
En helhet bestående 
av tre teman för att 

känna igen och använda 
sina egna och kompisarnas 

styrkor.
åk 1–3

LÄRARENS GUIDE

Jag + du = vi



Jag + du = vi är ett tredelat program för årskurserna 1–3. Programmet fokuserar på att förmedla 
att lärande är roligt och på utvecklingen av en positiv jag-bild. Under programmet lär barnen 
känna sina styrkor, kompisarnas färdigheter och övar på att jobba i grupp. 

Programmets målsättning är att stöda barnens positiva jag-bild, initiativförmåga och interaktions-
färdigheter. Därtill stöder programmet skapandet av en positiv grupp- och klassanda under skolsti-
gens första steg. Uppgifterna är baserade på praktiskt utförande och stärker barnets uthållighet, 
kreativitet, ansvarstagande och företagsamma attityd såsom företagsamhetsfostran förespråkar.

Programmet stöder grundskolans läroplan beträffande mångsidig kompetens och samarbetet 
mellan hem och skola. Teman och innehåll stöder även färdigheter och undervisning i informa-
tions- och kommunikationsteknologi. Jag + du = vi -programmet ger läraren verktyg att undervisa 
ämnesövergripande och att genomföra mångvetenskapliga lärområden.

Lärarguiden presenterar programmets tre teman som kan förverkligas i form av flera lektioner. I 
guiden presenteras också hur man i programmet kan samarbeta med hemmet och med arbetsli-
vets representanter. 
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Bekanta dig med alla UF-program: ungforetagsamhet.fi
Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashtaggen #Jagduvi hittar du idéer 
som andra delat.

@nuoriyrittajyys #Jagduvi

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. 

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 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 -helheten 
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

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/
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Handledning i att använda 
programmet

Programsammanfattning

Läroämnesförkortningar:

MO = modersmål

MA = matematik

OMG = omgivningslära

GY = gymnastik

BK = bildkonst

2 DU
Mål: Att bekanta sig med 

kompisarnas styrkor och utveckla 
grupparbetsfärdigheter

Läroämnen: T.ex. MO, BK
Mångsidig kompetens: K2, 

K4

3 Vi
Mål: Att öva samarbete, 

flexibilitet och problemlösning
Läroämnen: T.ex. MO, GY, 

OMG, MA
Mångsidig kompetens: K5, K7

Bekanta 
dig med 

programmet och 
dess material. Fundera på 

samarbete med andra lärare, 
representanter för arbetslivet 

och med hemmen.

ungforetagsamhet.fi

1 Jag
Mål: Att identifiera sina egna 

färdigheter och styrkor
Läroämnen: T.ex. MO, GY, BK

Mångsidig kompetens: K1, K3

Meddela om att du 
genomfört programmet 

och ge respons

 nyohjelmat.fi

Material

Lärarguiden beställs hos Ung Företagsamhet rf 
(UF). Programmets övriga tilläggsmaterial finns på 
hemsidorna där man bland annat kan bekanta sig 
med och printa ut:

• Informationsbrevet Hälsningar hem för 
vårdnadshavarna

• Jag-pappret

• Webbövningar

• Sluttestet

• UF LP-sammandraget där du ser kopplingen mel-
lan olika läroämnen och programmet.

• Dokumentet Stök och aktivitet med uppgifter

• Uppgiftspappret Mästarkodaren

• Länkar och tips till användning av digitala verktyg

• Utvärderingsblankett

Teman innehåller

iKT-tips

I rutorna med IKT-tips finns idéer på hur du 
kan använda informations- och kommunika-
tionsteknik som stöd för elevers lärande. 

Viktig information

I Viktig information -rutorna finns temarelaterat, 
viktigt innehåll samt begrepp och ordförklaringar.

Tilläggsuppgifter

I Tilläggsuppgifter-rutorna finns förslag på 
tilläggsuppgifter för eleverna så att de kan 
bekanta sig med ämnet ur olika synvinklar. 

Programsammanfattning

Programsammanfattningen beskriver hur programmet 
fortskrider och du kan använda den som stöd då du tar 
i bruk programmet. Programmet innehåller tre teman, 
som kan genomföras i enlighet med målen i läroplanen. 
Du kan tillämpa innehållen så att de passar dina peda-
gogiska målsättningar och så att olika ämnen integre-
ras. Du kan genomföra programmet antingen som ett 
projekt över hela läsåret eller som en lärhelhet över 
2–4 veckor. Programmets teman kan också komplet-
tera existerande mångvetenskapliga lärhelheter.

Differentiering

Programmet Jag + du = vi grundar sig på funktionellt 
lärande. Programmet innehåller många konkreta 
övningar samt grupparbeten och diskussioner i klass. 
Funktionellt lärande är i sig differentierande eftersom 
varje elev och grupp kan välja att utföra verksamheten 
enligt sina egna förmågor. Genom att styra verksamhe-
ten stöder läraren/handledaren var och ens framsteg 
individuellt. Gruppsammansättningen kan också plane-
ras så att eleven får kamratstöd av andra elever.

Materialet är uppbyggt så att läraren kan välja ut 
lämpligt material för sin egen undervisning och grupp. 
Övningsuppgifterna kan differentieras med avseende 
på omfattning eller målsättningar, differentieringen kan 
gälla enskilda elever eller grupper. Alla elever behöver 
inte göra allt på samma sätt eller i samma utsträckning, 
och det breda utbudet av uppgifter gör det möjligt att 
välja och skapa olika lärostigar.

I låd-uppgiften och i Jag-pappret sker differentie-
ringen också i form av slutresultatet; differentie-
ringen sker med avseende på slutresultatets kvalitet 
och användbarhet. Många av uppgifterna ger rum för 
dialog.  Att uttrycka sina tankar i ord sker på en nivå 
som lämpar sig för eleven, det är alltså värt att ge tid 
och plats för diskussion.

Använd Mätaren för 
entreprenörskapsfostran

www.lut.fi/mittaristo

    Digitalt material hittar du på   
 adressen: nyohjelmat.fi

23

1

K
6 A

rbetslivskom
petens och entreprenörskap                           K5 Digital kompetens            

        
      

K4 Multili
tte

rac
ite

t  
   

   
   

   
   

   
   

   
K

3 
Va

rd
ag

sk
o
m

pe
te

ns
  

  
 

K
7 

Fö
rm

åg
a 

at
t 

de
lta

, p
åv

er
ka

 o
ch

 b
id
ra

 ti
ll e

n h
ållb

ar 
fra

mtid      
       

          
  K1 Förmåga att tänka och lära sig                         K2 Kulturell och kom

m
unikativ ko

m
petens

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/


1716 Jag + du = vi Jag + du = vi

 UF LP -sammanfattningen finns på  
 adressen: nyohjelmat.fi

UF LP -stigen
UF LP-stigen är tänkt som stöd för planering av det 
egna undervisningsarbetet. På stigen ser du hur pro-
grammet Jag + du = vi sammankopplas med läropla-
nen, och du kan komplettera stigen så att den passar 
dina behov. UF-programmen bildar en enhetlig inlär-
ningsstig som stöder mångsidig kompetens och pla-
neringen av mångvetenskapliga lärområden. 

Eleverna bekantar sig med sina egna styrkor och 
olika människor, och stärker den vägen sin inter-
aktionsförmåga. Försök, misstag och kreativa idéer 
hör till livet. Genom att bejaka detta och stöda 
eleven, utvecklar eleven en sund självkänsla. Genom 
uppgifter som lämpar sig för åldern bekantar man 
sig med framtidens färdigheter, närmiljön och dess 
mångfald.

Tilläggsuppgifter

1
Jag

2
Du

3
Vi

Avslutnings-
tillfället

Läroämnen: 

Till exempel modersmål, gymnastik, bildkonst

K1 Förmåga att tänka och lära sig

Vi förstår betydelsen av vår egen erfarenhet, 
vi ställer frågor, lyssnar på andra, undrar och 
ifrågasätter vårt eget och andras tänkande.

K3 Vardagskompetens

Vi övar på att agera i grupp, på att känna 
igen känslor och egna styrkor. Lär oss att 

värdesätta andra. 

Läroämnen:

Till exempel modersmål, bildkonst

K2 Kulturell och kommunikativ 
kompetens

Vi samverkar med olika människor, framför 
egna åsikter, lär oss att respektera andra och 

acceptera olikheter. 

K4 Multilitteracitet

Vi producerar olika texter, prövar på att 
uttrycka oss genom bilder och skaffar oss 

information från olika källor.

Läroämnen:

Till exempel modersmål, omgivningslära, 
matematik

K7 Förmåga att delta, påverka och 
bidra till en hållbar framtid  

Vi funderar på begreppen rättvisa, likvärdighet 
och ömsesidighet och vad begreppen betyder i 

samspelet med andra. 

K5 Digital kompetens

Vi tränar på att använda apparater, program 
och tjänster och lär oss deras användnings- 

och funktionsprinciper. Vi provar oss 
fram tillsammans.

Läroämnen:

Till exempel modersmål, gymnastik, 
bildkonst, musik

K6 arbetslivskompetens och 
entreprenörskap

Vi samverkar i grupp, tränar på lämpligt 
åldersanpassat ansvarstagande, får 

erfarenheter av att planera ett evenemang 
tillsammans och blir medvetna om vad vi själva 

är bra på.

K7 Förmåga att delta, påverka och 
bidra till en hållbar framtid

Vi planerar en verksamhet och stöder 
gruppens mål som individer.

LP, årskurserna 1–3, LP, årskurserna 1–3LP, årskurserna 1–3
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Öppna dörren för 
utomstående aktörer
Under programmet öppnar sig möjligheter att på ett 
naturligt sätt samverka med närmiljön, med hem-
men och arbetslivet. Arbetslivets representanter 
eller vårdnadshavare kan förmedla sin berättelse till 
barnen på ett sätt som barnen minns. Därtill kan de 
dela med sig av aktuell kunskap om vad som behövs 
i olika arbeten. 

Utomstående gäster hjälper läraren skapa en rolig 
och annorlunda lärsituation där barnen får fråga, 
fundera och bli ivriga. 

Som lärare får du:

1. Stöd att förmedla innehållet i 

UF-programmen

Genom att bjuda in en representant för arbetslivet 
till skolan skapar du ett nytt inlärningstillfälle för 
eleverna. Den person som själv verkar i yrket är den 
bästa att berätta om färdigheter som behövs i yrket. 
Endast en frisör vet vad som är relevant i frisörsyr-
ket. Arbetslivsrepresentanten kan berätta om sina 
egna erfarenheter och om vad hen själv var bra på 
som barn eller vad hen upplevde utmanande.

2. Bekanta dig med olika yrken tillsammans 

med barnen

Barnen får bekanta sig med olika yrken på ett roligt 
och kreativt sätt. En läkare kan komma i sin vita 
rock med sitt stetoskop kring halsen och berätta 
om sitt arbete. Berättelserna om läkarens vardag är 
spännande och för med sig variation i barnens var-
dag. Barnen får fritt ställa frågor, kommentera och 
leda diskussionen.

3. Ett starkare samarbete mellan skola och 

hem

Programmet ger ett naturligt sätt att bjuda in vård-
nadshavarna till lektionen. Vårdnadshavarna kan 
berätta om sina egna yrken, färdigheter eller hob-
byer för barnen. Detta kan ske under programmets 
gång eller endast till avslutningsevenemanget.

Skriv upp målen för 
den gemensamma 
verksamheten:

• Kom överens om en lämplig tidpunkt 
med gästen. Hen kan inbjudas till avslut-
ningsevenemanget eller under andra 
teman då man med barnen går igenom 
egna intressen, olika styrkor och vikten av 
samarbetsfärdigheter.

• Diskutera programmets teman och upp-
muntra gästen att inspirerande berätta sin 
egen berättelse, om de färdigheter som 
behövs i hens eget arbete eller om vikten 
av samarbetsfärdigheter.

• Planera en fortsättning för samarbetet. 
När och var kunde ni träffas igen? Kan 
samarbetet fortsätta under följande UF-
program?

 Färdigt infobrev om programmet för 
 att skicka till volontärer finns på: 
 nyohjelmat.fi

Gratulerar!
Ni har tillsammans förtjänstfullt genomfört programmet Jag + du = vi. Nu kan du i lugn och 
ro bekanta dig med andra UF-program som stöder UF Stigen för företagsamhetsfostran 
ända upp till högskolenivå. Du kan ta i bruk programmet Vårt samhälle, där eleverna lär sig 
om den egna närmiljön och om samhället i stort genom egen aktivitet och genom att göra. 

Följande UF-steg

Trevlig resa till följande inspirerande 

värld av UF-program!
ungforetagsamhet.fi

Tilläggsuppgifter

Vårt samhälle 

En helhet bestående av sex 
teman där elever i årskurs 4–6 
bekantar sig med närmiljön, 
samhället, röstande, offent-
liga och privata sektorn, olika 
yrken, ekonomins kretslopp 
samt framtidens arbetslivsfär-
dighet – programmering.

Miniföretagarna

En helhet med nio teman, där elever i 
åk 4–6 grundar miniföretag i grupper. 
Miniföretagen skapar affärsidéer, som 
utmynnar i produkter eller tjänster, egna 
logon och mycket mer. Programmet kan 
integreras i undervisningen eller utgöra 
ett tillvalsämne.

Innovationsläger 

– lågstadiet

Ett sextimmars innovations-
läger för elever i åk 5–6, där 
elever i åk 8–9 fungerar som 
lägerhandledare. 

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/


försäljnings-
kunnande

kompetens i hållbar 
utveckling

 kreativitet

organisering
sociala 

färdigheter

uppställande 
av mål

problem-
lösningsförmåga

ansvarsfullhet

nätverkande

samarbete

uthållighet

företagsamhet

arbetslivsfärdigheter 

ekonomikunskap

medialäskunnighet

Ung Företagsamhet rf dvs. UF erbjuder pedagogiska program som stö-
der företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap i dag-
hem, skolor och läroinrättningar. UF är en ideell förening som tillhör 
den internationella Junior Achievement Worldwide -organisationen. I 
Finland startade verksamheten år 1995.  

UF Stigen för företagsamhetsfostran är en pedagogisk helhet som erbju-
der praktiska verktyg för att stärka barns och ungas företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap från förskola till högskola. 
UF-programmen stöder läroplanens målsättningar och förverkligas som 
en del av skolornas undervisning. Lärande genom att göra stärker också 
på ett konkret sätt samarbetet mellan unga och näringslivet. 

Ta kontakt: info@nuoriyrittajyys.fi  

@NuoriYrittajyys   #Jagduvi

ungforetagsamhet.fi
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