
Lärarens guide

Mitt jobb

En helhet med fem 
teman om företagsamhet, 
idéskapande och planering 

av den egna framtiden.
åk 7–9, med anpassningar 

för 2:a stadiet



I Mitt jobb-programmet lär sig högstadieeleverna iden-
tifiera sina styrkor och de får fundera på framtida val. 
Genom att ta reda på mer om olika yrken och begrunda 
förmågor och styrkor som behövs i dem, kan eleverna få 
hjälp att välja väg. Programmet visar hur omvälvningar 
i framtidens arbetsliv kan innebära positiva möjligheter.

Mitt jobb-programmet är en studiehelhet avsedd för 
klasserna 7-9, där eleverna får öva arbetslivsfärdigheter 
på praktiska sätt. Programmet främjar elevernas självkän-
nedom, delaktighet och interaktionsförmåga och hjälper 
dem upptäcka sina styrkor. Under programmet övar man 
informationssökning på ett mångsidigt sätt och skapar en 
grund för karriärplaner. Programmet främjar elevernas 
mångsidiga kompetens som läroplanen förutsätter.

Välkommen med i
Mitt jobb-programmet!

Använd Mätaren för 
entreprenörskapsfostran
Mätaren är ett självutvärderingsverktyg 
för rektorer och lärare inom den grund-
läggande utbildningen och andra stadiet. 
Med hjälp av Mätaren kan man bedöma 
och utveckla sin egen och läroinrättning-
ens entreprenörskapsfostran. 

Mätaren är kostnadsfri och det lönar sig 
att reservera ca 15 minuter till att svara.

www.lut.fi/mittaristoBekanta dig med alla UF-program: ungforetagsamhet.fi

@nuoriyrittajyys #MittJobb
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Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stöder lärande i företagsamhet, 
arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap från förskola till högskola. 
Programmen har utformats i enlighet med läroplanernas målsättningar. 

Förskolan Lågstadiet Högstadiet Andra stadiet Högskolenivå

Vi finns här för att hjälpa Dig! 
Ung Företagsamhet rf:s (UF) experter inom företagsamhetsfostran stöder ditt arbete runtom i Finland. 
Som stöd för elever och studerande i olika åldrar, för lärare och för arbetslivets representanter finns 
ett entusiastiskt och engagerat UF-team som har en mångsidig erfarenhet av företagande och 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: nuoriyrittajyys.fi/sv/kontakta-oss.

Innehåll
Mitt jobb-programmets genomförande och uppgifter ....................................................4

Mitt jobb-programmet i ett nötskal .................................................................................4

Programmets teman
Förhandsuppgifter ...................................................................................................8
Tema 1: Bilda team ..................................................................................................9
Tema 2: Egna styrkor .............................................................................................12
Tema 3: Framtidens arbetsliv ................................................................................15
Tema 4: Söka jobb ................................................................................................. 17
Tema 5: Lär dig framtidens arbetslivsfärdigheter ..................................................19

Ytterligare information ................................................................................................... 26
Bjud in en gästande expert till lektionen  .............................................................26

Följande UF-steg .............................................................................................................27

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/kontakta-oss/.


54 Mitt jobb Mitt jobb

    Nätmaterial hittar du på adressen: 
 nyohjelmat.fi

Mitt jobb-programmets alla fem teman kan genom-
föras som en veckas studiehelheter inom flera 
ämnen eller som separata några lektioner långa 
studiehelheter. Varje tema innehåller aktiviteter för 
2-5 lektioner och sammanlagt finns material för ca 
20-25 lektioner. Om du vill genomföra programmet 
som mångvetenskaplig helhet, använd alla uppgif-
ter i varje tema. Två lektioner långa helheter kan 
du bygga genom att använda bara de stjärnmärkta 
uppgifterna i varje tema.

Uppgifterna innehåller mycket diskussion och 
gemensamt idéskapande. Ofta är det bra att först 
prata i par eller små grupper (3-5) och först sedan 
hela gruppen tillsammans. Då kan alla delta utan att 
genast behöva tala inför hela gruppen.

Uppgifterna grundar sig till stor del på undersö-
kande lärande: eleverna söker färsk information 

Mitt jobb-programmets 
genomförande och uppgifter

I centrum för Mitt jobb-programmet står eleverna, 
som övar mångsidig kompetens genom aktiva 
arbetssätt. Programmets uppgifter är avsedda att 
främja framför allt arbetslivsfärdigheter. Samti-
digt lär sig eleverna också sådant som hör till olika 
ämnen i läroplanen, bl.a. elevhandledning, moders-
mål och samhällslära.

Mitt jobb-programmet  
i ett nötskal

Mitt jobb-programmets målsättningar
K1: Jag deltar aktivt i gruppens verksamhet och uppmuntrar också andra.

K1: Jag kan bedöma informationens tillförlitlighet i olika källor.

K2: Jag kan identifiera och beskriva mina styrkor.

K2: Jag kan presentera och motivera mina åsikter på ett trovärdigt sätt.

K3: Jag kan identifiera mitt kunnande och använder det när jag planerar framtiden.

K3: Jag kan använda teknologi för att söka information.

K4: Jag kan kommunicera via flera kanaler när jag söker jobb.

K4: Jag kan uttrycka mig och berätta om mitt kunnande på ett naturligt sätt.

K5: Jag kan söka information från olika källor.

K5: Jag kan använda teknologi för informationsbehandling och kommunikation.

K6: Jag kan bilda ett fungerande team.

K6: Jag är en ansvarsfull teammedlem och utför mina uppgifter ordentligt.

K6: Jag vet hurdana arbetsplatser och företag som intresserar och som kunde vara framtida kar-
riäralternativ.

K6: Jag kan bygga nätverk / kontakta arbetsplatser och företag som intresserar mig.

K7: Jag förstår vad jag behöver utveckla i mig själv för att förverkliga mina drömmar.

K7: Jag förstår de viktigaste begreppen som gäller arbetsliv.

t.ex. på nätet och funderar på saker ur olika synvink-
lar. Kreativitet och idéskapande tillsammans i team 
är viktiga i programmet. Eleverna reflekterar över 
sina egna uppfattningar och attityder. Alltid finns 
inte några rätta svar. Att söka tillförlitlig informa-
tion, diskutera, begrunda och motivera samt själva 
lärprocessen är viktigare än enskilda fakta.

Programmet erbjuder en utmärkt möjlighet till sam-
arbete och nätverkande mellan skolan och arbets- 
och företagslivet. Man kan bjuda in representanter 
från olika branscher som passar temat och låta dem 
berätta om sina yrken eller karriärer ur synvinklar 
som intresserar de unga. Ni kan också lära er mer 
om olika yrken genom besök och utfärder. I slutet av 
lärarguiden finns mer information om besök.

Mångsidig kompetens övas alltså på ett heltäck-
ande sätt och målsättningarna är angivna separat 
för varje tema. Det här underlättar bedömningen av 
lärandet. I programmets digimaterial på  
nyohjelmat.fi finns färdiga själv- och kamratbedöm-
ningsblanketter som ni kan använda i bedömningen.

Den digitala arbetsmiljön
Programmets material finns i både tryckt och digital 
form. Om du använder digitalt material lönar det sig 
att skapa en Mitt jobb-mapp åt eleverna i skolans 
teknologimiljö, där grupperna sparar uppgifter och 
annat de producerat i egna mappar. Om du vill kan 
du bifoga programmets digitala material.
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Programsammanfattning

4

4. SöKa Jobb
Målsättning:

• Att använda sitt eget kunnande. 
och egna nätverk för att planera 

sin framtid.
• Att öva på att uttrycka sig själv 

och kommunicera.
Mångsidig kompetens: 

K1, K3, K4, K6

FörhandSUPPgiFter
Målsättning:

• Att orientera sig och fundera på 
förhandsuppgifter inom temat.

tips: Ge eleverna i uppgift 
att göra ett attitydtest 

(nyohjelmat.fi).

Mitt jobb

Förhandsuppgifter
Börja programmet genom att ge eleverna förhands-
uppgifterna redan en vecka innan ni börjar med 
lektionerna. Uppgifterna hjälper eleverna att orien-
tera sig i programmets teman och fundera på vad 
de redan vet om ämnet. Du kan också låta eleverna 
göra ett attitydtest innan ni börjar med uppgifterna. 
Attitydtestet finns i det digitala materialet på 
www.nyohjelmat.fi.

tema 1: bilda team
Under det första temat bildar eleverna team och 
övar samarbete och teambildning. De lär sig princi-
per för fungerande teamarbete och övar dem.

tema 2: egna styrkor
Under det andra temat lär sig eleverna identifiera 
och beskriva sina egna och andra teammedlemmars 
styrkor. De beskriver också sitt kunnande och sina 
värderingar. Genom att identifiera sitt kunnande 
upptäcker eleverna sådant de kan utveckla. De övar 
även på att uttrycka åsikter på ett tydligt sätt.

Sammanställning av 
programmet

1

1. bilda teaM
Målsättning:

• Att öva på samarbetsfär-
digheter och att bilda team.
• Att lära sig att jobba i team 

på ett välfungerande sätt.
Mångsidig kompetens: 

K1, K2, K6

anMäl PrograMPreSta-

tionen och ge reSPonS

nyohjelmat.fi

3. FraMtidenS arbetSliv
Målsättning

• Öva informationssökning, källkri-
tik och argumentering.

• Att bygga sin egen karriärstig.
Mångsidig kompetens: 

K1, K3, K5, K6

35

5. lär dig FraMtidenS 
arbetSlivSFärdigheter

Målsättning:
• Att lära sig centrala arbetslivsbe-

grepp och praxis.
• Att lära sig att fungera som en 

ansvarsfull teammedlem.
Mångsidig kompetens: 

K2, K3, K5, K6, K7

2

2. egna StYrKor
Målsättning

• Att lära sig identifiera och beskriva 
sina egna och andras styrkor.

• Att identifiera kunnande och fun-
dera på hur man kunde utveckla det.

Mångsidig kompetens: 
K2, K3, K4, K6, K7

eleverna kan göra attitydtestet 
på nytt efter att ha utfört pro-
grammet och följa upp om det 

skedde någon förändring.

Genom att följa våra kanaler på 
sociala medier och hashtaggen 
#NuoriYrittäjyys hittar du mer 

stödmaterial och idéer som 
andra delat.

tema 3: Framtidens arbetsliv
Under det tredje temat övar eleverna informations-
sökning och bedömning av olika källors pålitlighet. 
De förbereder sin karriärstig genom att ta reda på 
olika framtidsmöjligheter. Under temat lär sig elev-
erna också teamarbete och argumentation.

tema 4: Söka jobb
Under tema fyra övar eleverna på att identifiera sitt 
kunnande och använda det i planeringen av framti-
den. De övar på att uttrycka sig och kommunicera 
i team. Eleverna lär sig hurdana arbetsplatser och 
företag som kunde vara intressanta på deras karri-
ärstig, hur de kan skapa kontakter till dem och hur 
man nätverkar.

tema 5: lär dig framtidens 
arbetslivsfärdigheter
Eleverna lär sig att vara ansvarsfulla teammedlem-
mar. De förstår centrala arbetslivsbegrepp och lär 
sig arbetslivspraxis.

Genom att följa våra kanaler på sociala medier och 
hashtaggen #NuoriYrittäjyys hittar du mer stödma-
terial och idéer som andra delat.
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Under programmet är det bra att nätverka med det 
omgivande samhället genom att bjuda in experter 
från företag och från arbetslivet. Utomstående 
experter kan ge aktuell information om fenomen 
i arbetslivet. Besökarna kommer ofta med inspire-
rande och fräscha synvinklar. 

Genom att bjuda in gäster till skolan tar du exper-
terna till eleverna. Olika personers och aktörers 
erfarenheter och berättelser fördjupar programmets 
teman och ger eleverna möjligheter att ställa frågor 
och interagera med det omgivande samhället.

Bjud in en gästande expert 
till lektionen

Skriv upp de gemensamma 
målen tillsammans med 
besökaren
• diskutera programmets teman och upp-

muntra besökaren att berätta sin historia 
med egna ord.

• Planera också en fortsättning på samarbe-
tet. När och var kunde ni träffas på nytt? 
Kunde samarbetet fortsätta under nästa UF-
program? 

• Det finns en färdig meddelandemall att 
skicka åt frivilliga på: nyohjelmat.fi.

Ytterligare information

Gratulerar!
Ni har tillsammans klarat av programmet Mitt jobb. Meddela om genomförande av pro-
gram och ge respons: nyohjelmat.fi. Nu kan du i lugn och ro läsa om andra UF-program 
som är en del av UF:s Stigen för företagsamhetsfostran, från förskola till högskola. Ta 
gärna i bruk Ett år som företagare-programmet, där eleverna grundar egna UF-företag.

Följande UF-steg

Egen ekonomi
I centrum för Egen ekonomi-pro-
grammet står eleverna, som övar 
mångsidig kompetens genom aktiva 
arbetssätt. Programmets uppgifter 
är avsedda att främja framför allt 
ekonomiska färdigheter. Samtidigt 
lär sig eleverna också sådant som 
hör till olika ämnen i läroplanen, 
bl.a. matematik, modersmål och 
samhällslära.

Innovationsläger 
i högstadiet 

På innovationslägret gör elever-
na en djupdykning i grupparbete. 
Grupparbetsuppgifterna är roliga 
och inspirerar eleverna att hitta sina 
styrkor och att komma på idéer och 
påhittiga lösningar på problem. I af-
färsverksamhetsuppgifterna hittar 
de på nya företagsidéer och lägret 
är därför en utmärkt inledning till 
Ett år som företagare-programmet.  
Lägerledarna är gymnasieelever, så 
lägret underlättar också elevernas 
övergång till andra stadiet.

Ett år som företagare
I Ett år som företagare-programmet 
övar eleverna företagarfärdigheter i 
praktiken. Eleverna grundar ensam-
ma eller i grupp ett UF-företag som 
fungerar med riktiga pengar, enligt 
sina intressen och förmågor. Pro-
grammet erbjuder högstadielärare 
en nyckelfärdig helhet i företagsam-
hetsundervisning. Programmet om-
fattar en ibruktagningskurs, färdigt 
material och en digital miljö.

Trevlig resa till följande inspirerande
värld av UF-program!
nuoriyrittajyys.fi/sv/program
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Ung Företagsamhet rf dvs. UF erbjuder pedagogiska program som 
stöder företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap 
i daghem, skolor och läroinrättningar. UF är en ideell förening som 
tillhör den internationella Junior Achievement Worldwide -organi-
sationen. I Finland startade verksamheten år 1995.  

UF Stigen för företagsamhetsfostran är en pedagogisk helhet 
som erbjuder praktiska verktyg för att stärka barns och ungas 
företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap från 
förskola till högskola. UF-programmen stöder läroplanens mål-
sättningar och förverkligas som en del av skolornas undervisning. 
Lärande genom att göra stärker också på ett konkret sätt ungas 
och näringslivets samarbete. 

Ta kontakt: info@nuoriyrittajyys.fi  

   @NuoriYrittajyys   #Mittjobb

ungforetagsamhet.fi

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/



