
LÄRARENS GUIDE

Vårt samhälle

En helhet med sex 
teman med fokus på 
närmiljö, röstande, 
yrken och ekonomi. 

åk 4-6



Programmet Vårt samhälle är en helhet riktad till elever i åk 4–6. I programmet bekantar 
sig eleverna med närmiljön och faktorer som inverkar på den. Programmet stöder elev-
ernas delaktighet och erbjuder en första erfarenhet av egna påverkningsmöjligheter och 
betydelsen av ens eget agerande. Programmet erbjuder verktyg till att lära sig medborgar-
färdigheter genom egen aktivitet. 

Lärarguiden presenterar programmets sex teman, där varje tema består av 1-2 lektioner. 
Innehållet och teman stöder målen i läroplanen, speciellt arbetslivskompetens och entre-
prenörskap samt helhetsskapande undervisning. Programmet lämpar sig väl också för att 
förverkliga mångvetenskapliga lärområden såsom läroplanen förutsätter. Programmet ger 
möjlighet till samarbete mellan skolan och aktörer utanför skolan. Genom teman som 
behandlas under lektionerna kan man bjuda in representanter för olika branscher för att 
berätta om sitt yrke eller t.ex. om beslutsfattande. Man kan också bekanta sig med olika 
yrken genom besök och utflykter.  

Välkommen med! 
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Genom att följa våra kanaler på sociala medier och hashtaggen #Vårtsamhälle hittar du 
idéer som andra delat.

@nuoriyrittajyys #Vårtsamhälle

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/
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Material

Övrigt tilläggsmaterial till programmet hittar 
du på UF:s hemsidor där du kan bekanta dig 
med bl.a.:

• infobrevet Hälsningar hem till 
vårdnadshavarna

• UF LP-stigen där du ser hur programmet 
och olika läroämnen är ihopkopplade

• länkar och tips till användning av digitala 
arbetsredskap

• webbövningar
• sluttestet
• utvärderingsmaterial 

Handledning i användning av 
programmet

Läroämnesförkortningar:

MO = modersmål

OMG = omgivningslära

MA = matematik

BK = bildkonst

SL = Samhällslära

Varje tema innehåller

IKT-tips 

Idéer hur man kan använda bl.a. informa-
tions- och kommunikationsteknik.

Tilläggsinformation

Viktigt innehåll om ämnet, begrepp, ord 
och förklaringar till dem.

Tilläggsövningar

Tilläggsövningar som hjälper eleverna att 
bekanta sig djupare med ämnet.

Bjud in en volontär från arbetslivet

Tips om hur du kan samarbeta med 
aktörer utanför skolan. 

Sammanfattning av programmet

Programsammanfattningen beskriver hur programmet Vårt 
samhälle framskrider. Meningen är också att sammanfattningen 
skall fungera som stöd då man tar i bruk programmet. Pro-
grammet innehåller sex teman, som stöder sig på läroplanen 
för den grundläggade utbildningen. Lektionsplanerna för olika 
teman är riktgivande och det finns inget rätt eller fel sätt att 
genomföra dem. Du kan genomföra lektionen helt enligt guiden 
eller använda den som en riktgivande stomme.

Differentiering

Programmet Vårt samhälle grundar sig på funktionellt lärande. 
Programmet innehåller många konkreta övningar samt gruppar-
beten och diskussioner i klass. Funktionellt lärande är i sig dif-
ferentierande eftersom varje elev och grupp kan välja att utföra 
verksamheten enligt sina egna förmågor. Genom att styra verk-
samheten stöder läraren/handledaren var och ens framsteg 
individuellt. Gruppsammansättningen kan också planeras så att 
eleven får kamratstöd av andra elever.

Materialet är uppbyggt så att läraren kan välja ut lämpligt mate-
rial för sin egen undervisning och klass. Övningsuppgifterna 
kan differentieras med avseende på omfattning eller målsätt-
ningar, 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 de flesta uppgifter är slutresultatet något konkret som eleverna 
skapat. I sådana uppgifter sker differentieringen i form av slutre-
sultatet. Det krävs inte att alla elever/grupper har lika komplexa 
resultat, utan man lägger upp mål gällande t.ex. kvalitet utifrån 
tanken om differentiering. Många av uppgifterna ger rum för dia-
log. Att uttrycka sina tankar i ord sker i stort sett på en nivå 
som lämpar sig för eleven själv, det är alltså värt att ge tid och 
plats för diskussion.

Använd Mätaren för 
entreprenörskapsfostran

www.lut.fi/mittaristo

Programsammanfattning

    Webbmaterial hittar du på   
 adressen: nyohjelmat.fi

4 OLIKA YRKEN
Målsättningar: Att bli 

bekant med hur samhället 
fungerar och den privata och 

offentliga sektorns yrken
Läroämnen: t.ex. SL, MA
Mångsidig kompetens: 

K6, K2

BEKANTA DIG MED 
PROGRAMMET OCH 

DESS MATERIAL

ungforetagsamhet.fi
1 EN UPPTÄCKTSFÄRD 

I NÄRMILJÖN
Målsättning: Att bli bekant 

med närmiljön
Läroämnen: t.ex. MO, SL, 

OMG
Mångsidig kompetens: K1 

ANMÄL PROGRAM-
PRESTATIONEN OCH 

GE RESPONS

nyohjelmat.fi

3 VI BYGGER EN 
MINISTAD

Målsättningar: Att öva krea-
tivitet och grupparbete

Läroämnen: t.ex. BK, SL
Mångsidig kompetens: K3

5 KODAREN BEORDRAR
Målsättningar: Öva logiskt 
tänkande, problemlösnings-
färdigheter, kreativitet och 

ICT-färdigheter
Läroämnen: t.ex. MA, SL, BK
Mångsidig kompetens: K5

2 FART PÅ 
PLANERARNA

Målsättning: Att öva 
idéskapande, samarbete och 

beslutsfattande.
Läroämnen: t.ex. MO, SL, 

OMG
Mångsidig kompetens: 

K7

6 SÅ HÄR KRETSAR 
PENGAR

Målsättningar: Förstå peng-
ars kretslopp och öva på 
användningen av pengar
Läroämnen: t.ex. SL, MA

Mångsidig kompetens: K4

4

1
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UF LP -stigen
UF LP -stigen är tänkt som stöd för planeringen av 
det egna undervisningsarbetet. Stigen visar hur pro-
grammet Vårt samhälle sammankopplas med läro-
planen och du kan komplettera stigen så att den 
passar dina behov. UF-programmen stöder helhets-
skapande undervisning, mångsidig kompetens och 
planering av mångvetenskapliga lärområden. 

Eleverna bekantar sig med sina egna styrkor, olika 
människor och stärker den vägen sin interaktions-
förmåga. Försök, misstag och kreativa idéer hör livet 
till och utvecklar en sund självkänsla. Genom uppgif-
ter som lämpar sig för åldern bekantar man sig med 
framtidens färdigheter, närmiljön och dess mångfald.

LP, årskurserna  4-6

LP, å
rsk

urse
rna  4

-6

Tilläggsuppgifter

 UF LP -sammanfattningen 
 finns på adressen: nyohjelmat.fi

1
En upptäckts-

färd i närmiljön

3
Vi bygger en 

ministad2
Fart på 

planerarna

4
Olika yrken

5
Kodaren 
beordrar

6
Så här kretsar 

pengar

Läroämnen:

Till exempel modersmål, 
samhällslära, omgivningslära

K1 – Förmåga att tänka och 
lära sig

Vi funderar på olika aspekter i 
anknytning till ämnet, kommer 

till nya insikter, övar på att 
granska saker kritiskt.

Läroämnen: 

Till exempel modersmål, 
samhällslära, omgivningslära

K7 – Förmåga att delta, 
påverka och 

bidra till en hållbar framtid

Vi tränar på att hitta lösningar 
och fatta beslut i skolsamfundet 

samt att agera i praktiken.

Läroämnen:

Till exempel bildkonst, 
samhällslära

K3 – Vardagskompetens

Vi är med och utvecklar 
gemensamma tillvägagångssätt, 

tränar 
på beslutsfattande och 

sociala färdigheter.

Läroämnen:

Till exempel samhällslära, 
matematik

K6 – Arbetslivskompetens 
och entreprenörskap

Eleverna handleds till att arbeta 
uthålligt, ta ansvar för sitt eget 
agerande, känna igen sina egna 

handlingar, bekanta sig med olika 
yrken och inse betydelsen av 

företagsamhet.

K2 – Kulturell och 
kommunikativ kompetens

Eleverna handleds i att 
värdesätta vårt kulturarv, prövar 
på olika uttryckssätt och tränar 

samarbete på många sätt.

Läroämnen: 

Till exempel matematik, 
samhällslära, bildkonst

K5 – Digital kompetens

Vi tränar på att använda olika 
verktyg, program och tjänster 

samt lär oss hur de används och 
fungerar genom att tillsammans 

pröva oss fram.

Läroämnen: 

Till exempel samhällslära, 
matematik

K4 – Multilitteracitet

Eleverna handleds i att iaktta 
omgivningen, uppmuntras 
till att använda mångsidiga 

informationskällor och att jobba 
med olika medier.

LP, 

årsk
urserna  

4-6
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Innan man inleder programmet är det bra att fundera på vilka 

roller läraren, eleverna och volontären har:

• agerar aktivt

• lär sig i interaktion med andra

• bollar idéer, gör, agerar, söker information,   
begår misstag, fungerar i grupp, löser problem    

 LÄR SIG MYCKET!

• beskriver sina arbetsuppgifter och uppmuntrar 
eleverna att ställa frågor

• åskådliggör samhällets funktioner, arbetslivet, 
pengarnas kretslopp och yrkeskunskap med hjälp av 
konkreta exempel 

• delar med sig av sina erfarenheter i lämpliga 
situationer och är närvarande i stunden

• fungerar som en positiv förebild

• uppmuntrar till ansvarstagande och ger konstruktiv 
och positiv respons.

Öppna dörren för 
utomstående aktörer
Under programmet öppnar sig möjligheter att på 
ett naturligt sätt samverka med närmiljön, med 
hemmen och arbetslivet. Arbetslivets representan-
ter eller vårdnadshavare kan förmedla sin berät-
telse till barnen på ett sätt som barnen minns. 
Därtill kan de dela med sig av aktuell kunskap om 
vad som behövs i deras arbete. 

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

Som lärare får du:

1. Idéer till samarbetet mellan skolan och 
hemmet

Barnen lever i en mångfacetterad omgivning och 
har att göra med olika människor. Vilka olika 
näringsidkare deltar i att bygga upp en trivsam stad 
och omgivning? Vad jobbar barnens vårdnadshavare 
med? Barnens vårdnadshavare är de bästa resur-
serna för att involvera externa aktörer i skolans 
vardag. Föräldrarna kan berätta om sina egna yrken 
under programmets avslutningsevenemang eller 
delta genom olika aktiviteter under andra teman.

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 
vardag. Barnen får fritt ställa frågor, kommentera 
och leda diskussionen.

Skriv upp målen för 
samarbetet: 

Kom överens om en lämplig tidpunkt med 
gästen.

• Diskutera programmets teman och upp-
muntra gästen att inspirerande berätta sin 
egen berättelse, om de färdigheter som 
behövs i arbetet eller om vikten av samar-
betsfärdigheter.

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

Tilläggsuppgifter

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

3. Stöd i undervisningen av 
UF-programmen

Genom att bjuda in en representant från arbets-
livet 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 
frisörsyrket. Arbetslivsrepresentanten kan berätta 
om sina egna erfarenheter och vad hen själv var bra 
på som barn eller upplevde utmanande.

Volontären/ 
arbetslivs-

representanten 
som gästar 
lektionen

Eleven

Läraren

• fungerar som handledare

• uppmuntrar till att söka information i olika källor 
istället för att ge färdiga svar

• uppmuntrar till egen aktivitet, att lära sig av andra, 
diskutera, debattera och lära sig genom att göra själv

• låter elever göra misstag och lära sig av dem.
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Ordförråd som anknyter till 
programmet Gratulerar!

Ni har tillsammans förtjänstfullt genomfört programhelheten Vårt samhälle. Nu 
kan du i lugn och ro bekanta dig med andra UF-program som stöder UF Stigen för 
företagsamhetsfostran ända upp till högskolenivå. Efter Vårt samhälle kan du ta i 

bruk programmet Miniföretagarna, där eleverna grundar egna miniföretag.

Följande UF-steg

Trevlig resa till följande inspirerande 

värld av UF-program!

ungforetagsamhet.fi

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. Pro-
grammet kan integreras i undervisningen eller 
utgöra ett tillvalsämne.

Innovationsläger – lågstadiet

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

Tilläggsuppgifter

Samhälle och närmiljö 

Samhället består av mindre delar såsom 
t.ex. städer, byar, hobbygrupper, skolor och 
arbetsplatser, där människor deltar i akti-
viteter på olika sätt. I ett samhället har man 
gemensamt kommit överens om saker såsom 
användningen av pengar och hur man fattar 
beslut. 

Den privata sektorn

Med den privata sektorn menas företag som 
ägs av personer, där största delen är mycket 
små och erbjuder arbete till några människor 
förutom ägaren. Ett privat företag kan också 
vara stort och ha många människor anställda. 
Stora företag  har också ofta många ägare. 

Den offentliga sektorn

I Finland erbjuder den offentliga sektorn tjäns-
ter till landets eller kommunens invånare 
såsom skola, rättsväsende, polis och armé samt 
hälso- och sjukvård. Därtill stöder den offent-
liga sektorn t.ex. miljöskydd. Den offentliga 
sektorn finansieras delvis via skattemedel och 
delvis via avgifter som medborgarna betalar. 

Beskattning

Skatter betalas från privatpersoners löner och 
företagen betalar skatt från sin vinst. Därtill 
beskattas nästan alla inköp; när du exempelvis 
köper popcorn och går på bio består en del 
av priserna av skatt. Via skattemedel betalas 
offentliga sammanslutningars verksamhet så 
att de kan sköta om olika tjänster i samhället.  

Röstning

Röstning är ett allmänt sätt att påverka 
gemensamma saker. Vanligtvis har alla lika 
påverkningsmöjligheter dvs. alla har lika 
många röster. Man röstar på olika alternativ 
och den som fått flest röster har vunnit. Man 
kan bestämma om vad som helst via omröst-
ning. Att välja personer till en speciell uppgift 
(t.ex. till president) via en omröstning kallas 
val. Omröstning är ett allmänt sätt att besluta 
om saker i ett demokratiskt samhälle såsom 
Finland. 

Sluten omröstning med 
röstsedlar och öppen 
omröstning

En sluten omröstning är hemlig: Väljarna skri-
ver sitt val på en lapp som inte visas för andra. 
Alla lappar sätts i en låda innan de räknas så 
att man i efterskott inte kan känna igen den 
som röstat. I en öppen omröstning (t.ex. då 
man röstar genom att räcka upp handen) vet 
man vad alla röstar eller har röstat på. 
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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


