L3: Mun itseni
johtamisen taidot

L4: Mun mediat

L5: Mun työkalutL6: Mun projektit

L7: Mun tapa vaikuttaa

Laaja-alaisen osaamisen 

TAITOKARTTA

Tässä taitokartassa

vastaan kysymykseen:

Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Mun maailma
kuva: Villinikkarit Oy

YES-verktyg för utvecklandet av 
en företagsam skola

YES erbjuder fortbildning och olika verktyg för att förverkliga 
och utveckla företagsamhetsfostran. Mera information får du 
hos din egen YES-regionaktör.

YES-material

YES samlar in och sprider bra modeller och tillvägagångssätt för 
företagsamhetsfostran och erbjuder avgiftsfritt material. Förutom de verktyg 
som presenteras i den här arbetsboken kan du också bekanta dig med övrigt 
material som YES erbjuder på adressen yesverkosto.fi.

YES-fortbildningar

De avgiftsfria YES-fortbildningar ger lärarna beredskap att förverkliga och 
utveckla företagsamhetsfostran i sitt arbete. Fortbildningarna ger verktyg 
för att bygga upp samarbete med arbetslivet och uppmuntrar att utveckla 
den egna kompetensen, att förnya undervisningen och förändra skolans 
verksamhetskultur i enlighet med läroplanen.

Bekanta dig med fortbildningarna på adressen yesverkosto.fi eller fråga av din 
regionala YES-aktör. Det ordnas också fortbildningar enligt behov och gärna för 
hela arbetsgemenskapen i skolan, så ta kontakt med din egen YES-regionaktör 
och fråga mera.

YES-regionaktörer

YES-regionaktörerna finns till för att stöda lärare i företagsamhetsfostran 
på olika håll i Finland. De regionala aktörerna ordnar evenemang och 
fortbildningar, utvecklar företagsamhetsfostran i regionen, bygger upp nätverk 
och samarbete mellan skolor och företag, erbjuder UF-regiontjänster och stöder 
läroplansarbetet.

Nytt YES-material:
Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja
(Min värld – Arbetsbok för mångsidig kompetens)

Mun maailma är en arbetsbok som främjar förståelsen, 
utvecklingen och tillämpningen av färdigheterna i 
mångsidig kompetens enligt den nya läroplanen. Med 
hjälp av uppgifterna reflekterar eleverna över vilken 
betydelse färdigheterna har i deras eget liv, de sätter 
upp mål och undersöker handlingarnas betydelse för 
att uppnå målen.

Laaja-alaisen osaamisen taitokartta 
(Karta över färdigheterna i mångsidig 
kompetens)

En utskrivbar mall som du kan 
använda tillsammans med eleverna för 
att skönja helhetsbilden av mångsidig 
kompetens.

Dessa och övriga YES-material kan du 
ladda ner på YES nätsidor.

Material, fortbildningar och sakkunniga gällande 
företagsamhetsfostran: yesverkosto.fi.
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YES Faddrar

Samarbete med YES Faddrar är ett allt populärare sätt att göra lärandet mer 
arbetslivsorienterat. YES Faddrar är företagare och näringslivsrepresentanter som 
fungerar som frivilliga i skolans arbetslivssamarbete. En YES Fadder kan till exempel 
bjuda in unga på företagsbesök, ge tips om arbetslivet eller dela med sig av sin egen 
kompetens under en lektion. Du kan be om samarbete med faddrar i din egen region 
på adressen yeskummit.fi.

YES Fadderskuggning

YES Fadderskuggningen går ut på att en lärare under en dag följer en YES Fadder eller 
en företagare eller arbetslivsrepresentant som har verkat som frivillig i samarbetet 
mellan skolan och näringslivet. Fadderskuggningen stärker lärarens kännedom om 
arbetslivet och företagsamheten och ger perspektiv på företagsam verksamhet.

YES Lärar-företagarträff

Samarbetet mellan skolan och företag är trevligare då lärarna och regionens 
företagare känner varandra. Därför ska vi träffas! YES Lärar-företagarträffarna kan till 
exempel gå ut på att bolla idéer för samarbete mellan skolan och företag för följande 
läsår. YES Lärar-företagarträffarna ordnas av YES-regionaktörerna men du kan också 
själv ställa i ordning en träff tillsammans med den lokala företagarföreningen.

YES Business Tour

YES Business Tour är en företagsturné till den egna kommunens eller närregionens 
företag riktad till lärarna.  Under besöken får lärarna information om det lokala 
näringslivet, de bekantar sig med företagarna och får höra om vilka behov företagen 
har gällande undervisningen. Besöken kan även ge nya idéer till samarbete mellan 
skolorna och företagen.

YES-verktyg för samarbetet mellan skola och näringsliv YES Café

YES Cafè är ett lärarmöte som ordnas utanför skolan på ett lokalt företag.

YES Café erbjuder lärarna information om företaget och dess 
verksamhetsbransch och bidrar med ett arbetslivsperspektiv i skolans vardag. 
Företaget å sin sida får presentera sin verksamhet och bekanta sig med 
regionens utbildning i en bekant miljö.

Ta i bruk dessa
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Det har aldrig varit enklare att starta företagsamhetsfostran. På 
Tralla.fi hittar du Finlands viktigaste modeller och metoder för 
företagsamhetsfostran. 

Tralla hjälper dig att välja de metoder och inlärningsmiljöer inom 
företagsamhetsfostran som lämpar sig bäst med tanke på dina elevers ålder och 
färdighetsnivå. Med hjälp av Tralla utvecklar du elevernas kunskaper, färdigheter 
och attityder inom företagsamheten på alla skolstadier. 
 
Med dess hjälp kan du planera både den egna skolans och kommunens eller 
regionens företagsamhetsfostran. På så sätt förverkligas företagsamhetsfostran 
från förskole- och nybörjarundervisningen upp till högstadiet.
 
På Tralla har man även samlat ihop teori om företagsamhetsfostran och öppnat 
upp de mest centrala begreppen. Tjänsten baseras på undervisnings- och 
kulturministeriets riktlinjer för företagsamhetsfostran från år 2017, läroplaner samt 
övriga strategier som vägleder utbildningen ur företagsamhetens synvinkel.
 
Tralla.fi-tjänsten har producerats av stiftelsen Yksityisyrittäjäin Säätiö. Nationella 
YES rf ansvarar för genomförandet och den fortsatta utvecklingen. 

Testa genast: www.tralla.fi.

Företagsamhetsfostrarens nya arbetsredskap: tralla.fi

Mångsidig undervisning
Ta i bruk material och modeller som visat sig vara bra. 
Bekanta dig med andras erfarenheter.

Tralla hjälper till att förverkliga läroplanernas målsättningar 
och planera en lämplig verksamhet för varje åldersgrupp.

Utvecklas som 
företagsamhetsfostrare 
Lär dig mer om företagsamhet 
och företagsamhetsfostran. 
Fördjupa din kompetens inom 
företagsamhetsfostran.

På Tralla har man samlat teori om 
företagsamhetsfostran och öppnat upp 
de mest centrala begreppen.

Utvecklas och nätverka
Dela egna innehåll. Ge respons. Hitta 
nya aktörer oh samarbetspartner.

På Tralla kan du dela egna innehåll, 
kommentera andras innehåll, markera 
favoriter för dig själv och följa 
användare som producerat innehåll 
som är lämpligt för dig.

Tralla.fi är varje lärares redskap för planering och genom-
förande av företagsamhetsfostran samt för fortbildning.

Ta i bruk dessa
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Arbetslivserfarenhet i UF-programmen 
från grundskolan till högskolenivå

Ung Företagsamhets rf:s (UF) utbildningsprogram 
stöder de unga att identifiera och utnyttja 
sina egna kunskaper, färdigheter och 
idéer. UF-programmen stärker de ungas 
företagsamhetsattityd, ekonomihantering och 
arbetslivsfärdigheter. 

Programmen UF Ett år som företagare och UF 
Start Up varar i ett läsår eller en termin. De unga 
grundar fungerande företag med riktiga pengar 
och kan delta i  Våga vara företagsam -evenemang.

Det mycket populära Pikkuyrittäjät-programmet 
som riktar sig till elever i åk 4–6 är en helhet 
bestående av nio teman där barnen på ett lekfullt 
sätt bekantar sig med företagsamhet. Närmare 
25 000 barn har redan deltagit i programmet 
Pikkuyrittäjät.

Bekanta dig med UF-programmen och beställ 
utbildningsmaterial på adressen nuoriyrittajyys.fi.  
Innan programmen tas i bruk kan du delta i UF:s 
eller den närmaste YES-regionaktörens avgiftsfria 
programskolning. YYES hjälper dig att hitta 
frivilliga representanter från arbetslivet och stöder 
samarbetet mellan skola och näringsliv.

Ta i bruk dessa

Fler verktyg för företagsamhetsfostran
TAT erbjuder information och positiva 
erfarenheter om arbetslivet åt unga

Ekonomiska informationsbyrån TAT fungerar som en bro till framtidens 
arbetsliv. Kärnan i verksamheten är de ungas ekonomiska och 
arbetslivsrelaterade färdigheter.

Företagsbyn är en lärandehelhet gällande samhället, ekonomin, arbetslivet 
och företagsamheten som riktas till årskurserna sex och nio inom den 
grundläggande utbildningen. Företagsbyn fungerar som en studiestig inom 
företagsamhetsfostran i grundskolan. Lärandehelheten som består av 
lärarfortbildning, studiematerial samt besök i lärandemiljön Företagsbyn har 
utsetts till världens bästa utbildningsinnovation.

Träningen av kommersiell kompetens och framtida arbetslivsfärdigheter 
fortsätter på andra stadiet med hjälp av avgiftsfria Businesskurser.  På de 
digitala kurserna lär man sig försäljning och marknadsföring, interaktions- och 
förhandlingsfärdigheter, global handel och cirkulär ekonomi samt finansiering 
och redovisning. Businesskurserna finns på finska, svenska och engelska och 
är tillgängliga för såväl gymnasier som för yrkesinriktade skolor. Genom att gå 
kurserna har de unga även möjlighet att komma till Slush.

TATs verksamhet riktar forskningsinformation gällande attityder relaterade till 
de ungas utbildning och arbetslivet. Den årliga forskningen som genomförs som 
en del av Kun koulu loppuu (’Då skolan slutar’) -media undersöker elevernas i 
åk 7-9 och andra stadiets studerandes tankar kring de framtida valen.

Bekanta dig med vår verksamhet: www.tat.fi.
Följ oss även på sociala medier: @TATtalks, @bisneskurssit, @kesaduuni, 
@KunKouluLoppuu och @Yrityskyla.
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Fler verktyg för företagsamhetsfostran

Företagarna i Finland

Företagarna i Finland är en organisation med över 115 000 
medlemsföretag som är verksam i alla kommuner i Finland. 
Organisationen ger information om företagandet, erbjuder stöd 
och tjänster samt uppmuntrar till företagsamhet. På Företagarnas 
hemsida finns mycket information om företagandet och grundandet 
av företag som kan användas i undervisningen. Det finns även 
mycket verksamhet för Unga Företagare. Det går att bli medlem 
i Företagarna redan som studerande. Studerandemedlemmar 
får tillgång till förmåner och tjänster som påskyndar starten av 
företagsverksamhet. yrittajat.fi Dessutom erbjuder vi information 
som stöder företagsamhetsundervisningen till lärare. 

www.yrittajat.fi
nuoretyrittajat.fi

OAJ

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är den enda 
arbetsmarknadsorganisationen som bevakar arbetstagarnas intressen 
inom undervisningsbranschen från småbarnsfostran till vuxenutbildningen. 
Organisationens huvuduppgift är utveckling av arbetsrelationer och -miljö 
för undervisningsbranschens arbetstagare. OAJ har även 
ett starkt inflytande på utbildningspolitiken och verkar aktivt för att 
utveckla hela undervisningsbranschen och småbarnsfostran.

Till OAJ hör barnträdgårdslärare, lärare inom grundskolor, gymnasier, 
yrkesskolor, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning och fritt 
bildningsarbete, ledare och rektorer för skolor och läroanstalter, ledare 
och experter inom undervisnings- och bildningsverksamheten samt 
lektorer vid universitet. Medlemmarna består även av lärarstuderande och 
pensionerade lärare.
 
OAJ vill främja och stöda genomförandet av företagsamhetsfostran 
i daghem, skolor och läroanstalter eftersom det ökar deras 
arbetslivskunskaper och -färdigheter samt främjar deras samarbete med 
det övriga arbetslivet.  Samtidigt diversifierar företagsamhetsfostran 
lärarnas arbete genom att bidra med nya verksamhetssätt och -miljöer.
oaj.fi
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4H

4H finns till för barn och unga! I 4H:s Kolme askelta työelämään (Tre steg 
till arbetslivet) -modell för företagsamhetsfostran fostras man gradvis in i 
arbetslivet och företagandet. 

4H-företag är en modell för småskalig företagsamhet för unga i åldern 
13–28 år. 4H-företag för unga kan som kortast vara verksamma i en dag, 
vara ett sommarjobb eller företagande under en längre tid. 4H-företag är 
ett bra sätt att testa en egen affärsidé, tjäna pengar vid sidan av studierna 
och samla på sig värdefull arbetserfarenhet. Man har möjlighet att få 7 
studiepoäng om man varit 4H-företagare. 4h.fi/yritys

Kursen Körkort till arbetslivet som omfattar 0,5 studiepoäng och som 
riktas till elever i åk 7-9 lär ut färdigheter för arbetslivet och kundbetjäning. 
Förutom betyg får kursdeltagarna ett digitalt kompetensmärke (open 
badge). Kursen kan beställas till skolan via den lokala 4H-föreningen. 
4h.fi/ajokortti

Det finns 2 700 4H-klubbar för elever i åk 1-6 som träffas varje vecka i 
bystugor, ungdomslokaler och skolor. Verksamhetsmetoden är ’learning 
by doing’. I undervisningen betonar vi gemenskap och att barnet gör saker 
självt. I företagsklubben Safkasankarit (’Mathjältarna’) för barn planerar 
man olika matrelaterade produkter och tjänster samt väcker intresset för 
företagsamhet. TOP-sidan med uppgifter fungerar som stöd för barnens 
företagsamhetsfostran. 4h.fi/kerhot ja toptehtavat.fi

Fler verktyg för företagsamhetsfostran
MTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK är ett fackförbund 
som jobbar för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare. MTK främjar 
samarbetet med grundskolan genom att erbjuda stöd för gårdsbesök och 
producera studiematerial som berättar om gårdsbrukets näringslivsverksamhet och 
livsmedelsproduktion. Materialet som riktas till lärare innehåller videor, publikationer 
om djurens välmående och landsbygdens näringsliv: mtk.fi/oppimateriaali.
 
MTK fortbildar företagare i att berätta sin egen företagarhistoria för grundskolelever. 
Företagarna hittar du på YES-fadderportalen. Under lektionerna presenteras olika 
lantgårdar med hjälp av en prezi-presentation: mtk.fi/koululahettilas. MTK har ett 
nära samarbete med Finska forstföreningen. Ett mångsidigt utbud av skogsärenden 
får man på webbplatsen  metsapuhuu.fi.
www.mtk.fi

Finlands Näringsliv EK

Finlands Näringsliv EK är ett centralförbund för 27 branschförbund och en 
gemensam röst för näringslivet - EK representerar omfattande näringslivets alla 
privata branscher i Finland samt företag av alla storlekar. EK är en samhällelig 
attitydskapare vars uppgift är att få till stånd bättre och konkurrenskraftigare 
verksamhetsomständigheter för företag och företagare i Finland.

Vi på EK tror starkt på att det finns en enorm företagsamhetspotential hos unga 
och invandrare. Att främja sysselsättningen bland unga och invandrare är ett 
genomgående tema i EK. Vi åker runt i finländska skolor och flyktingcentraler för att 
berätta om arbetslivsfärdigheter och uppmuntra till företagsamhet

EK:s ungdomsprojekt: ek.fi/mita-teemme/tyoelama/kesatoita-nuorille
EK:s projekt som berör invandrare: 
ek.fi/mita-teemme/tyoelama/tyovoima/turvapaikanhakijat-toihin

http://mtk.fi/oppimateriaali
http://metsapuhuu.fi
http://www.mtk.fi
http://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/kesatoita-nuorille
http://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/tyovoima/turvapaikanhakijat-toihin
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PERHEYRITYSTEN   LIITTO

Egna nätverk

Utöver de verktyg och samarbetsinstanser som nämns i den här arbetsboken 
lönar det sig för dig att även utnyttja andra kontakter. Har du lokala 
samarbetspartner eller personliga kontakter med vilka du kunde samarbeta 
inom företagsamhetsfostran?

Dina egna nätverk och kontakter:

Fler verktyg för företagsamhetsfostran

Familjeföretagarnas förbund

Över 450 finska familjeföretag hör till Familjeföretagarnas förbund som 
erbjuder kunskap om och förståelse för familjeföretagande och stöd för 
samarbete mellan skola och företag. Förbundet publicerar bl.a. tidningen 
Perheyritys (’Familjeföretag’).
perheyritys.fi

Opinkirjo

Utvecklingscentret Lärorik är en organisation som mångsidigt stöder 
barns och ungas välmående. Vi utvecklar verksamhet som gör unga 
delaktiga. Vi ordnar skolningar och producerar kvalitativa läromedel för 
skolungdomsarbetet och förverkligandet av läroplanerna.

Företagsamhetsfostran är en av tyngdpunkterna för Utvecklingscentret 
Lärorik. Vi har producerat det avgiftsfria läromedlet Yks, kaks – toimimaan! 
för grundskolans lägre klasser. Materialet stärker elevernas företagsamma 
färdigheter och lämpar sig som undervisningsmaterial i samhällslära i årskurs 
3–6.

Dessutom erbjuder vi barn och unga en möjlighet att visa sitt kunnande och 
sina idéer i tävlingen Yritys Hyvä: yrityshyva.opinkirjo.fi.

Lärorik erbjuder också utbildning som leder tillexamen i lärarutbildnings-
enheter. För mera information se våra hemsidor opinkirjo.fi och ta kontakt 
gällande Dina tankar! Vi skapar framtiden nu, tillsammans!

Ta i bruk dessa
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Slutligen:
fundera ensam eller tillsammans:

Vad betyder företagsamhet för mig?

Vad betyder företagsamhet i vår skola?

Företagsamhet är fråga om 
attityder och handlingssätt som vi 

lär oss genom praktisk övning.



Bästa utvecklare av 
företagsamhetsfostran,
den här delen av boken ska du fylla i själv. 

Företagsamhetsfostran innebär inte bara enskilda gärningar eller färdiga modeller utan 
det är en metod som förnyar undervisningen genom åtgärder, upplevelser och experiment, 
ibland även misslyckanden, för man lär sig av allt.

Den här arbetsboken är därför inte en strikt handbok om hur saker och ting bör göras utan 
tanken är att erbjuda stöd och inspirera dig att bygga en företagsam och experimentell 
verksamhetskultur. Börja med att fylla i följande sidor med dina egna tankar!



Passion för företagsamhetsfostran!

idéer


