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Våra familjer

En helhet med fyra 
teman där barnen 

bekantar sig med olika 
familjer, arbeten och 
penninganvändning.

Småbarnspedagogik, 
förskola och åk 1



Småbarnspedagogiken är en del av det finska 
utbildningssystemet och en viktig del av barnets 
utveckling och lärande. Programmet Våra famil-
jer är utformat för att stöda undervisningen inom 
småbarnspedagogiken, förskolan samt åk 1. Pro-
grammets teman utvecklar mångsidig kompetens 
i enlighet med planen för småbarnspedagogik och 
läroplanen. Programmet stärker barnens samar-
bets- och interaktionsfärdigheter genom att de 
uppmuntras göra saker tillsammans.  

Programmets syfte är att främja lärande och hjälpa 
barnen att se hur deras egna och andras handlingar 
samt samhället påverkar familjen. Våra familjer-
programmet hjälper barnen att förstå familjen som 
en helhet. Man går bl.a. igenom vad en familj gör, 
hur varje familjemedlem kan påverka välmåendet, 
val, man diskuterar behov och önskningar, priorite-
ringar samt grundläggande frågor kring pengar och 
användningen av dem.
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Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashtaggen #Vårafamiljer hittar du 
idéer som andra delat.

@nuoriyrittajyys #Vårafamiljer

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.

Barnen växer, utvecklas och lär sig i interaktion med 
andra människor och närmiljön. Programmet väcker 
säkert många intressanta frågor och insikter. Ge 
rum för frågorna och låt barnen vara med och söka 
svar. Barn är nyfikna av naturen och vill lära sig nya 
saker, repetera och upprepa. Man lär sig genom att 
fråga och frågorna ”Vad?” och ”Varför?” är viktiga 
redskap för läraren. Insikter och nya idéer kan främ-
jas genom frågorna ”Vad tänkte du?” och ”Varför 
valde du den här?”.

Lärarens handbok presenterar programmets fyra 
teman som kan gås igenom under flera tillfällen. 
Programmet erbjuder också en möjlighet att bjuda 
in barnets familjemedlemmar för att berätta till 
exempel om sitt arbete.

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå
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Programsammanfattning

Materialtabell

Vi skickar det material du beställt via post. Det här 
programmet innehåller följande kostnadsfria material:

Handledning i användningen 
av programmet

MATERIAL TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4

Lärarhandböcker * * * *
Arbetshäften, ett till varje barn * * *
Våra familjer-huvudplansch (A1) * * *
Våra familjer-familjekort * *
Öde ö-plansch (A1) * *
Öde ö-bildark (A4), med 15 föremål *
Öde ö-bildark (stora föremål) till varje grupp *
Behov och önskningar-frågekort till läraren 
(9 st. per ark)

*

Behov och önskning-kort till barnen *
Matkort till varje grupp *
Pengark (ett ark till varje grupp: 25 x 10 cent, 
5 x 50 cent, 5 x 1 €)

*

Programdiplom, ett till varje barn *

    Digiböcker hittar du på adressen: 
 nyohjelmat.fi

Differentiering

Programmet Våra familjer grundar sig på funktionellt 
lärande. Programmet innehåller många konkreta 
övningar samt grupparbeten och diskussioner i grupp. 
Funktionellt lärande är i sig differentierande eftersom 
varje barn och grupp kan välja att utföra verksamheten 
enligt sina egna förmågor. Genom att styra verksam-
heten stöder pedagogen var och ens framsteg indivi-
duellt. Gruppsammansättningen kan också planeras så 
att barnet får kamratstöd av andra barn.

Materialet är uppbyggt så att pedagogen kan välja ut 
lämpligt material för sin egen undervisning och grupp. 
Övningsuppgifterna kan differentieras med avseende 
på omfattning eller målsättningar, differentieringen kan 
gälla enskilda barn eller grupper. 

Alla elever behöver inte göra allt på samma sätt eller i 
samma utsträckning, och det breda utbudet av uppgif-
ter gör det möjligt att välja och skapa olika lärostigar.

I de flesta uppgifter är slutresultatet något konkret 
som barnen skapat. I sådana uppgifter sker differen-
tieringen i form av slutresultatet. Det krävs inte 
att alla barn/grupper har lika komplexa resultat, utan 
man lägger upp mål gällande t.ex. kvalitet utifrån tan-
ken om differentiering. 

Många av uppgifterna ger rum för dialog. Att 
uttrycka sina tankar i ord sker på den nivå som är 
lämplig för barnet. Det är alltså värt viktigt att ge tid 
och plats för diskussion.

Meddela när ni genomfört 
programmet och ge respons: 

 nyohjelmat.fi

Bekanta dig med 
programmet och dess 
material. Fundera på 

samarbete med andra lärare 
och grupper.

ungforetagsamhet.fi
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4 VÅRA FAMILJER PÅ 
UPPKÖP – HUR ANVÄNDER 

MAN PENGAR?    
Målsättningar: Barnen lär sig 

använda pengar. Övar på samarbete.
Mångsidig kompetens: 

K2, K3, K6, K7
Läroämnen: t.ex. 

MO, OMG, MA

1

1 VÅRA FAMILJER

Målsättningar: Barnen lär om 
olika familjer och övar på att 

uttrycka sina åsikter. 
Mångsidig kompetens: K1, K2
Läroämnen: t.ex. MO, RE, LK, 

OMG

2

2 VÅRA FAMILJERS 
ARBETEN OCH YRKEN

Målsättningar: Barnen lär om 
olika arbeten och yrken. Övar på 

att diskutera och lyssna. 
Mångsidig kompetens: K2

Läroämnen: t.ex. 
MO, OMG, BK

3

3 VÅRA FAMILJERS BEHOV 
OCH ÖNSKNINGAR

Målsättningar: Barnen lär om 
olika önskemål och behov. Övar 

på att lyssna och förhandla. 
Mångsidig kompetens: K2, K3

Läroämnen: t.ex. MO, OMG, BK
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Från småbarnspedagogiken till skolan
UF:s stig för småbarnspedagogik har som mål att 
stöda planeringen av undervisningen. Från stigen 
ser du hur Våra familjer -programmet kan inte-
greras med planen för småbarnspedagogiken, men 
även med läroplanen. Du kan komplettera stigen 
enligt dina egna behov och på ett sätt som passar 
gruppen. UF-programmen stöder helhetsskapande 
undervisning och mångsidig kompetens.  

I Våra familjer-programmet sporras alla att använda 
sin fantasi och uppfinningsrikedom, uttrycka sig och 
vara kreativa. Det är viktigt att uppmuntra hela 
gruppen att tänka mångsidigt, att prova, försöka och 
att vara ihärdig. Misstag är också tillåtna!

Delaktighet och att påverka. Stärka 
förmågan och viljan att delta i 

gemensam verksamhet.

Lära sig ta hand om sig själv och 
vardagskompetens. Lära sig göra val för 

en hållbar livsstil.

Öva interaktion, att uttrycka sig och att 
förstå andra.

Tänka och lära via olika familjer 
och närmiljön.

Familjebakgrunderna är olika och det är bra att 
fundera på hur attityder till exempelvis språk, 
etnisk bakgrund, livsåskådning, funktionsnedsätt-
ningar, kön och dess mångfald syns i familjernas tal, 
gester, handlingar och rutiner. Programmet erbju-
der en bra möjlighet att lära känna olika familjer.

UF:s stig för småbarnspedagogik går vidare till den 
grundläggande utbildningen.

TilläggsuppgifterTilläggsuppgifter

4
Våra familjer på 
uppköp — hur 
använder man 

pengar?

3
Våra familjers behov 

och önskningar

2
Våra familjers 

arbeten och yrken

1
Våra familjer

Lärområden

Till exempel modersmål, omgivningslära, 
matematik

Kulturell och kommunikativ 
kompetens. Vardagskompetens. 

Arbetslivskompetens och 
etreprenörskap. Förmåga att delta, 

påverka och bidra till 
en hållbar framtid.

K2, K3, K6, K7

Lärområden

Till exempel modersmål, religion, 
livsåskådningskunskap, omgivningslära

Förmåga att tänka och lära sig. 
Kulturell och kommunikativ 

kompetens.
K1, K2

Lärområden

Till exempel modersmål, omgivningslära, 
bildkonst

Kulturell och kommunikativ 
kompetens.

K2

Lärområden

Till exempel modersmål, omgivningslära, 
bildkonst

Kulturell och kommunikativ kompetens. 
Vardagskompetens.

K2, K3

 Planen för 
småbarnspedagogik

 Planen för småbarnspedagogik

Läroplanen för förskolan 
och för åk 1

 Planen för 
småbarnspedagogik

Läroplanen för 
förskolan och 

för åk 1

Läroplanen för 
förskolan och 

för åk 1
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FIRST AID

ENSIAPU FÖRSTA HJÄLP

Maito

Mjölk
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kala | fisk juusto | ost

lahja | present ketsuppi | ketchup

mehu | saft leipä | bröd

porkkanat | morot hampurilainen | hamburgare

kakku | kaka kaakao | kakao
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Lärarhandbok Arbetshäfte Våra familjer-plansch A1

Öde ö-plansch (A1)

Öde ö-bildark 

Våra familjer-familjekort (24 st.)

Öde ö-bildark (stora, 4 x A4)
Behov och önskningar-

frågekort till läraren
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Våra familjer

En helhet med 
fyra teman där man 

bekantar sig med olika 
familjer, arbeten och 
penninganvändning.

Småbarnspedagogik, 
förskola och åk 1
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LEKPARK
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SKOFABRIK
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SIIRI MÖTTÖNEN
PUUTARHURI JA KUKKAKAUPPIAS, 

ÄITIYSVAPAALLA

SAMU MÖTTÖNEN
ALAKOULULAINEN

SALLI MÖTTÖNEN
VAUVA

FARO SUHANI
SAIRAALAN LÄÄKÄRI

NILA SUHANI
LASTENTARHANOPETTAJA

FATIMA SUHANI
OPISKELIJA

BENI SUHANI
ALAKOULULAINEN

ANNA MUTIKAINEN
KILPARATSASTAJA JA 

RATSASTUKSENOPETTAJA

Osa 2 Osa 2

Osa 2Osa 2
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BEHOV OCH ÖNSKNINGARBEHOV OCH ÖNSKNINGAR BEHOV OCH ÖNSKNINGAR
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Innan och under programmet är det bra att tänka på lärarens och barnens roller:

Läraren
• Leder och styr från tema till tema genom diskussion och frågor.

• Berättar berättelser och ger exempel på olika situationer.

• Hjälper barnen att göra själva och lära av varandra.

• Uppmuntrar barnen till att diskutera, fråga, motivera sina åsikter och lära genom att göra.

• Tillåter misstag, låter barnen fundera och lära sig av sina misstag.

Barnen
• Lär sig ta reda på saker, söker svar, lär sig av sina misstag och övar problemlösning.

• Tar ansvar enligt sin ålder.

• Värdesätter sig själva och andra som aktiva medverkande.

• Lär sig många andra färdigheter som behövs i framtiden.

Pengark
Behov och önskningar 

-kort till barnen Matkort (30 st.) Programdiplom

_______________________________________________________

HAR UNDER ÅR ________ DELTAGIT 

I VÅRA FAMILJER -PROGRAMMET OCH LÄRT SIG ATT

TÄNKA OCH SAMARBETA, 

FÖRSTÅ DEN EGNA AKTIVITETENS BETYDELSE, 

ATT FATTA BESLUT, 

ATT FÖRSTÅ VAD PENGAR ÄR OCH HUR MAN ANVÄNDER PENGAR.

DU HAR VARIT EN FIN DELTAGARE.

TACK FÖR ATT DU VAR MED!

Företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – att lära genom att göra.
Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi

Material med bildexempel
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Gratulerar!
Ni har tillsammans klarat av Våra familjer-programmet med glans. Nu kan du bekanta 
dig med Jag + du = vi-programmet för åk 1–3, som stöder barnens självkänsla, hjälper 

dem upptäcka sina förmågor samt stärker deras samarbetsfärdigheter.

Kolla också de andra UF-programmen.

Nästa UF-steg

Trevlig resa till följande inspirerande
värld av UF-program!

ungforetagsamhet.fi

Jag + du = vi

Programmet är avsett för åk 1–3 och strävar till att lära barnen att upp-
täcka sina egna och kompisarnas styrkor. Barnen lär sig också förstå 
betydelsen av samarbete och uppskatta vars och ens olika förmågor.

Familjerna

Familjen Möttönen

Siiri är trädgårdsmästare och har 
blombutik, hon är mammaledig.
Samu är lågstadie-elev.
Salli är baby.

Familjen Suhani

Faro är sjukhusläkare.
Nila är barnträdgårdslärare.
Fatima studerar.
Beni är lågstadie-elev.

Familjen Mutikainen

Anna är tävlingsryttare 
och ridlärare.

Familjen Nieminen-Wilson

Marja är frisörska.
Sarah är inredare.
Emma är förskole-elev.
Sofia är förskole-elev.

Familjen Virtanen

Janne är elmontör.
Kaisa är studerande.
Quang är högstadie-elev.
Juhani är förskole-elev.

Familjen Johansson

Erik är advokat.
Minna är polis.

Familjen Nykänen-Blomqvist

Tarja är diplomingenjör.
Sven är företagare inom byggbranschen.
Ville är gymnasie-elev.
Antti är högstadie-elev.
Lotta är lågstadie-elev.
Linus är i daghem.

Tilläggsuppgifter



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   #Vårafamiljer

ungforetagsamhet.fi
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