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DEN HÄR BROSCHYREN 
VILL HJÄLPA DIG OCH DIN 
ARBETSGEMENSKAP PÅ VÄGEN 
MOT EN INTEGRERAD 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE.

Broschyren innehåller visionen och konkreta mål för fostran till 
företagande i Egentliga Finland. 

Genom att kvalitativt och långsiktigt förverkliga fostran till 
företagande kan vi gemensamt bygga upp ett företagsamt och 
välmående Egentliga Finland.

Strategi 2020 för fostran till företagande i Egentliga Finland 
Förverkligat: Tarja Nieminen / Villinikkarit Oy, Johanna Vainio / YES Varsinais-Suomi 
Publicerat: Varsinais-Suomen Yrittäjät, YES Varsinais-Suomi 
Utgivare: Varsinais-Suomen liitto /maakunnan kehittämisraha 
Grafisk planering och ombrytning: Anne Jokisaari /Ad Express 
Bilder och planering: Kristiina Välimäki /Arkitarina 
Tryckeri: Painola, 2013 
Tilläggsuppgifter: Johanna Vainio, tfn. 050 3588 409, johanna.vainio@yrittajat.fi 
Hela strategin och verksamhetsrapporten på finska finns på: 
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia 
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EXTERNT 
FÖRETAGANDE 

Förstärkande av kunnande  
i affärsverksamhet 

och ledarskap

INDIVIDUELLT 
FÖRETAGANDE 

Utveckling av individens 
initiativrikedom och 

aktiva ansvarstagande

INTERNT 
FÖRETAGANDE 
Förstärkande av 

förmågan till samfälligt 
tänkande och 

gemensamt görande 

Vad betyder fostran till 
företagande för dig? 

Vad betyder fostran till företagande 
i vår arbetsgemenskap? 

BEGREPPET FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE

Källa: Paula Kyrö 1998
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Källa: Villinikkarit Oy, omarbetat av / Luthans, F. Luthans K.W. & Luthans B.C. 2004.

PSYKOLOGISKA RESURSER

Vem är du?

Hoppfullhet

Självförtroende

Uthållighet

Optimism

Framtidstro 

Lycka 

Viljestyrka

RESURSER SOM BEHÖVS I ARBETSLIVET 
OCH FÖRETAGANDET 
I fostran till företagande utvecklas kunnande för livet. 

SOCIALA RESURSER

Vem känner du?  

Hur fungerar du i 
samarbete med andra?

Kommunikationsförmåga 

Förmåga att arbeta i team

Ömsesidighet

Förtroende 

Aktiv verksamhet för det 
gemensamma bästa

HUMANA RESURSER

Vad kan du?

Professionellt kunnande

Arbetslivsfärdigheter

Självdisciplin

Företagsamhet

Hobbyer

Aktivt agerande

Nyfikenhet
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Studiestigen för fostran till företagande beskriver hur elevens 
attityd till företagsamhet och kunnande utvecklas med åldern. 
En lämplig vägledning och uppmuntran samt ett smidigt 
samarbete mellan aktörerna för den enskilda eleven framåt. 
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INDIVIDUELLT 
FÖRETAGANDE

INTERNT 
FÖRETAGANDE

EXTERNT 
FÖRETAGANDE

STUDIESTIGEN FÖR FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE

0-6 år

Positiv och 
nyfiken attityd 

till livet

Gemensamt 
görande och 

lekandets 
glädje

Målinriktad 
lek

7-8 år

Företagsam 
attityd till 
lärandet

Skicklighet i att 
beakta andra 
och fungera 
som en rejäl 

kamrat

Grupparbete

 9-12 år

Ta ansvar för 
sig själv och sitt 
eget kunnande

En förståelse 
för team-

kunnande och 
teamarbete

Projekt

13-15 år

Vilja och 
förmåga att 

utvecklas

Skicklighet i att 
verka som en 

ansvarstagande 
medlem i en 

grupp

Projekt som 
utgår från 
eleverna

16-19 år

Förmåga att 
bygga sin egen 
drömframtid

Förmåga  att 
utveckla sig 

själv och 
gruppen

Egentlig 
företags-

verksamhet

20 år ->

Passion för 
livslångt 
lärande

Förmåga att 
bygga och 
leda team

Företags 
ledning och 
utvecklande 
av affärs-

verksamheten

Källa: Villinikkarit Oy
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  Pedagogik för fostran till företagande

  Inlärningsmiljöer för fostran till företagande

  Fostran till företagande i ämnesundervisningen

  Fostran till företagande som skilda studiehelheter

  En arbetsskultur som befrämjar företagande i skolan

  Arbetslivssamarbete i fostran till företagande 

  Skolans handlingsplan för fostran till företagande

  Utvärdering  och bedömning av fostran till företagande

FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE I SKOLANS VARDAG

Hur förverkligas fostran till 
företagande i din undervisning?

Hur syns fostran till företagande i 
vardagen på vår arbetsplats? 
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KÄRNAN I FÖRETAGANDE 
ÄR ATT VÅGA 

FÖRSÖKA.                                                                                                                                       

         Källa: Finlands Företagare 
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FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE 
I EGENTLIGA FINLAND  

VISION 2020
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Fostran till företagande är grunden för 
att utveckla företagande och välmående i 
Egentliga Finland. Studiestigen för fostran till 
företagande från grundläggande utbildning 
till högre stadier bygger på kompanjonskap, 
öppenhet och nätverkande. 
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SKICKLIGA TÄNKARE OCH 
PASSIONERADE AKTÖRER!
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA 
LANDSKAPETS VÄLMÅENDE OCH 
FÖRETAGANDE 

  Individerna är skickliga tänkare och passionerade aktörer.  

  Fostran till företagande ingår i varje kommunal strategi 
        i Egentliga Finland.

  Nätverkandet mellan landskapets aktörer är äkta och öppet.

  Inom arbetsgemenskaperna finns en verksamhetskultur 
        som uppskattar företagande.

  Företagande är ett erkänt och bra yrkesval.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE I SKOLAN 

PEDAGOGIKEN I FOSTRAN 
TILL FÖRETAGANDE

  Pedagogiken föder en passion hos eleven att utveckla sig och lära sig nya saker.

  Elevcentrerade undervisningsmetoder som grundar sig på samarbetsinlärning är 
en del av vardagen på alla skolstadier.

  Att stöda och lotsa eleven att hitta sin egen grej hör till varje lärares uppgift.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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EGEN GREJ!
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE I SKOLAN

LÄRARNAS KUNNANDE I 
ARBETSLIVSFRÅGOR OCH 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE 

  Lärarna har en uppdaterad kunskap om landskapets näringslivs- och sysselsättnings-
struktur samt om studerandenas möjligheter att sysselsätta sig i det egna landskapet.

  Fortbildning för lärare och rektorer erbjuder redskap för att förverkliga ett lärande 
som utgår från arbetslivet och för att utveckla arbetslivskunnandet.

  Lärarnas kunnande i fostran till företagande värderas årligen med hjälp av instru-
mentet ”Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo” som utvecklats i Villmanstrands tekniska 
universitet.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA FOSTRAN 
TILL FÖRETAGANDE I SKOLAN

INLÄRNINGSMILJÖN FÖR 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE

  Glädjen i att komma till insikt, ansvarstagande och gemensamt görande är 
hörnstenarna för innovativ fostran till företagande.

  Par- och teamlärarskap är vardag i en inlärningsmiljö som bygger på ett lärande 
utgående från arbetslivet.

  Inlärningsmiljöer för fostran till företagande beskrivs i skolornas läroplaner 
        eller i särskilda strategier för fostran till företagande.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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FÖRETAGSAMHET ÄR ETT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH 

EN ROLL I VILKEN MAN KAN 
VÄXA GENOM ATT GÖRA OCH  

PROVA PÅ.     
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MÅLSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA 
FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE I SKOLAN

ATT LÄRA I SAMARBETE 
MED ARBETSLIVET

  I varje skola finns en person som ansvarar för arbetslivskontakter och i varje lokal 
företagarförening finns en ansvarig för fostran till företagande.

  Lärarna, de lokala företagarföreningarna och arbetslivs-representanterna utarbetar 
gemensamt en årsklocka för samarbetet mellan skolan och arbetslivet. 

  Lärar – företagarträffar och YES-fadderverksamhet används på alla skolstadier. 

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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UTVECKLINGSMÅLSÄTTNINGAR FÖR FOSTRAN 
TILL FÖRETAGANDE STADIEVIS

GRUNLÄGGANDE UTBILDNING 
 Eleverna stöds i tron på sin egen förmåga och styrka. De uppmuntras till att modigt 
använda sina färdigheter. Fel skrämmer inte utan dem tar man lärdom av.

  Eleverna tas med i arbetet för att planera, bygga och ta ansvar för skolans vardag. 
Samarbetet med arbetslivet utvecklas i synnerhet genom elevcentrerat projektlärande. 

  Lärarnas uppgift är att inspirera och stöda inlärningen. Pedagogiken utgår från 
samarbetsinlärninig. Skolan är en kollektiv mötesplats för sina invånare.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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UTVECKLINGSMÅLSÄTTNINGAR FÖR FOSTRAN 
TILL FÖRETAGANDE STADIEVIS

ANDRA STADIET
 Den studerande har ansvar för sitt eget lärande och görande. Det är möjligt att lära sig 
via en individuell lärdomsstig. De som vill bli företagare erbjuds en äkta möjlighet att 
starta företagsverksamheten redan under studietiden.

  Inlärning sker aktivt också utanför klassen i samarbete med arbetslivet. Ett delaktigt 
lärande möjliggör en utveckling av de sociala färdigheterna och arbetslivskunnandet.

  Studerandenas och lärarnas passion för lärandet föder nya tankar och 
verksamhetsmodeller. Det inspirerar till att stärka individens eget kunnande och en 
entreprenöriell arbetskultur.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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UTVECKLINGSMÅLSÄTTNINGAR FÖR FOSTRAN 
TILL FÖRETAGANDE STADIEVIS

HÖGRE STADIER
 De högre stadierna har en egen strategi för fostran till företagande. Målsättningen är 
att i olika branscher åstadkomma innovativa experter med entreprenörsanda samt 
uppmuntra till självständigt företagande.

  Den studerande kan oberoende av bransch avlägga studier i företagsamhet och 
företagsverksamhet parallellt med övriga studier. Företagandet tangerar alla 
studerande under något skede av studierna.

  Fostran till företagande och forskningen kring den bedrivs inom och mellan 
högskolorna och över fackgränserna samt i samarbete med arbetslivet och 
intressegrupper.

Mera om ämnet i strategi- och handlingsprogramsrapporten:
www.varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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ANTECKNINGAR

Vilken är din viktigaste uppgift som fostrare i företagande?

Hur stöder du eleven i att hitta sin egen grej?

Nämn tre saker som hjälper att utveckla skolans studiestig  för fostran till företagande.
1.

2.

3.

Berätta om dina erfarenheter: varsinais-suomi.yes-keskus.fi/yrittajyyskasvatuksen_strategia
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            SJÄLVKÄNSLA
                                                       LYCKA
                                              OMTANKE
                                  KREATIVITET
                           MOD
                    SAMARBETE
           KUNSKAPSTÖRST
                           FÖRETAGSAMHET
                                  MOD ATT MISSLYCKAS
                      VIDSYNTHET
              ANSVARSTAGANDE
       IHÄRDIGHET
DIALOG



                          Källa: Företagarna i Finland 

Varsinais-Suomen liitto
Egentliga Finlands förbund
Regional Council of Southwest Finland

Strategi 2020 för fostran till företagande i Egentliga Finland

FÖRETAGSAMHETENS 
MIRAKEL FINNS INTE I EN 
ÖVERLÄGSEN AFFÄRSIDÉ 

UTAN I MODET 
ATT FÖRVERKLIGA DEN.


