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Alla vägar ligger öppna

Ungdomarna upplever skolan som en av de viktigaste källorna till 
kunskap om och färdigheter i entreprenörskap. En stor del har 
funderat på olika former av entreprenörskap och på att bli fö-

retagare. Dessa ungdomar kan också presentera konkreta företagsidéer, 
som grundar sig på deras egna liv och färdigheter. För majoriteten av 
ungdomarna är företagande en väg som ligger helt öppen. Detta konsta-
terade Kari Paakkunainen1 i sin undersökning av ungdomars attityder 
i fråga om entreprenörskap Alkaisinko yrittäjäksi? (På svenska: Tänk om 
jag skulle bli företagare?).

Mina egna viktigaste upplevelser i ungdomen är förknippade med 
mina fritidsintressen, där jag fick möjlighet att tillsammans med mina 
jämnåriga ta itu med ganska stora uppgifter och projekt utan någon som 
helst erfarenhet eller garanti för att lyckas. Det var nog sällan vi nådde 
vårt mål via den kortaste vägen eller det lättaste sättet. Det var dock 
viktigt att vi upplevde att vi fick bära ansvar för projektet själva och att 
vi fick utföra det på vårt eget sätt, så som vi fann bäst. Vetskapen att det 
inte var farligt att misslyckas gav oss mod att ta itu med uppgifter som 
kunde vara nog så utmanande. Även om vi misslyckades en aning, skulle 
vi få ett roligt minne att skratta åt senare. Dessa erfarenheter med sina 
mer eller mindre lyckade resultat har fört med sig självförtroende och 
gett oss gott om färdigheter att tackla arbetslivet som unga vuxna. 

Uppgifterna i materialet Titta i kalejdoskopet testades och kommente-
rades av rektor Marja Hahtola och hennes elever i Posion yläkoulu samt 
lärarna Jukka-Pekka Leistola och Paula Suolanen med sina elever i Pui-
stolan peruskoulu. Ett varmt tack för er hjälp. I materialet Titta i kalejdo-
skopet presenteras praxis och verksamhetssätt i samband med fostran 
till entreprenörskap som tillämpats i Posion yläkoulu och av lärarna i 
Ruukin yläkoulu, Jussi Myllyaho och Marja-Liisa Ruokolainen. Ett varmt 
tack för er medverkan i tillblivelsen av materialet.

Med tillönskan om mod och tillit i era projekt 

Augusti 2007
Ilona Kokko

1 Kari Paakkunainens (2007) undersökning Alkaisinko yrittäjäksi? kan läsas på 
adressen www.kerhokeskus.fi > Yrittäjyys.
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1  Till läsaren

 Titta i kalejdoskopet är ett undervisningsmaterial i entreprenörskapsfost-
ran för temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap. Det är 
avsett för alla lärare i de högre årskurserna – oberoende av läroämne. 
Materialet lämpar sig också för andra stadiet. Titta i kalejdoskopet mo-
tiverar och stöder särskilt lärare som inte tidigare tagit in entreprenör-
skapsfostran i sin undervisning. I bokens första del behandlas begreppet 
fostran till entreprenörskap. Detta kan innebära en glad överraskning: 
många kanske konstaterar att de redan iakttagit flera av principerna för 
entreprenörskapsfostran i sitt arbete. I bokens andra del åskådliggörs 
med hjälp av uppgiftsidéer hur entreprenörskapsfostran kan ingå i olika 
läroämnen, såsom språk, gymnastik, matematik, geografi, biologi, elev-
handledning eller slöjd. 

Med hjälp av uppgiftsidéerna i materialet Titta i kalejdoskopet kan en-
treprenörskapsfostran införas som en del i den dagliga undervisningen, 
utan att skolan behöver starta en särskild kurs i entreprenörskap. Vis-
serligen kan man också sammanställa en egen kurs eller klubb i entre-
prenörskap. Entreprenörskapsfostran är nog ändå som bäst när den ut-
vidgas till en verksamhetskultur för hela skolan, så att lärare och elever 
deltar och verkar på ett företagsamt sätt i sin egen skolgemenskap.

I materialet för Titta i kalejdoskopet behandlas de två delområdena i 
temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap parallellt, så att de 
stöder och kompletterar varandra. Ungdomarna uppmuntras att bli ak-
tiva och företagsamma medborgare. En aktiv, deltagande och företagsam 
ung person klarar av sin egen ekonomi, förstår enligt vilka (ekonomiska) 
principer samhället fungerar och kan bedöma det egna närsamhället 
och den egna omgivningen och i ett vidare perspektiv hela samhället. 
Han eller hon har förmåga att delta i sin egen gemenskap. Skolan skall 
vara en gemenskap för ungdomarna där de tryggt kan öva sig i att delta 
och påverka. I skolgemenskapen finns det mycket som motsvarar de si-
tuationer och frågor som också behandlas i samhället utanför skolan. 
I skolgemenskapen skall eleven få delta i behandlingen av frågor som 
angår honom eller henne och få sin egen synpunkt beaktad. När eleven 
känner att man lyssnar på honom eller henne och att hans eller hennes 
åsikt uppskattas, aktiveras eleven och vill fungera som en del av gemen-
skapen. 

Förutom temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap 
finns det sex andra temaområden i Grunderna för läroplanen i den 
grundläggande utbildningen (2004). Temaområdena kan inte skarpt 
avgränsas från varandra, utan de speglar fenomen i omgivningen som 
överlappar varandra på många sätt.1 På så sätt har temaområdet aktivt 
medborgarskap och entreprenörskap knytpunkter också med de övriga 
temaområdena, utöver att det har sina egna tillämpningar i olika läro-
ämnen. En aktiv och företagsam medborgare behöver till exempel kom-
munikations- och mediefärdigheter och kan bedöma sin egen konsum-
tion och vilka verkningar de egna vardagsrutinerna har ur en synvinkel 
som tar hänsyn till hållbar utveckling. Med en omsorgsfullt planerad 
inlärningsuppgift kan man i bästa fall öva sig i färdigheter förknippade 
med flera temaområden.

En aktiv och företagsam medborgare kan bedöma sin gemenskap och 
sin omgivning. Det förutsätter förmåga och mod att se på saker ur olika 
synvinklar och ifrågasätta invanda rutiner – kräver förmåga till ”annor-
lunda seende”. Detta kan jämföras med att titta i ett kalejdoskop.2 Ett 

1 Halinen, 2004, 11. 
2 Jämförelsen med kalejdoskopet är lånad av Rosabeth Moss Kanter (1988/2000). Hon 
använder begreppet ”kaleidoskopic thinking” som metafor för en kreativ tankeprocess, 
där man skapar nya och flexibla mönster av gamla, redan existerande företeelser.

Skolans 
entreprenörskapsfostran 
får vind i seglen när läraren 
tittar på sina egna rutiner 
och på sitt läroämne genom 
kalejdoskopet – försöker se 
på ett annorlunda sätt och 
gestalta nya mönster. Här 
börjar elevernas möjligheter 
att öva sin egen förmåga till 
”annorlunda seende”.
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kalejdoskop är en optisk leksak, i vilken omgivningen skiftar färg och 
form. När man vrider på kalejdoskopet ändrar figurerna form om och 
om igen. En företagsam och kreativ person har samma förmåga att se 
på omgivningen. Han eller hon ser detsamma som alla andra, men har 
också en förmåga att gestalta nya mönster och möjligheter i de invanda 
mönstren. Att öva upp det kreativa sättet att se annorlunda är entre-
prenörskap och det skapar också en grund för företagande. Skolans en-
treprenörskapsfostran får vind i seglen när läraren tittar på sina egna 
rutiner och på sitt läroämne genom kalejdoskopet – försöker se på ett 
annorlunda sätt och gestalta nya mönster. Här börjar elevernas möjlig-
heter att öva sin egen förmåga till ”annorlunda seende”. 

2 Målen för fostran till entreprenörskap
Ett av de viktigaste målen för entreprenörskapsfostran är att stärka de 
ungas förmåga att klara sig i livet och att förbereda dem för framtiden 
genom att ge dem mångsidigare möjligheter. Ordet företagande som en 
del av entreprenörskapsfostran väcker ofta associationer till företags-

 Vad förstår jag med 
entreprenörskapsfostran? Hur 
påverkas min uppfattning av 

entreprenörskapsfostran av 
mina egna föreställningar om 

företagande?

I högstadiet och i gymnasiet i Posio har fost-
ran till entreprenörskap varit en del av sko-
lans undervisning från och med år 1994. 

Under åren har entreprenörskapsfostran tagit 
formen av bl.a. temaveckor om entreprenörskap, 
hobbymässor, planering och framställning av 
olika gåvoartiklar och gemensamt sysslande. 

År 1994 inleddes skolans entreprenörskaps-
fostran med ett gemensamt idémöte där sko-
lans rektor, läraren i teknisk slöjd, kokerskan 
och fastighetsskötaren deltog. Som ett resultat 
beslöt man ställa i ordning skolans sandplans-
gård till en trivsam grillplats. Grillplatsen gjor-
des huvudsakligen som ett elevarbete i sjunde 
årskursen, och materialkostnaderna kunde 
täckas av pengar som reserverats för tekniskt 
arbete. Lösningen tillfredsställde också kom-
munen, för denna gång stannade trävaran 
för gott inom kommunen. Visserligen hann 
sjuorna också med andra slöjdarbeten under 
läsåret. Gården byggdes under den isfria sä-
songen och på vintern gjorde eleverna igen tra-
ditionella slöjd- och handarbeten. Grillplatsen 
byggdes under sammanlagt tre läsår. De elever 
som hade börjat i sjuan år 1994 fick i slutet av 
grundskolan beundra resultatet av sitt och sko-
lans långsiktiga, egenhändiga arbete. Senare 

har gården ännu prytts med planteringar. Här 
har kommunen och elevernas föräldrar varit 
till stod hjälp. Planteringarna krävde att man 
grävde rabatter i sandmoterrängen. För det fick 
man hjälp av kommunens tekniska avdelning. 
Blommor, buskar och andra växter för rabatter-
na kom som donationer från elevföräldrarnas 
egna trädgårdar. De donerade växterna plante-
rades under gemensamma talkon för hela sko-
lan. Senare har man bl.a. hållit föräldrakvällar 
på grillplatsen och den har t.o.m. använts för 
att fira bröllop!  

År 1994 fick skolan också ESF-finansiering 
via projektet ”Nuorten hyvinvointi”(Hälsa och 
välmående bland ungdomar). Finansieringen 
användes dock inte direkt för elevernas en-
treprenörskapsfostran, utan för utbildning av 
lärare. Rektorn berättar att man idkade attityd-
fostran. Skolan besöktes av finländska exper-
ter på entreprenörskapsfostran, som föreläste 
för skolans lärare. Samtidigt inbjöds också 
elevernas föräldrar. På så vis lyckades man ut-
vidga attitydfostran i samband med entrepre-
nörskapsfostran från skolkretsen till hemmen. 
Rektorn har faktiskt konstaterat att den lång-
siktiga attitydfostran börjar synas nu. Numera 
vågar eleverna vara bra! 

Att inleda fostran till entreprenörskap
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verksamhet och om att det enda målet för entreprenörskapsfostran 
skulle vara att uppmuntra eleverna att bli företagare. I den grundläg-
gande utbildningen innebär entreprenörskapsfostran att ungdomarna 
ges information och erfarenheter om företagande liksom om andra ar-
betsformer, så att de utgående från den kunskapen kan göra sina egna 
val när den tiden kommer.

Ett mål för entreprenörskapsfostran är också att utveckla samhälle-
liga och ekonomiska färdigheter genom att betona bl.a. aktivitet, mål-
medvetenhet, kreativitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Fostran 
till entreprenörskap borde förstås som ett sätt att tänka som genomsyrar 
hela skolans verksamhetskultur och som en metod för lärande och un-
dervisning, med vilken ungdomarna utvecklas till aktiva kunskapssöka-
re och aktörer i sin egen gemenskap. Till det entreprenörskapsfostrande 
sättet att tänka och handla hör också synen på utveckling av kreativitet 
och innovation. Kreativitet innebär inom entreprenörskapsfostran ett 
sätt att tänka och en förmåga att se annorlunda – en förmåga att gestalta 
omgivningen kritiskt, sökande efter alternativ och också presenterande 
dem. 

Genom fostran till entreprenörskap vill man stöda de unga i sådana 
färdigheter, kunskaper och attityder som de behöver i sina studier och 
senare i sitt eget liv, oberoende av hur de arbetar.                

När man planerar entreprenörskapsfostran i den egna skolan bör 
man fundera över hur skolan och lärarna bäst kan stöda sina ungdomars 
möjligheter att lyckas i framtiden.

2.1 Entreprenörskap och fostran till entreprenörskap 

Associationerna som begreppet entreprenörskap ger upphov till påver-
kar lätt hur entreprenörskapsfostran förstås. Å ena sidan försvåras de-
finitionen av entreprenörskapsfostran av att man kan definiera entre-
prenörskap på så många olika sätt3. Genom att se på olika betydelser av 
ordet entreprenörskap kan man dock bredda uppfattningen av entrepre-
nörskap och entreprenörskapsfostran. 

Den österrikiska ekonomen Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) var 
bland de första som använde ordet företagare (entrepreneur). Enligt ho-
nom är företagaren en person som planerar och ger idéer till nya verk-
samhetssätt och innovationer. När företagaren startar en vardaglig af-
färsverksamhet är han inte längre företagare, utan han förvandlas till 
idkare av affärsverksamhet. Enligt Schumpeter är företagaren alltså en 
person som fungerar kreativt och nydanande. 4

Matti Koiranen och Matti Peltonen har jämfört orden för företagare 
(yrittäjä) på finska och på engelska. Enligt dem anspelar den engelska 
termen entrepreneur på en kreativ och reformvillig person, som försöker 
känna igen en chans och gripa den. En företagare, som har etablerat sin 
verksamhet och strävar efter att fortsätta på invanda banor, beskrivs av 
den engelska termen small business manager (företagsledare) eller small 
business owner (företagsägare).5 I detta fall skulle entrepreneurship educa-
tion endast betyda en strävan att främja verksamhet förknippad med 
tillväxt och ett kreativt erövrande av nya marknader.6 

På finska (liksom på svenska) har man förstått ordet yrittäjyys (entre-
prenörskap) i vidare bemärkelse än i engelskan. Detta breddar också fältet 
för entreprenörskapsfostran. Entreprenörskap syftar på all slags ekono-

3 Se Ikonen, 2006, 89 och Seikkula-Leino, 2006, 20. 
4 Schumpeter, 1911/2000. 
5 Koiranen & Peltonen, 1995, 80–81. 
6 Ikonen, 2006, 88–90. 

När man planerar 
entreprenörskapsfostran i 
den egna skolan bör man 
fundera över hur skolan och 
lärarna bäst kan stöda sina 
ungdomars möjligheter att 
lyckas i framtiden.
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misk entreprenörskap och särskilt på ett visst juridiskt definierat sätt 
att skaffa en utkomst. Karakteristiska drag för en företagare anses vara 
driftighet, företagsamhet, initiativkraft, handlingskraft osv. 7 Å andra si-
dan behöver man inte tänka att egenskaper som dessa är bundna endast 
till en person som definieras som företagare, utan lika väl kan egenska-
perna också beskriva en aktiv eller delaktig medborgare. I materialet 
Titta i kalejdoskopet behandlas temaområdet aktivt medborgarskap och 
entreprenörskap som en helhet. I uppgiftsidéerna i undervisningsmate-
rialet tas också det annorlunda seendet med i entreprenörskapsfostran. 
En aktiv och företagsam medborgare uppmuntras att kritiskt betrakta 
vardagliga självklarheter, att söka kreativa lösningar och att föra fram 
sina egna synpunkter med genomtänkta motiveringar.

2.2 Aktivt medborgarskap och  entreprenörskap

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 
har medborgarskap och  entreprenörskap förenats till ett temablock. Aktivt 
medborgarskap och entreprenörskap har många beröringspunkter.

Risto Ikonen8 har specificerat tre sätt på vilka aktivt (eller deltagande) 
medborgarskap och entreprenörskap är kopplade till varandra.

1.  Att verka som medborgare och att delta i det politiska beslutsfat-
tandet kräver bland annat kännedom om ekonomiska företeelser. 
Ju mera ungdomarna lär sig att gestalta den ekonomiska verk-
samheten, desto lättare förstår de följderna av eller möjligheter-
na i de politiska besluten.

2.  Med fostran till entreprenörskap kan man stöda medborgarna i 
att bibehålla kontrollen över sitt liv i livssituationer där en förlust 
av självkänslan eller -uppskattningen hotar. En medborgare som 
känner till de ekonomiska frågorna förstår att människovärdet 
inte skall definieras t.ex. utgående från konsumtionsförmågan. 
Med entreprenörskapsfostran kan man också stöda medborgar-
nas förmåga att komma underfund med alternativa sätt att få ut-
komst under föränderliga förhållanden. 

3.  Enligt den parlamentariska demokratiuppfattningen avgör folket 
vilka verksamheter som skall accepteras. Hit hör också ekono-
misk företagsamhet.

Aktivt medborgarskap idag kräver en företagarmässig inställning till det 
egna livet. Intresse för den egna miljön och de möjligheter den erbjuder, 
förmåga att ta reda på saker, förmåga att gestalta nya helheter från olika 
synvinklar och mod att fatta självständiga beslut är företagarmässiga 
färdigheter, som stöder kontrollen över det egna livet.

2.3  Inre och yttre företagsamhet samt aktivt entre-
prenörskap

Fostran till entreprenörskap indelas ofta i inre och yttre företagsamhet. 
Dessutom talar man om aktivt entreprenörskap, vilken ses som en grund 

7 Ikonen, 2006, 88–90. 
8 Ikonen, 2006, 71–72. 

Vilket/vilka delområden av 
entreprenörskap passar bäst 

för min undervisning, min 
entreprenörskapsfostran eller mitt 

läroämne?

 Inre företagsamhet anspelar på ett 
företagarmässigt verksamhetssätt 

i ett samhälle, dvs. hur de 
typiska dragen i entreprenörskap 

förverkligas i hela samhället. Med 
inre företagsamhet förknippar man 

ofta bland annat initiativkraft, 
uthållighet, samarbetsförmåga, 

kreativitet och risktagning.

 Yttre företagsamhet anspelar på 
grundande, skötsel och ägande 
av företag. Yttre företagsamhet 

förknippas med t.ex. planering och 
marknadsföring av en affärsidé, 

ekonomisk planering etc.

Aktivt entreprenörskap anspelar 
på en företagarmässig inställning 
till hela livet hos individen. Då tar 
individen ansvar för t.ex. sitt eget 

lärande och sin utkomst. 

En aktiv och företagsam 
medborgare uppmuntras 

att kritiskt betrakta 
vardagliga självklarheter, 

att söka kreativa lösningar 
och att föra fram sina 
egna synpunkter med 

genomtänkta motiveringar.
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för den inre och yttre företagsamheten.9 I diskussioner om entreprenör-
skapsfostran har man ofta undrat om ungdomarna borde läras inre el-
ler yttre företagsamhet. När entreprenörskapsfostran blev en del av den 
allmänbildande skolans läroplan, betonade man att huvudvikten ligger 
på utveckling av den inre företagsamheten10. Inre företagsamhet konkre-
tiseras ofta genom att man räknar upp olika egenskaper. Hit hör initiativ-
kraft, målmedvetenhet, kreativitet, ansvarskännande, mod, aktivitet etc. 
Listan över egenskaper kan väcka frågan om vad nytt entreprenörskaps-
fostran för till skolan. Beskriver inte egenskaperna för inre företagsamhet 
ett slags idealmänniska eller en idealelev? Hur skulle en lärare ställa sig 
till en elev som är en total motsats till de egenskaper som förknippas med 
inre företagsamhet? – Sannolikt skulle läraren uppmuntra eleven att bli 
en ”inre företagare” även utan entreprenörskapsfostran.11

9 Aktivit entreprenörskap är på finska omaehtoinen yrittäjyys. Se Kyrö, 1998. 
10 Ikonen, 2006, 52–53. 
11 Se Ikonen, 2006, 51–53. 

E fter gårdsprojektet fortsatte entreprenör-
skapsfostran bl.a. genom planering av en 
egen gåvoartikel för skolan. Skolan har en 

särskild betoning på keramik i sin läroplan, som 
på ett utmärkt sätt stöder kommunens långa 
traditioner inom keramikkonst. Utgångspunk-
ten för skolans läroplan har varit keramikkonst, 
som kopplas ihop med entreprenörskapsfostran. 
I detta arbete har skolan fått stort stöd från kera-
mikföretagen.

Impulsen till skolans keramiksatsning gavs 
av nedläggningen av den keramiska skolan i Fin-
land som verkat i kommunen, då kommunen 
köpte keramikverkstadens redskap och man kom 
på att flytta verkstaden till skolan. Under som-
marlovet fann man en lärare i bildkonst som var 
intresserad av keramik och som omsorgsfullt 
före höstterminens början förberedde sig för att 
inleda keramiksatsningen. Läraren fick utbilda 
sig i industriellt keramikarbete i den lokala ke-
ramikverkstaden, där hon gjorde sin praktik i in-
troduktion i arbetslivet för lärare (Taloudellisen 
tiedotustoimiston Ope-TET). 

När keramiksatsningen hade fåtts i gång, bör-
jade man planera en egen gåvoartikel i keramik. 
Bland eleverna utlystes en planeringstävling, där 
två studerande från konstfakulteten vid Lapp-
lands universitet fungerade som tränare för elev-
erna. Innan de började med planeringen föreläste 
de två konststuderandena och diskuterade med 
eleverna om hurdan en bra gåvoartikel borde 
vara. När det vinnande arbetet valts ut funderade 

eleverna tillsammans med de konststuderande 
hur man utgående från en designplan tillverkar 
ett designföremål. Efter några försök fann man 
lösningen för en gåvoartikel som kunde tillver-
kas med de redskap som fanns i skolans kera-
mikklass. Gåvoartikeln som fungerar både som 
ljuslykta och som vas blev slutligen så lyckad 
att kommunen det första året köpte den som sin 
egen affärsgåva. Numera har skolan gett vasen 
som en egen gåvoartikel och sålt den under julen. 
Under år 2007 har man flitigt bränt gåvoartiklar i 
keramikklassens ugn, för i slutet av året går upp-
hovsrätten till arbetet tillbaka till planeraren.    

De lokala keramikföretagen har varit till stor 
hjälp i skolans keramiksatsning och fostran till 
entreprenörskap. Exempelvis har skolans elever 
fått vara med när konstnärer inom branschen 
har besökt keramikföretagen och fått assistera 
konstnärerna i deras arbete. Eleverna har också 
fått sommarjobb i samma företag. Varje år byg-
ger man i samband med den lokala keramikut-
ställningen upp en utställning av elevernas kera-
mikarbeten som räcker från påsk till jul. Skolans 
rektor uppmuntrar alla skolor som planerar en-
treprenörskapsfostran att redan i ett tidigt skede 
fundera över traktens starka områden och häri-
från bygga upp planerna för entreprenörskaps-
fostran. Som i alla stora projekt har det också i 
bakgrunden till detta entreprenörskapsfostrings-
paket funnits mycket god tur, men framför allt 
också långsiktigt arbete. 

Resurser för entreprenörskapsfostran i hemtrakten
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I praktiken har man lätt kunnat se entreprenörskapsfostran endast 
som ett delområde i yttre företagsamhet.12 Ifall man i fostran till en-
treprenörskap endast betonar den yttre företagsamheten, är det möjligt 
att ungdomarna får stor kunskap om affärsverksamhet, men att de inte 
har utvecklat ett företagarmässigt handlingssätt och en företagarmässig 
inställning till det daliga livet. Att enbart betona den yttre företagsamhe-
ten begränsar också lätt de läroämnen i vilka entreprenörskapsfostran 
inlemmas. För att målen i entreprenörskapsfostran skall uppnås krävs 
det att alla tre delområden i entreprenörskap beaktas i helheten: inre 
och yttre företagsamhet samt aktivt entreprenörskap. 

Med entreprenörskapsfostran stöder man ungdomarna att bli aktiva 
medborgare med förmåga att hantera sitt liv både socialt och ekono-
miskt. Skolans gemensamma projekt är ett utmärkt sätt att öva dessa 
färdigheter. De tar med inre och yttre företagsamhet som en del av verk-
samheten och ger övning i att delta i den ena gemenskapen. Det centrala 
är att eleverna anstränger sig för ett gemensamt och målinriktat projekt. 
Det kan vara fråga om att t.ex. öka trivseln på skolgården, ta hand om 
skolans gymnastik- slöjd- eller andra redskap eller att ordna gemensam-
ma fester i skolan. 

Under gemensamma projekt lär man sig kreativitet, problemlösning, 
att delta och påverka, och dessutom utvecklas förståelse för hur man 
hanterar olika helheter och deras kostnader.

Vidare lär sig eleverna att uppskatta den gemensamma egendomen 
och vad de gemensamma projekten fått till stånd.

3  Praxis i entreprenörskapsfostran 
Entreprenörskapsfostran i sin helhet består av innehåll och metod.13 
Innehållsområdena är förknippade med företagsverksamhet, med före-
tagandets roll i samhället, med yrkesvalsfrågor, med samhällets olika 
sektorer, med etiken i företagsverksamheten och med fördelningen av 
ansvar mellan konsumenten och företagaren.

Den undervisningsmetod som används i entreprenörskapsfostran 
har att göra med sättet att tänka och med verksamhetskulturen i skolan. 
Den uppmuntrar eleverna att själva söka kunskap och att aktivt behand-
la den. Eleverna stöds i att vara aktiva aktörer i sin egen lärprocess. Un-
dervisningsmetoderna i t.ex. kemi, fysik och biologi, som grundar sig på 
experimentell observation av naturfenomen är undervisning i entrepre-
nörskapsfostrande anda. Aktivt lärande och kunskapssökande innebär 
också samarbete mellan läroämnen och att undervisningen når utanför 
skolans väggar.

Entreprenörskapsfostrande handlingssätt bör höra till skolans var-
dag. Varje skoldag och lektion innehåller situationer där man kan öva 
samarbetsförmågan, uppmuntra till självständiga lösningar, söka alter-
nativa handlingssätt, inspirera eleverna att ge sig i kast med utmaningar 
och lära sig att möta besvikelser. Hur kan man t.ex. betona kreativitet 
i skolans vardag? Det enklaste sättet är att lyssna på eleverna och att 
förverkliga deras idéer och de handlingssätt de föreslår – en möjlighet 
att handla annorlunda än man vant sig vid förut. Vi kan ta som exempel 
när läraren noggrant förklarat en planerad uppgift för eleverna och nå-
gon av dem genast frågar om han eller hon kunde göra saken på ett litet 
annat sätt. Ett lätt svar för läraren kunde låta: Din idé är utmärkt, men 
nu gör vi alla på samma sätt. Ett svar som uppmuntrar till ett kreativt 

12 Seikkula-Leino, 2006, 62. 
13 Se Ristimäki, 2004. 
 
 

Hur är min egen praxis förknippad 
med entreprenörskapsfostran? Vilka 

innehåll och vilken praxis med 
tanke på entreprenörskapsfostran 

kan jag inlemma i min 
undervisning? 

Under gemensamma 
projekt lär man sig 

kreativitet, problemlösning, 
att delta och påverka, 

och dessutom utvecklas 
förståelse för hur man 

hanterar olika helheter och 
deras kostnader.

Aktivt lärande och 
kunskapssökande innebär 

också samarbete mellan 
läroämnen och att 

undervisningen når utanför 
skolans väggar. 
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och företagsamt handlingssätt skulle låta: En god idé. Försök göra det på 
ditt sätt och berätta sedan hur det fungerade.14 Målet för lärandet och ti-
den man har till förfogande kan visserligen sätta gränser för hur mycket 
uppmärksamhet man kan ge åt individuella idéer och handlingssätt. En 
verksamhetskultur där man ger eleverna möjlighet att göra annorlunda, 
ökar dock modet att förverkliga de egna idéerna och målen och upp-
muntrar till att pröva nya handlingssätt.

Kari Ristimäki15 har ställt några frågor till stöd för lärare, med hjälp 
av vilka man kan avgöra om det är fråga om entreprenörskapsfostran i 
undervisningen.
Svara på följande frågor. 

Vem
•  bär ansvar för det som görs?

•  ger idéer?

•  planerar?

•  väljer ut de idéer som skall förverkligas?

•  anstränger sig?

•  får upplevelser?

•  lägger sig själv i blöt?

”H itta på idéer, planera och tillverka 
ett intelligent klädesplagg, som 
kan uppfatta förändringar eller 

impulser i omgivningen och behandla och ut-
trycka dem på något sätt. Produkten skall också 
fylla estetiska krav.”

Så här lät uppgiften i ett gemensamt projekt 
i slöjd för sjuorna i Ruukin yläkoulu. Med den-
na uppmaning i sinnet gick skolans sjuor in för 
att hitta på tiotals olika idéer för ett intelligent 
plagg.

Skolans slöjdlärare har redan genomfört sam-
arbetsprojekt under flera år. ”Idéuppgiften gjorde 
vi tillsammans. Efter att vi gett ut uppgiften höll 
var och en av oss en kort egen undervisnings-
stump.” Efter det var bollen hos eleverna. Elev-
grupperna gjorde sina egna interna ansvarsför-
delningar och lärarnas roll blev att fungera som 
rådgivare vid behov. ”Vi delade inte upp arbetet 
sinsemellan, utan eleverna gjorde oss nödvän-
diga och ibland också onödiga.” I uppgiften strä-
vade lärarna medvetet bort från ett material- och 
apparatberoende angreppssätt. I stället gick upp-
giften ut på en öppen problemställning utan fär-

diga svar. För att utföra uppgiften hade eleverna 
till sitt förfogande material för textilarbete och 
tekniskt arbete.

Ur lärarnas synvinkel var det fint att märka 
att det i elevgrupperna rådde en motiverad in-
ställning till uppgiften. Detta är inget under, 
för utgångspunkten för projektet hade ju varit 
elevgruppernas egna behov och problemställ-
ningar.

Hur kan man bli uppmärksam på att mobilen 
i väskan ringer, när man är på en plats där signa-
len inte hörs? Detta problem tog sig sjuorna Ee-
rika, Jari, Marjut och Elsi an. Deras lösning var en 
väska med en ljusgivare som reagerade på mo-
bilens bakgrundsljus. Ägaren till mobilen kan se 
att den ringer genom att ledljus blinkar på utsi-
dan av väskan. En extra fördel med väskan är att 
den tillverkats med återvinningsmaterial.

Eleverna kallade sin produkt ”Den vansin-
niga väskan”. Väskan fick också pris i tävlingen 
Forska-Experimentera-Utveckla (Tutki-Kokeile-
Kehitä), där även lärarna fick ett hedersomnäm-
nande för det innovativa samprojektet, som öpp-
nade nya perspektiv. 

En vansinnig väska 

14 Se Ristimäki, 2003, 8. 
15 Ristimäki,  2003, 11. 
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•  övar upp samarbetsförmåga?

•  övar sig att uppträda?

•  övar sig att uttrycka åsikter och att motivera sin ståndpunkt?

•  sköter om nätverken?

Ifall svaret på de flesta frågorna är eleven, kan verksamheten anses vara 
entreprenörskapsfostran. 

3.1  Projekt och samarbete med lokala aktörer 

Skolan erbjuder en god miljö för att lära sig metoder för att delta och 
påverka i medborgarsamhället och för att få erfarenheter av deltagan-
det och dess effekter. Man måste lyssna på de unga och ge dem möjlig-
heter att delta i beslutsfattandet och påverkandet och att få vara med 
om att genomföra olika projekt. I entreprenörskapsfostran ingår också 

S juorna startade våren 2007 under led-
ning av sin lärare en entreprenörskaps-
klubb. Verksamheten tog fart när elever-

na redan under den första träffen föreslog att de 
kunde delta i kommunens veckoslutsmarknad. 
Idén till detta uppstod när man städade skolans 
keramikklass. I bakdelen av klassrummet sam-
las alltid en mängd elevarbeten vid årsskiftet, när 
elevernas årliga keramikutställning tas ned. Av 
en eller annan orsak ville alla elever inte ta hem 
sina konstfärdiga arbeten. 

Eleverna i entreprenörskapskursen beslöt att 
sälja keramikarbetena under veckoslutsmark-
naden. Trots att läraren inte kunde närvara vid 
marknaden, ville eleverna delta, och de tog mo-
digt ansvaret för anordnandet och planeringen. 
Sjuorna kom överens om varje uppgift, packandet 
av keramikföremålen, planeringen och tillverk-
ningen av försäljningsaffischen och hur försälj-
ningsarbetet skulle organiseras. En elev hittade 
på att be om att få låna en växelkassa från sina 
föräldrars affär. Lärarens uppgift var bara att be-
undra och stöda elevernas företagsamhet.

Under marknaden kom försäljningen inte ge-
nast i gång, utan eleverna fick jobba på allvar för 
att få sålt. Modigt ropade de på månglares vis in 
människor till sitt försäljningsbord. Det att män-

niskor samlades kring deras bord garanterade 
dock ännu inte att de köpte något. Ett hinder 
var att många kunder saknade en kasse att bära 
hem föremål i. Ifall kommersen endast hängde 
upp sig på bristen på ett transportmedel måste 
man finna en lösning. Snabbt tog man sig till när-
butiken för att be om några plastkassar. Nu blev 
det fart på kommersen! Eleverna representerade 
synligt sin skola och slutligen blev också lokal-
pressen intresserad. Via de närvarande nådde 
berömmet för elevernas aktiva verksamhet också 
lärarens öron.  

Marknaden gav ett gott resultat och med de 
intjänade pengarna beslöt man att gå och äta 
pizza på den lokala hotellrestaurangen. Sam-
tidigt gjorde man ett företagsbesök på hotellet. 
Hotellägaren presenterade hotellföretagandets 
vardag och eleverna fick se de olika aspekterna 
av hotellverksamheten. Allt som allt fick elev-
erna bära ansvaret för sina handlingar, hitta på 
idéer, anstränga sig, sätta sig själva i blöt, öva sin 
samarbetsförmåga och bekanta sig med sin egen 
företagsamhet och med den lokala företagsverk-
samheten. På nästa marknad är eleverna en er-
farenhet rikare och har garanterat en stor kasse 
med plastpåsar med sig! 

 På marknader och företagsbesök

Det är bra att visa de unga 
att det alltid lönar sig bättre 

att föreslå välmotiverade 
förändringar, i stället för att 

bara klaga.
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tanken att verksamheten utgår från aktuella och existerande problem 
16. Dessa utgångspunkter kommer naturligt från ungdomarna själva. De 
flesta ungdomar har säkert funderingar kring vilka saker t.ex. i skolmil-
jön, i skolbespisningen, i möjligheterna till fritidssysselsättningar eller i 
miljöskyddet kräver förändring. Det är bra att visa de unga att det alltid 
lönar sig bättre att föreslå välmotiverade förändringar, i stället för att 
bara klaga.17 

Genom projekt inom skolan kan ungdomarna få påverka sin egen 
vardag och få erfarenheter av att påverka och av vad det leder till. Till 
exempel skapar verksamhet som syftar till att förbättra trivseln i skolan 
en känsla av gemenskap i hela skolan. Andra projekt i skolan kan vara 
att ordna vår- eller julfester, hitta på idéer för och anordna en idrotts-
dag eller varför inte att samla förmågor för en gemensam kväll eller en 
konstutställning. 

Med hjälp av större och mindre projekt kan man öppna skolans väg-
gar också mot större gemenskaper. Som utgångspunkt för projektet kan 
man ta utförande av tjänster för invånarna i närsamhället eller främ-
jande av välfärden bland avlägsnare medmänniskor. Ett projekt där 
man utför tjänster åt personer i näromgivningen kan inledas med en 
diskussion om vad ungdomarna kan, som inte alla andra behärskar. De 
unga har mängder med kunskaper och färdigheter som kan vara väl-
digt utmanande för äldre och yngre personer. Exempelvis är den dag-
liga användningen av dator för de flesta unga en självklar sak. För äldre 
personer kan det dock vara svårt, och de önskar personlig handledning. 
En elevgrupp kan planera en kurs i grundläggande användning av dator 
och skaffa deltagare via pensionärsförbundet eller servicehuset. Genom 
de olika skedena i projektet förstärks elevernas egna datatekniska kun-
skaper, de övar sig i långsiktig planering och deras sociala färdigheter 
utvecklas. Dessutom kan man genom projektet öka växelverkan och 
jämlikheten mellan generationerna.  

Begreppet social samhörighet och gemensamt ansvar kan i skolans 
projekt vidare utvidgas till att gälla medmänniskor på det globala planet. 
Man kan besluta att donera inkomsterna från skolbasarer eller andra in-
samlingsjippon till ett projekt för utvecklingssamarbete eller miljöskydd. 
Valet av samarbetsprojekt erbjuder goda möjligheter att koppla projek-
tet till ett visst läroämne. En noggrann genomgång av projektets innehåll 
och betydelse under lektionerna motiverar eleverna för att ordna insam-
lingen av medel. Mera omfattande gemenskapsprojekt utvecklar också 
ungdomarnas förståelse för betydelsen av gemensam och ansvarsfull 
verksamhet. Det centrala i alla projekt inom entreprenörskapsfostran är 
att ansvaret för idéskapandet och organiserandet och makten att fatta 
beslut ligger hos elevgrupperna, som leds av en lärare.

Det lönar sig att söka samarbetspartner bland traktens företag och 
medborgarorganisationer eller inom kommunen. Samtidigt blir ungdo-
marna bekanta med olika instanser i samhället. Samarbetspartnerna får 
en god chans att presentera sin bransch för eleverna som en konkret och 
funktionell del av samhället. Besök i företag och inbjudan av företagare 
till skolorna har traditionellt hört till entreprenörskapsfostran. Vid sidan 
av företagsbesök är bekantskap med medborgarorganisationernas verk-
samhet ett bra sätt att för de unga konkretisera betydelsen av påverkan, 
arbete och ett aktivt livsgrepp. Via organisationerna kan ungdomarna 
också finna betydelsefulla fritidsaktiviteter och kanaler för påverkan. 
Betydelsen av individens arbetsinsats och av samarbete kommer också 
mera konkret fram i medborgarorganisationernas verksamhet än under 

Som utgångspunkt för 
projektet kan man ta 
utförande av tjänster för 
invånarna i närsamhället 
eller främjande av 
välfärden bland avlägsnare 
medmänniskor.

16 Remes, 2004, 85. 
17 Lehtonen, 2004, 70–71.
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besök i storföretagens lokala filialer. I samband med företagsbesök är det 
bra att favorisera småföretag med få anställda. 

I valet av samarbetspartner måste man beakta dess offentliga image, 
bransch och produkter. Skolans uppgift är att fungera som fostrare och 
neutral kunskapsförmedlare. Läraren skall se till att reklambudskapen 
hålls isär från undervisningsmaterialet. Läraren skall säkra att man 
också med samarbetspartnern diskuterar vidsynt och med hänsyn till 
olika synvinklar. Utbildningsstyrelsen och Konsumentverket har för lä-
roanstalterna gjort anvisningar om spelregler, materialanvändning och 
sponsorering i samband med företagssamarbete. Anvisningarna finns 
på Internetsidorna www.kuluttajavirasto.fi och på Utbildningsstyrelsens 
sidor www.edu.fi.

4  Företagsam, ansvarsfull, 
målmedveten och kreativ

Målen för temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap i 
materialet Titta i kalejdoskopet  är indelade i fyra teman: entreprenörskap, 
ansvarskännande, målmedvetenhet och kreativitet. Med entreprenörskap 
hänsyftas i uppgiftsidéerna all slags strävan och önskan att delta i aktiv 
verksamhet i den egna gemenskapen. Uppgiftsidéerna för de fyra avsnit-
ten kan tillämpas på de flesta läroämnen och med hjälp av dem kan man 
planera samprojekt i läroämnena. I samband med uppgifterna finns tips 
om vilka läroämnens lektioner de passar för. Läroämnena i tipsen är för-
slag och avsikten är inte att begränsa de läroämnen under vars lektioner 
uppgifterna kan tillämpas. Bäst uppfyller uppgiftsidéerna sitt syfte när de 
fungerar som tankekälla för läraren, som tillämpar och skräddarsyr upp-
giften för sin klass och sitt läroämne. På så vis kopplas entreprenörskaps-
fostran till aktuella frågor med anknytning till den egna miljön. 

De viktigaste arbetsformerna i materialet Titta i kalejdoskopet är grupp-
arbete, kunskapssökning och intervjuer. I bilagorna finns uppgifter och 
råd för att öva dessa arbetsformer. Exempelvis bör man innan man bör-
jar med grupparbetena se till att eleverna är bekanta med grupparbete 
som arbetsform och att de kan särskilja mellan arbetssätten i gruppar-
bete och i självständigt arbete. Vid behov kan man repetera arbetssät-
ten i grupparbete med hjälp av uppgifterna i grupparbetsbilagan (bilaga 
2). Också kunskapssökningen kan kännas tung och oklar för en otränad 
elev, och då är det bra att gå igenom de grundläggande principerna för 
kunskapssökning (bilaga 3). Man lär sig skaffa kunskap endast genom 
att själv göra kunskapssökningar. 

I uppgifterna betonas reflektion och diskussion kring ämnena och 
frågorna, framförande av egna åsikter och genomtänkt motiverande av 
dem. På största delen av frågorna finns inte ett rätt svar. Diskussion ur 
olika synvinklar och insikt via diskussionen är i nyckelställning. Diskus-
sionsuppgifterna lämpar sig väl som övning under språklektioner. Innan 
man inleder diskussionen lönar det sig att tillsammans med eleverna 
sammanställa en central vokabulär för uppgiften.

Fostran till entreprenörskap är en gemensam uppgift för hela skolan. 
Följande uppgiftsidéer ger ledning i början av planeringen och genom-
förandet av skolans entreprenörskapsfostran. Idéerna stöder läraren i 
att söka perspektiv förknippade med entreprenörskapsfostran i sitt eget 
läroämne – att titta i kalejdoskopet.

Du känner igen grupparbetena på 
denna symbol.

 I uppgifterna betonas 
reflektion och diskussion 

kring ämnena och frågorna, 
framförande av egna 

åsikter och genomtänkt 
motiverande av dem. 





Del II: Idéer för uppgifter
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1 Deltagande entreprenörskap

Intresset för ett aktivt, deltagande och företagarmässigt handlande för-
utsätter erfarenheter av att få uppmärksamhet och av möjligheter att 
påverka. Uppgiftsidéerna i första avsnittet uppmuntrar eleverna att del-
ta i skolans dagliga liv och att självständigt söka kunskap, och bekantar 
eleverna med teman kring entreprenörskap, arbete och frivilligverksam-
het. Det passar bra att kombinera uppgifterna med samarbete med lo-
kala företag eller organisationer.  

I uppgifterna 1–4 behandlas möjligheterna till aktivitet och delta-
gande med hjälp av diskussion, handling och intervjuer. Uppgifterna 5–7 
däremot leder in på teman kring entreprenörskap och företagsamhet via 
idéer, tidningsanalys och forskning. Uppgift 8 ger möjlighet att locka de 
unga till företagsamhet klassvis. I uppgift 9 behandlas teman kring akti-
vitet och entreprenörskap med filmer och skönlitteratur.

Deltagande och påverkan

1. Vad är aktivitet?

Vad är aktivitet enligt din åsikt? Vad tycker du att aktivitet behövs till? 
Hurdana är aktiva människor? Varför borde man vara aktiv?

A.  Fundera ut så många synonymer som möjligt för ordet aktiv 
eller ord som betyder nästan detsamma. Gör en tanke- eller 
idékarta (mind map) där du samlar orden. 

Läroämnestips: Språklektioner, 
elevhandledning, modersmål
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B.  Märk ut på kartan vilka ord som bäst beskriver dig själv.

C.  I vilka situationer beskriver orden dig särskilt väl? Ge två 
exempel på situationer.

D.  Beskriv med tre meningar en människa som du anser vara 
aktiv. Du kan använda en person du känner som exempel.

Under en vanlig skoldag kan aktivitet vara till hjälp och nytta för dig 
själv, dina kamrater eller för hela skolan.

E. Fundera på situationer under en vanlig skoldag där du kan 
handla aktivt. 

F. Hur skall man handla i dessa situationer?

G. Sammanfatta i en mening din åsikt om vad aktivitet är.

Samla allas meningar på tavlan. Diskutera ur ni kan sporra alla i skolan 
till aktivitet. Genomför en av era idéer.

2. Aktiv påverkan

Vad i din skola har du redan länge velat ändra på? Hur skulle du vilja att 
saken eller situationen förändrades? Bilda en grupp med vilken ni fun-
derar över den sak eller situation som ni vill påverka.

A.  Håll en tankesmedja/brain storming (c:a 15 minuter), där ni 
funderar över sådant som ni vill ändra på i skolan eller som 
ni vill utveckla. Skriv upp alla era tankar. I tankesmedjan kan 
ni kasta fram tankar alldeles fritt, också idéer som låter helt 
tokiga och omöjliga. 

B.  Utvärdera de idéer ni fått ihop i tankesmedjan. Välj ut tre saker 
som ni anser vara särskilt viktiga att utveckla. Varför kräver 
dessa tre frågor en ändring eller en utveckling?

C.  På vilket sätt kan man utveckla eller ändra på dessa tre sa-
ker?

D.  Välj en sak vars ändring eller utveckling ni försöker påverka

För att genomföra förändringar krävs det ofta aktiva människor, som 
vill påverka saken. Er möjlighet att påverka saken är desto bättre ju flera 
människor som understöder samma sak ni får med er. Genom att moti-
vera ert förslag väl kan ni öka antalet personer som vill påverka tillsam-
mans med er. Fundera över motiveringar för ert förslag. Diskutera hur ni 
bäst skall motivera saken för den person som i sista hand beslutar om 
saken. Svara på följande frågor i motiveringen: 

E.  På vilket sätt skulle den förändring ni föreslår förbättra det 
dagliga livet i skolan? Vilka alla drar nytta av ert förslag? Vilken 
nytta har hela skolan av förslaget?

Läroämnestips:  
Passar för alla läroämnen
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Läroämnestips:  
Historia, språk, samhällslära, modersmål

F.  Vad skall man göra för att driva igenom förändringen? Vilka 
behövs för detta? 

G. Ger genomförandet av förslaget upphov till utgifter? Av vad be-
står utgifterna? Ge ett förslag för hur man kan skaffa medel för 
att täcka utgifterna eller för hur utgifterna kan minskas eller 
undvikas.

Välj i klassen ut ett av gruppens ändrings- eller utvecklingsförslag, som 
hela klassen försöker påverka. Fäst särskild uppmärksamhet på moti-
veringarna när ni väljer ut förslaget.  När i har gjort ert val, planera en 
kampanj för er påverkan. Bra kanaler för påverkan är bl.a. en affisch, en 
morgonsamling, en insändare, insamling av namn för en adress, ett brev 
till beslutsfattaren eller en träff med densamma.

3.  Frivilligverksamhet

Med frivilligverksamhet menas allmännyttigt arbete utan lön eller an-
nan ersättning. Inom de flesta organisationer görs mängder med aktivt 
frivilligarbete t.ex. för ungdomar, för åldringar, för sjuka, för miljön, för 
utvecklingsländer eller för djur.

A.  Hurdana tankar väcker frivilligverksamhet hos dig? Beskriv 
dina tankar med tre meningar.

B.  Vilka instanser som gör frivilligverksamhet känner du till? 
Nämn så många exempel som möjligt.

C.  För vad eller vilka arbetar dessa instanser frivilligt? 

D.  Har du någonsin deltagit i frivilligverksamhet? Skriv om 
dina erfarenheter. ELLER: Om du inte gjort det, bekanta dig 
med en organisation som gör frivilligarbete/volontärarbete 
via dess webbsidor. Skriv om deras arbete. Exempel på orga-
nisationer som utför frivilligarbete är: Kyrkans utlandshjälp, 
Mannerheims barnskyddsförbund, Pro rejäl handel rf, FRK, 
Unicef, FBK, WWF.  

Med hjälp av frivilligverksamhet kan man också driva på saker som 
människor upplevt som orättvisa och som man vill ändra på. Detta slags 
frivilligverksamhet kallas medborgaraktivitet eller –verksamhet.

E.  Det finns flera exempel i Finlands historia och i världshisto-
rien där aktiv medborgaraktivitet har lett till stora föränd-
ringar. Sök information om minst två resultat av medborga-
raktivitet. Ordtips: rösträtt, mänskliga rättigheter.

F.  Diskutera och fundera på vad som får människor att delta 
i frivilligverksamhet? Hurdan frivilligverksamhet skulle du 
vilja delta i?
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4. Intervjua en frivilligarbetare/volontär
1

Man får bäst information om frivilligverksamhet genom att fråga någon 
som är med i frivilligarbete. Gör en intervju genom att hitta på sex på-
ståenden om frivilligarbete. Visa påståendena för en frivilligarbetare och 
fråga om han eller hon är av samma eller av olika åsikt. Be honom eller 
henne motivera sitt svar och ställ noggrannare frågor.

Exempel
Påstående: ”Frivilligarbete är alltid lätt.”
Frivilligarbetaren: ”Jag är av olika åsikt.”
Intervjuaren: ”Varför är du av olika åsikt?”
Frivilligarbetaren: ”Ibland finns det också svåra uppgifter i frivil-
ligarbetet.”
Intervjuaren: ”Ge ett exempel på en svår uppgift.”

Företagsamhet

5. Arbete med anknytning till läroämnets bransch

Hurdant arbete kunde anknytas till ert läroämne? Hurdant frivilligarbete 
kunde en person utföra som är intresserad av läroämnet? På hurdana 
arbetsplatser arbetar människor som avlagt examen inom er bransch? 

A.  Dela in er i tre grupper. 1 gruppen: Frivilligarbetare. 2 grup-
pen: Företagare. 3 gruppen: Lönearbetare. 

B.  1 gruppen funderar på i vilket frivilligarbete färdigheter i ert 
läroämne behövs. En hurdan organisation kunde man grun-
da som bygger på läroämnet? För vad eller för vem skulle 
man utföra frivilligarbete?  2 gruppen funderar på hurdant 
ett företag inom läroämnets bransch skulle vara. Hurdana 
produkter eller tjänster kunde det ha? Vilka behov skulle 
företaget fylla? 3 gruppen funderar på i vilka arbete man be-
höver de färdigheter läroämnet ger. I vilken bransch är de 
särskilt viktiga? Var finner man arbetsplatser inom läroäm-
nets bransch?

C.  Jämför i klassen de olika gruppernas tankar. Vad finns det 
för gemensamma drag i gruppernas idéer och vilka skiljer 
sig från varandra? Vilken tror ni är den naturligaste arbets-
formen inom ert läroämne? Varför?

Läroämnestips: Passar för alla läroämnen

Se avsnitt 3, uppgift 6.

Tips: Uppgiften kan vara en 
självständig observations- och 

tankeuppgift för eleverna under en 
överenskommen tidsperiod. Som 

avslutning på perioden samlar ni 
ihop elevernas funderingar. 

Se bilaga 4: Att göra intervjuer.

1 Idén till uppgiften www.4h-liitto.fi/top.
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6. Entreprenörskap i tidningarna

Jämför era egna idéer om entreprenörskap och tidningsartiklar som 
behandlar företagare eller företag. Samla först era egna tankar om en-
treprenörskap. Analysera sedan en artikel om företagare eller företag. 
Jämför slutligen era egna föreställningar om entreprenörskap med de 
föreställningar som tidningsartikeln ger upphov till.  

Skede 1: Egna föreställningar

A.  Samla adjektiv och beskrivningar av din egen föreställning 
om företagare på en idékarta.

Skede 2: Analys av en tidningsartikel.

B.  Sök en artikel som behandlar företagare eller företag i en 
tryckt tidning eller på en webbtidning.

C. Läs artikeln.

D.  Ett hurdant företag berättas det om? Hur stort företag? Vad 
är företagets huvudsakliga verksamhet?

E.  Hur beskrivs företagaren? Plocka ut adjektiv och andra be-
skrivande uttryck ur artikeln.

F.  Vilka är de allmänna dragen i de beskrivande uttrycken? Vil-
ket intryck ger de beskrivande uttrycken av företagaren?

G.  Finns det en bild av företagaren? Vad tycker du att bilden 
berättar om företagaren?

H.  Vad berättas om företagarens arbete?

I.  Jämför den föreställning av entreprenörskap som tidnings-
artikeln ger upphov till med din egen föreställning (punkt 
A). Är din egen föreställning likadan som den som tidnings-
artikeln ger upphov till eller skiljer de sig från varandra?

•  Ifall föreställningarna är likadana, vad tror du det 
beror på?

•  Ifall föreställningarna skiljer sig, hur skiljer de sig 
från varandra? Vilkendera tycker du är mera san-
ningsenlig? Varför?

Sammanfattning av analyserna. Sammanfatta hurdana företagare och 
företag som behandlas i tidningarna.

J.  Hurdana företag beskrivs i tidningsartiklarna? Små eller 
stora? Vilken bransch representerar de? Osv.

K.  Hurdan bakgrund har företagarna? Är de unga eller gamla, 
kvinnor eller män, finländare eller med utländskt ursprung? 

Läroämnestips: Samhällslära, modersmål

Ni kan använda materialet från 
uppsatstävlingen Yritys Hyvä 
(på finska) i uppgiften. Se  www.
kerhokeskus.fi.
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L.  Sammanfatta de allmänna drag med vilka företagaren be-
skrivs (punkterna F och K).

M.  Hurdana företagare eller företag berättar tidningsartiklarna 
oftast om? Hurdana företagare eller företag berättas det inte 
om? Vad tror du detta beror på?

7. En exkursion i arbetets lokalhistoria

Hur har människorna tjänat sitt uppehälle i er hemtrakt? Med hurdana 
redskap och under hurdana förhållanden har människorna arbetat? Har 
de historiska arbetsformerna i er hemtrakt påverkat de nuvarande nä-
ringarna? Ta reda på arbetets historia i er egen hemtrakt. Fundera på och 
diskutera hur historien syns i de nuvarande arbetsformerna i er hem-
trakt. Uppgiften består av tre delar:

•  Traditionella former av arbete på hemorten (punkt A).

•  Bekanta er med detaljerna i någon arbetsform på hemorten 
(punkterna B–D).

•  Kontinuiteten i de traditionella arbetsformerna på orten 
(punkterna E–F).

A.  Ta reda på hur man tjänat sitt uppehälle i er hemtrakt under 
olika århundraden eller -tionden. Har det funnits hantverk, 
jordbruk eller industri i trakten? Inom vilka branscher har 
dessa varit koncentrerade? Vad har inverkat på att dessa 
branscher har lyckats och gett uppehälle i er hemtrakt? 
Fortsätter arbetet i dessa branscher ännu i trakten? 

Börja bekanta er med arbetets historia i er hemtrakt med ett museibesök 
och genom att läsa historiker om er egen kommun och närkommunerna. 
Tips om arbetet i hemtrakten under gångna årtionden får ni också ge-
nom att bekanta er med kommunens eller närkommunernas webbsidor. 
När ni har uppfattat de historiska försörjningsformerna i trakten, dela 
upp er i grupper där ni börjar reda ut någon särskild fråga i arbetet i er 
hemtrakt.

B.  Bestäm i gruppen vilken fråga i arbetet i hemtrakten ni skall 
ta reda på.

Exempel:

•  Bekanta er med någon form av hantverk eller be-
gränsa ert intresse till en hantverkare som levt i 
trakten. 

•  Bekanta er med ett fungerande familjeföretags his-
toria, produkter, arbetare eller arbetsfördelning. 

•  Ifall någon anmärkningsvärd händelse är förknip-
pad med traktens arbetshistoria, begränsa ert in-
tresse till denna.

Se bilagorna 3 och 4.

Läroämnestips: Den omfattande 
projektuppgiften kan fördelas på 

lektionerna i historia och elevhandledning. 
Punkterna A–D leds av läraren i historia 
och punkterna E–F av elevhandledaren.

Obs! Ifall någon av elevernas 
föräldrar har ett familjeföretag 

eller det finns familjeföretag i 
trakten, lönar det sig att inleda 

bekantskapen med arbetets historia 
genom dessa familjeföretag. 
Intervjua familjeföretagarna 
om följande frågor: När och 

på vilken verksamhetsidé har 
företaget grundats? Hur har 

företagsverksamheten utvecklats 
och hur har företaget klarat sig 
under olika tider? Arbetar flera 
generationer i företaget och hur 

inverkar det på arbetet? Hur 
har arbetsuppgifterna historiskt 

fördelats i familjeföretaget? 
Finns det ett samband med 

arbetsfördelningen i det moderna 
samhället?



28

C.  När ni har bestämt föremålet för ert intresse, gör först en allmän 
beskrivning av ämnet, där grundläggande fakta framgår. 

D.  Försök sedan fånga intressanta detaljer om ämnet. Mera de-
taljerad information kan man finna t.ex. i gamla tidningar, 
som finns på biblioteket, på museerna eller i tidningarnas 
elektroniska arkiv. I Nationalbibliotekets historiska tidnings-
bibliotek  (digi.lib.helsinki.fi) finns t.ex. digitaliserat alla tid-
ningar som kommit ut i Finland åren 1771–1890. Mera kun-
skap och detaljer får ni också genom att intervjua folk som 
bott på orten eller människor som minns sina egna mor- och 
farföräldrars liv.

E.  Har den arbetsform som ni undersöker bibehållits på orten 
till våra dagar? I vilken form utövas arbetet eller yrket för när-
varande på orten? Besök en person som gör detta arbete idag. 
Fråga om hans eller hennes arbete: hur han eller hon kommit 
in i branschen och hur arbetets historiska bakgrund påverkar 
arbetet?

F.  Jämför era kunskaper om det undersökta arbetets historia 
och nutid. Hur har arbetsformen påverkat er hemtrakt? Vilka 
skillnader och likheter finns det mellan arbetets historiska 
och nuvarande former?

8.  En broschyr om hembygden2

Se på er hemort med en besökares ögon. Vilka saker intresserar besöka-
ren? Vilka sällsynta och enastående saker finns det på orten? Gör en bro-
schyr om er hemort, som hjälper besökare att hitta de intressantaste se-
värdheterna och upplevelserna. 

A.  Gör en lista på saker som ni vill visa för besökare i er hem-
trakt.

B.  Gör en plan för broschyren. 

•  För vem är broschyren avsedd? Är den avsedd för t.ex. 
utländska turister, inhemska turister, ungdomar, barn-
familjer eller för personer med något specialintresse?

• Hur berättar ni om saker? Använder ni en saklig stil 
eller berättar ni t.ex. i versform?

•  Hur illustrerar ni broschyren? Använder ni t.ex. mål-
ningar, ritningar eller fotografier?

• Ifall er broschyr beställs i 100 exemplar, hur tar ni itu 
med beställningen? Gör ni varje broschyr för hand el-
ler använder ni någon kopieringsteknik? Tänk på ko-
pieringsmetoden när ni planerar broschyren.

C.  Är det ekonomiskt lönsamt att producera broschyren i stora 
mängder? Gör en kostnadskalkyl för broschyren. Avgör vilka 
kostnader som det är möjligt att pruta på vid behov. Ta i beak-
tande

Läroämnestips: Bildkonst, språklektioner, 
matematik, modersmål

Tips: Be kommunen eller ett 
företag i er hemtrakt att bli er 
samarbetspartner och gör en 
broschyr för dem.

2 Idén till uppgiften www.4h-liitto.fi/top.



29

Teh
täväideoita

K
atso kaleidoskooppiin

•  materialkostnader

•  kostnader för kopiering

•  eventuella arvoden för planering och utförande.

D.  Samla ihop de planerade broschyrerna till en utställning och 
bjud in lokala människor. Marknadsför broschyrerna aktivt.

9. Aktiv företagsamhet på film och i skönlitteratur

Aktivitet och företagsamhet har ofta också beskrivits på film och i skön-
litteratur. Filmer och litteratur erbjuder ett sätt att behandla temat upp-
levelsemässigt. I det följande finns exempel på filmer och böcker och på 
hur man kan behandla dem ur ett entreprenörskapsfostrande perspek-
tiv. På samma sätt kan man utnyttja många andra verk som en del av 
entreprenörskapsfostran. 

Filmer

Ni kan se filmen på en skolbioföreställning. Alla biografteatrar i Finland har 
förbundit sig att ordna skolbioföreställningar. Bekanta er närmare på adres-
sen www.skolbio.fi med hur ni kan ordna en bioföreställning på er egen ort. 
Den ledande tanken med Skolbio är att så många elever som möjligt skall 
få se på bio under skoldagen på en riktig biograf och få behandla det de sett 
efteråt. Obs! Att köpa eller hyra en film för eget bruk ger inte tillstånd för 
annan användning, som t.ex. förevisning i klass för elever. 

Matbar Måsen
Japan 2006

Regi: Naoko Ogigami

I rollerna: Satomi Kobayashi (Sachie), Hairi Katagiri (Midori), 

Jarkko Niemi (Tommi

 Hiltunen), Masako Motai (Masako), Markku Peltola 

(Matti) och Tarja Markus (Liisa)

Längd: 104 min

Åldersgräns: S 

Matbar Måsen berättar om en japansk kvinna, Sachie, som startar en 
liten restaurang i Finland. Hon vill bjuda sina kunder på japansk mat. 
Kunderna hittar dock inte så lätt till Sachies lilla restaurang. Av en hän-
delse träffar Sachie två japanskor, som börjar hjälpa henne. Småningom 
hittar också de finländska kunderna vägen till Matbar Måsen, och Sachie 
får bjuda dem på japansk mat. Matbar Måsen är den första japanska 
filmen som helt spelats in i Finland. 

Filmen har fått uppmärksamhet också för att en grupp produktmärken 
som är kända i Finland spelar en central roll. Product placement eller pro-
duktplacering kan definieras som en (smyg)reklam för betalda produkter 
som placerats i en film eller i ett tv-program. Med filmen kan man också öva 
sig i att bedöma sin medieläskunnighet och sitt konsumtionsbeteende. 

Förutom temana i entreprenörskapsfostran är matkultur, finländsk-
het, kulturmöten och vänskap andra centrala teman i filmen. På Skolbio-
webbsidorna finns lärmaterial och mera bakgrund om filmen. Lärmate-
rialet på Skolbio är avsett för gymnasier och yrkesläroanstalter.

Skolbio www.skolbio.fi  
  

Information om upphovsrätt i 
samband med skolundervisning 

www.kopiraitti.fi/svenska 

Läroämnestips: Alla läroämnen
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Frågor kring filmen Matbar Måsen 

A.  Företagets affärsidé

•  Vad är grundprincipen för Sachies företag? Hurdan 
mat vill Sachie bjuda sina kunder på?

B.  Att grunda en matbar

•  Matbar Måsens första steg är inte lätta. Hurdana 
svårigheter har Sachie med sin matbar? Vad beror 
svårigheterna på enligt er?

•  Hurdana råd hade ni gett Sachie i begynnelseske-
det? Hur skulle hon ha fått sitt företag att lyckas?

C.  Företagare i främmande land

•  Sachie har grundat sitt företag i Finland, trots att 
hon inte talar finska. Vilka faktorer i företagets verk-
samhet kan försvåras av detta?

•  Hurdana egenskaper tycker ni att det krävs för att 
grunda ett företag i ett främmande land?

•  Vad berättar filmen om Sachies bakgrund? Hurdant 
liv tror ni hon hade tidigare?

• Sachies japanska ursprung kan vara en fördel för 
hennes affärsverksamhet. Hur utnyttjar hon sin 
bakgrund? 

• Vilka företag som drivs av utlänningar känner ni 
till?

D. Kvinnans ställning

• När Midori och Masako träffar Sachie första gången 
förundrar de sig över att hon fungerar som företa-
gare alldeles ensam, utan man. Vad tror ni att deras 
förundran beror på?

•  Vad tycker ni, är det i Finland lika lätt för kvinnor 
och män att bli företagare? Motivera.

E.  Product placement eller produktplacering

•  I filmen förekom många finländska produktmärken 
(alla produkter tillverkas inte nödvändigtvis i Fin-
land). Vilka produktmärken kände ni igen i filmen? 

• Får man enligt er göra reklam för produktmärken i fil-
mer? Tror ni att utlänningar känner igen märkena?

•  Hur tror ni att ni själva skulle känna igen smygre-
klam eller produktplacering? Påverkar produktpla-
ceringen era egna köpbeslut?

•  Tycker ni att det är rätt att man satt in smygreklam 
i filmer eller tv-serier? Motivera.

Se bilaga1: Svar.
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Martins dröm
Danmark 2006

Regi: Neils Arden Oplev

I rollerna: Bent Mejding, Anders W. Berthelsen, Jens Jørn 

Spottag, Anne Grethe Bjarup Riis, Peter Hesse 

Overgaard, Sarah Juel Werner, Janus Dissing Rathke.

Längd: 105 min

Åldersgräns: 11 år 

Martins dröm berättar en historia som bygger på verkliga händelser om en 
13-årig bondpojke, Frits Johansen. Historien utspelar sig i slutet av 1960-
talet i en liten dansk byskola, som regeras av en tyrannisk rektor. Frits 
stora idol är människorättskämpen Martin Luther King. När Frits värld 
vänts upp och ned av en orättvis upplevelse börjar han liksom sin idol att 
förverkliga sin dröm. Frits vill få ett slut på orättvisa, lögn och våld.

Via filmen kan man bl.a. behandla medborgaraktivitet, förverkligan-
det av egna ideal, rättvisa, påverkan och ingripande. På Skolbiosidorna 
finns lärmaterial för behandling av filmen.

Skönlitteratur

Täällä pohjantähden alla (I-osa) 
Linna, Väinö (1959). WSOY. 

I svensk översättning: Här under polstjärnan  
 (del I: Högt bland Saarijärvis moar)  

Schildts Förlags Ab, 2007

Läs den första delen i trilogin Här under polstjärnan. Lägg särskilt märke 
till sådant som har med arbete och företagsamhet att göra. 

Frågor som stöd i behandlingen av boken

A.  På vilket sätt kommer företagsamhet fram i boken?

•  Vilka av bokens personer tycker ni att är driftigast 
och företagsammast? Hur kommer det fram?

B.  Vilka livsnödvändiga saker krävde företagsamhet av perso-
nerna i boken?

C.  Hade all företagsamhet i boken att göra med att skaffa uppe-
hälle? På vilka andra områden är personerna företagsamma? 

D.  Vilka av personerna i boken fungerar enligt er som företa-
gare?

E.  Vad för slags föreningsverksamhet förekommer i boken?

F.  Vilka former av medborgaraktivitet upptäckte du i boken?

G.  När man talar om attityden ”kärret, gräftan och Jussi” (”suo, 
kuokka ja Jussi”), vad anser ni att man menar? – Vad innebär 
den för en inställning till arbete? 
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•  Finns det i era egna liv situationer när ni skulle be-
höva attityden ”kärret, gräftan och Jussi”, 

H.  Skriv en presentation av den person du finner intressantast 
i boken. Belys i din presentation personens inställning till 
arbete.

2 Företagsamhet under ansvar

Ansvar hör ihop både med rollen som konsument och med rollen som 
företagare – dvs. med rollen som medborgare. Konsumtionsbesluten är 
numera en allt viktigare form av beslutsfattande och påverkan. Till de 
viktigaste färdigheterna hos en aktiv och företagsam medborgare hör 
förmågan att inse detta och att kunna ta reda på hur man påverkar ge-
nom att konsumera det ena eller det andra. Ansvarsfrågan bildar ett 
interaktivt förhållande mellan konsument och företagare, där båda på-
verkar varandra. En genomgång av det ansvar som fördelar sig mellan 
konsument och företagare ger övning i att mångsidigt beakta olika syn-
vinklar och tar fram det relativa i dessa frågor.

Till rollen som konsument, företagare och medborgare hör också att 
betala skatt och att ta gemensamt ansvar. I uppgifterna i andra avsnit-
tet skall vi se på betydelsen av att man betalar skatt ur hela samhäl-
lets synvinkel, ur ett personligt perspektiv och i företagsverksamheten. 
I uppgiftsavsnittet behandlas också möjligheter och sätt att delta i väl-
görenhet och på så sätt påverka situationen för dem som behöver hjälp. 
Grupparbetsövningarna i bilaga 2 passar också som övning i personligt 
ansvarstagande. 
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En ansvarsfull konsument och företagare

1. Följ med din konsumtion

A.  För dagbok under en vecka över hur du använder pengar 
och vad du konsumerar. Anteckna följande:

•  Vilka saker har du köpt? Var har du köpt sakerna? 
Vad kostade dina inköp?

•  Vad äter du under vilken måltid?

•  Vad sysslar du med under dagen? Konsumerar det 
något? (T.ex. elektricitet, vatten, bensin etc.)

B.  När du har fört dagbok under en vecka, gör ett sammandrag 
av din konsumtion.

•  Vad konsumerade du mest?

•  Vad konsumerade du minst?

•  Hur mycket pengar gick det åt under veckan?

•  Uppskatta om veckan ur konsumtionssynvinkel var 
en normal vecka eller om den på något sätt avvek. 
Konsumerade du mera eller mindre än normalt?

C.  Undersök den produkt eller sak som du konsumerade mest 
under veckan.

•  Vad vet du om dess ursprung? Sök mera informa-
tion.

•  Ifall det som du konsumerade mest är en förpackad 
produkt, undersök texterna och märkningarna på 
förpackningen. Ta reda på vad de betyder.

•  Om du under veckan konsumerade mest sådant 
som inte är förpackat (t.ex. elektricitet eller grön-
saker), sök information på Internet om hur saken 
produceras och konsumeras. Börja t.ex. genom att 
titta på vad som sägs på producentens hemsidor.

D.  Uppskatta vilka följder storkonsumtion av det du konsume-
rade mest av har. 

•  Tycker du att du är en storkonsument? 

•  Tycker du att man borde konsumera mindre eller 
mera av saken? Varför?

•  Hur kan man påverka en förändring av konsumtio-
nen?

•  Skriv en berättelse om eller rita en serie eller skämt-
teckning av en situation där användningen av det 
du konsumerade mest av har ökat extremt eller ta-
git helt slut.

Läroämnestips: Biologi, 
livsåskådningskunskap, historia, bildkonst, 

geografi, matematik, hälsokunskap, 
samhällslära, modersmål

Tips: Uppgiften kan fördelas mellan 
lektioner i olika läroämnen.
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2. Hållbar utveckling

A.  Tolka i gruppen vad som menas med meningen: Tänk glo-
balt, handla lokalt. 

B.  Vad betyder begreppen nedan? Vilket samband har de med 
den citerade meningen? 

•  Rejäl handel

•  Eko eller ekologisk produktion

•  Närmat

•  Miljöskydd

C.  Vilketdera alternativet tycker ni är bättre: Spansk ekotomat 
eller vanlig inhemsk tomat? Varför? 

D.  Undersök i butiken eller hemma tre livsmedelsförpackningar. 

•  Vilka texter eller märkningar finner du på förpack-
ningen?

•  Vad kan du dra för slutsats om produktens miljö-
verkningar av texterna eller märkningarna?

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, 
geografi, religion, samhällslära
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3. Ta ställning

Diskutera med hjälp av påståendena kring konsumentens och företaga-
rens ansvar. Fäst på motstående väggar i klassrummet papper där det 
står SAMMA ÅSIKT respektive OLIKA ÅSIKT. Alla elever skall välja vad de 
svarar på ett påstående och flytta sig enligt det till rätt vägg. Läraren ber 
åtminstone en elev vid vardera väggen motivera sin åsikt.

A.  En billig produkt kan vara av sämre kvalitet än en dyr.

B.  Konsumenten kan ingenting åt att företagets produkter inte 
är miljövänliga.

C.  Man skall köpa i närbutikerna.

D. Jag kan påverka med mina köpbeslut.

E.  Det lönar sig alltid att köpa en miljövänlig produkt.

F.  Finländska företag borde tillverka sina produkter i Finland, 
för det ger arbetsplatser här. 

G.  Finländarna borde konsumera mindre.

H.  Företagen och konsumenterna kan tillsammans påverka i 
miljöfrågor.

4. Företagare, konsument, nyttigheter?

A.  Diskutera i gruppen och kom fram till svar på följande frågor.

•  Vem är företagare?

•  Vad är entreprenörskap?

•  Vem är konsument? Vilka är konsumenter?

•  Vad är konsumtion?

• Vad är en konsumtionsvara? 

•  Vem behöver konsumtionsvaror?

B.  Rita ett schema som visar konsumentens, företagarens och 
konsumtionsvarornas ömsesidiga förhållande.

• Hur drar företagen nytta av konsumenterna/hem-
hushållen?

• Hur drar konsumenterna/hemhushållen nytta av 
företagen?

C.  Påverkar företagen konsumenterna eller konsumenterna 
företagen enligt er mening? 

•  Producerar företagen sådana nyttigheter som kon-
sumenterna behöver och ber om?

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, 
geografi, religion, samhällslära, modersmål

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, 
religion, samhällslära

Se också avsnitt 2, uppgift 15; 
avsnitt 3, uppgift 14.
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•  Köper konsumenterna de produkter som företagen 
erbjuder?

•  Lönar det sig för företagaren att begära så höga pri-
ser som möjligt för sina varor? Varför?

•  Lönar det sig för konsumenten att alltid köpa den 
billigaste produkten? Varför?

•  Fundera på varför det kan finnas stora skillnader i 
pris på en och samma vara. Exempel: Vad tror ni att 
det beror på att en T-skjorta kostar 10 euro och en 
annan 30 euro? Hitta på minst tre faktorer som in-
verkar på prisskillnaden. 

5. Prisskillnader

A.  Vilketdera lockar dig mera:

• En kopp delikat specialkaffe eller -te på ett trevligt 
inrett café?

• En mugg het dryck som du kokat själv medan du lig-
ger bekvämt hemma i din soffa? 

• Motivera ditt svar.

Kaffe och te som du kokat själv och sådant som du köpt på café har 
väldigt olika pris. För det pris du betalar för en kopp på ett café kan du 
få ett paket kaffe eller te, som räcker till många koppar färdig dryck. Å 
andra sidan får du drycken färdig på caféet och behöver inte diska din 
mugg själv. Ibland kan det också vara uppfriskande att sticka sig in på 
ett café på vägen. 

B.  Av vad består priset på kaffe och te på caféet och i butiken? 
Fundera över de faktorer som inverkar på båda.

•  Dela upp er i grupper på 2–4 elever. Välj om ni un-
dersöker priserna i en butik (punkt C) eller på ett 
café (punkt D). 

C.  I affären: Skriv upp produkterna och deras pris på kaffe- el-
ler tehyllan. Undersök närmare den billigaste och den dy-
raste produkten och en mitt emellan. OBS! Glöm inte att 
kolla produktens kilopris. Anteckna:

• Tillverkare/för vem produkten tillverkats  

•  Tillverkningsland 

•  Ursprungsland  

•  Vad sägs om användningen av produkten? 

• Vilka miljömärkningar finns på förpackningen?

•  Saknas någon produkt på hyllan, som ni önskar att 
där skulle finnas?

Läroämnestips: Matematik, bildkonst, 
samhällslära, modersmål 
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Intervjua handelsmannen och fråga av honom eller henne:

•  På vilken grund väljer han eller hon vissa produkter 
till sin kaffe- eller tehylla?

•  Hur bestämmer han eller hon priset på en pro-
dukt?

•  Hur uppkommer prisskillnaden mellan den billigas-
te produkten och den med medelpris?

•  Vilka faktorer inverkar på prisskillnaden mellan 
den billigaste och den dyraste produkten?

•  Vilka andra kostnader än produktens inköpspris 
försöker handelsmannen täcka med sin prissätt-
ning?

•  Hur viktig produkt är kaffe eller te för butikens to-
talförsäljning?

 Se på de uppgifter ni fick i affären. Vilken kaffe- eller teför-
packning skulle ni rekommendera utgående från den infor-
mationen?

D.  På caféet:

• Titta efter om det finns kaffe- eller teportioner av 
olika pris. Skriv upp priserna

•  Lägg märke till caféet som miljö. Hurdan plats befin-
ner sig caféet på? Vad finns det i omgivningarna?

•  Beskriv caféets interiör. Vad får ni för intryck av ca-
féet som plats?

•  Hur många personer arbetar på caféet? Vad gör de?

Intervjua caféägaren och fråga:

•  Varför har kaffe- och teportionerna olika pris (ifall 
så är)?

• Vilka råvaror eller medel behövs för att tillverka 
kaffe eller te?

•  Hur lång tid tar det att tillverka en kopp?

•  Hur mycket kostar en kopp/portion för caféägaren?

•  Varför betalar kunden mera? Vilka kostnader måste 
caféägaren beakta i priset för en kopp kaffe eller te?

•  Hur viktiga produkter är kaffe och te för caféet?

 Se på de uppgifter ni fick på caféet. Vad allt betalar cafékun-
den för? Tycker ni att det lönar sig att betala för det? Varför?

E.  Presentera de uppgifter ni fick i affären och på caféet i klas-
sen. Svara efter presentationen på nytt på frågorna i punkt 
A. Motivera era svar på basis av den information ni fick un-
der ert besök i affären och på caféet.

Se bilaga 4: Att göra en intervju.
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6. Köparens rättigheter
3

Du har köpt en ny väska. När du har använt väskan en månad går blixt-
låset sönder.

A.  Hur skulle du göra i en sådan situation?

B.  Ta reda på vilka rättigheter köparen har i en situation som 
beskrivs ovan. Fråga i närmaste affär hur man skall gå till 
väga i en sådan situation. Du kan också söka svar på Inter-
net. 

C.  Ta reda på vad konsumenten kan göra om köparens rättig-
heter inte beaktas när han eller hon lämnar tillbaka en fel-
aktig produkt.

7. Påverkar konsumenterna företagen?

Analysera insändaren i Helsingin Sanomat (3.2.2007) ”Kuluttajan valin-
nat vaikuttavat yritysten toimintaan” och ta ställning till den åsikt som 
kommer fram. (Bilaga 5, på finska)

A.  Läs insändaren. Om du inte förstår alla delar i insändaren, 
sätt ett märke vid det svåra stället och fortsätt läsa. Strecka 
under svåra ord i texten.

B.  Diskutera i grupper på 2 – 4 elever de ord som ni streckat 
under i texten.

•  Gör en lista på alla understreckade ord.

•  Finns det ord på listan vars betydelse någon i grup-
pen känner till? Förklara dessa ord i gruppen.

•  Fundera på och diskutera i gruppen vad resten av 
orden kan betyda.

•  Vilka ord på er lista kände ni inte till eller kunde 
inte härleda? Diskutera i klassen om de svåra orden 
i texten.

C.  Läs insändaren på nytt.

•  Lägg märke till de ställen som du vid första läsning-
en märkte ut. Vilka punkter förstod du bättre denna 
gång?

•  Märk ut de intressanta ställena i texten med boksta-
ven I. Varför tycker du dessa ställen är intressanta?

•  Är du av samma åsikt eller av olika åsikt som förfat-
tarna om något i texten? Varför? Märk ut ställena 
med S (=samma åsikt) eller O (=olika åsikt).

D. Tolka texten genom att svara på frågorna.

Läroämnestips: Samhällslära

Läroämnestips: Modersmålsfinska 
(Äidinkielen omainen suomi)

3 Idén till uppgiften www.4h-liitto.fi/top.
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Stycke 11

• I texten talas om ”kuluttajien kielteisistä reaktioista 
yritysten yhteiskuntavastuuttomuuteen”. Vilka är de 
negativa reaktionerna? 

•  I texten talas om ”vastuuttomuudesta saatavasta hyö-
dystä”. Vem antyder skribenterna att är ansvarslös och 
därför drar nytta? 

•  Vad menas med att konsumenternas negativa reaktio-
ner på bristande samhällsansvar blir mindre kostsam-
ma än den nytta som ansvarslöshet medför?

Styckena 15–17

•  Är du färdig att betala mera för t.ex. mat eller kläder, för 
att de skall vara tillverkade på ett samhällsansvarsfullt 
sätt?

• Ifall JA: Hur mycket mera skulle du vara färdig att be-
tala? Skulle dyrare mat och kläder förändra dina kon-
sumtionsvanor?

•  Ifall NEJ: Vem tror du drar nytta av billig mat och bil-
liga kläder? Vad tror du att de billiga priserna grundar 
sig på? Kan dessa omständigheter vara till skada för nå-
gon?

Stycke 19

• För vad anser skribenterna att konsumenterna skall 
vara beredda att betala för? Vilka saker anser du att de 
syftar på?

•  Är du av samma åsikt som skribenterna? Motivera.

E.  Bedöm tillförlitligheten i insändaren.

•  Var publicerades insändaren? Tycker du att källan är 
tillförlitlig? Varför?

•  Vad sägs om skribenterna i texten? Inverkar detta på 
textens tillförlitlighet? Hur?

•  Finns det faktorer i texten som minskar eller ökar dess 
tillförlitlighet? Vilka är de?

F.  Uttryck din egen åsikt.

•  Läs insändaren ännu en gång ”Kuluttajan valinnat 
vaikuttavat yritysten toimintaan”.

•  Vems/vilkas ansvar tycker du att skribenterna betonar? 
Vilken är den åsikt som är motsatt deras?

•  Är du av samma eller olika åsikt jämfört med skriben-
terna? 

•  Skriv en egen insändare som stöder eller kritiserar in-
sändaren 3.2.2007 i Helsingin Sanomat, ”Kuluttajan 
valinnat vaikuttavat yritysten toimintaan”. Du kan 
också ta en roll och skriva ur rollgestaltens synvinkel. 
Din rollgestalt kan vara en företagare, en pensionär, en 
arbetslös eller en naturaktivist.
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8. Konsumtionssamhället

A.  Diskutera fram vad man menar med konsumtionssamhället.

B.  Fundera på och diskutera vilken inverkan den industriella 
revolutionen har haft på uppkomsten av konsumtionssam-
hället.

C.  Diskutera om det är möjligt att leva utan att konsumera.

D.  Läs bifogade avsitt ur insändaren ”Voiko kunnon kansalainen 
nauttia kuluttamisesta?” och svara på frågorna kring det.

 ”Kansalaisuutta toteutetaan kuluttamalla, sillä markkina-
taloudessa ihmiset osallistuvat päätöksentekoon teke-
mällä kulutusvalintoja. Kuluttamalla otetaan kantaa sekä 
ihmisten että eläinten asemaan ja koko maailmankaupan 
rakenteeseen puhumattakaan terveysnäkökulmasta. Kulut-
taja kohtaa kaupoissa lasten valmistamat urheiluvarusteet, 
tarhaturkikset ja orjatyövoiman poimimat tomaatit. Miten 
pitäisi valita ja kenellä on valta valita, toimeentulotuen 
varassa elävällä yksinhuoltajalla? Kulutusyhteiskunnassa 
raha liittyy saumatta valtaan. Voiko kulutusyhteiskunnassa 
toimia kansalaisena, jos ei voi tai halua kuluttaa?”4

•  Vad menar skribenten med att medborgarskapet 
uppfylls genom konsumtion?

•  På vilket sätt är konsumtionsbesluten en del av be-
slutsfattandet?

•  Tycker ni att alla har en möjlighet att delta i det be-
slutsfattande som sker genom konsumtionen? 

•  Deltar ni själva i beslutsfattandet med era egna 
konsumtionsbeslut? Hur?

9. En hustavla för en ansvarsfull företagare eller konsument 

A.  Dela upp er i grupper på 3–4 elever.

B.  Hälften av grupperna gör en hustavla för en ansvarsfull fö-
retagare och andra hälften för en ansvarsfull konsument. 

C.  Sammanfatta på tavlorna fem principer, som den ansvars-
fulla företagaren eller konsumenten bör komma ihåg.

D. Jämför slutligen företagarens och konsumentens hustavlor.

•  Till vilka delar är tavlorna lika?

•  Skiljer de sig från varandra?

•  Skiljer sig konsumentens och företagarens ansvar 
från varandra i frågor om hållbar utveckling?

Läroämnestips: Modersmålsfinska 
(Äidinkielen omainen suomi) 

4 Sarantola-Weiss, 2006, 124–128.

Läroämnestips: Biologi, 
Livsåskådningskunskap, religion, geografi, 
samhällslära
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Varför betalar man skatt?

10. Plocka ut ur berättelsen all service som upprätthålls med 
kommunala skattemedel och den service eller de förmåner 
som företagen erbjuder. 

 Katri, som går i grundskolans åttonde årskurs, vaknar på 
morgonen av att klockan ringer. Duschens friska vatten 
väcker henne och hon skyndar till frukostbordet för att 
bläddra igenom dagens tidning. Katri berättar för sin mam-
ma att hon skall gå på hälsoundersökning under dagen. 
Mamman berättar att hon skall gå på stadsteatern på kväl-
len och därefter på restaurang.

 Efter frukosten hämtar Katri cykeln och åker ut på cykelvä-
gen. När hon cyklar förbi skateparken upptäcker Katri några 
kamrater där. Hon stannar hos dem och kamraterna kom-
mer överens om att träffas på ungdomsgården på eftermid-
dagen. Heikki säger att han inte kan komma, för han måste gå 
till biblioteket för att söka uppgifter för sitt föredrag i historia. 
Dessutom skall han hämta sin lillasyster på daghemmet. Katri 
kommer ihåg att hon också är upptagen efter skolan. Hon skall 
hämta sitt pass på polisstationen, för hon skall flyga på semes-
terresa till Frankrike med sin kamrats familj. Katri tänker be-
tala flygresorna med pengar som hon tjänat på sommarjobb i 
en affär. Mamma har lovat ge fickpengar för resan.5

11. Gör en lista på tjänster som upprätthålls med skattemedel 
och som du använder eller någon gång har använt.

12. Bekanta dig med ditt skattekort

När du går på sommarjobb skall du ge arbetsgivaren ditt skattekort. På ba-
sis av det tar din arbetsgivare förskottsinnehållning. Skatteverket skickar 
automatiskt skattekort till alla som fyllt 16 år. Ifall du är under 16 år och 
gör lönearbete, får du ett skattekort genom att ringa till skatteverket.

Alternativ 1:

Titta på ditt skattekort och läs anvisningarna. Svara på frågorna.

A.  Vad är grundprocenten på kortet?

B.  Hur mycket får du tjäna under året med grundprocenten? 

C.  Hur stor är tilläggsprocenten på ditt skattekort?

D.  Hur mycket skatt skall du betala för den överskridande de-
len, om du tjänar 150 euro över grunddelen? Hur mycket får 
du av dessa 150 euro efter skatt?

Läroämnestips: Uppgifterna 10–11: 
hälsokunskap, samhällslära

Läroämnestips: Matematik, 
elevhandledning, samhällslära

5 Uppgiften baserar sig på uppgiften i FLSH:s tävling i ekonomikunskap 2001.
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Alternativ 2:

Ifall du inte har ett skattekort, bekanta dig med beskattningen 
av skolelever och studerande på sidorna www.vero.fi/nuoret > på 
svenska.  Sök svar på följande frågor: 

A.  Hur mycket kan du tjäna utan att behöva betala kommunal-
skatt och kyrkoskatt?

B.  För hur stora inkomster måste du betala inkomstskatt till 
staten?

C.  Gör en bedömning av hur stor lön du kunde få av sommar-
jobb. Skulle du vara tvungen att betala kommunal- och kyr-
koskatt eller inkomstskatt till staten?

13. Rastkiosk

Er klass beslutar att hålla kiosk under rasterna och skolans rektor har 
gett tillstånd. Fundera i gruppen på:

A.  Vad allt behöver ni för att grunda en kiosk?

B.  Vilket av det som behövs för kiosken får ni gratis, och vilka 
utgifter har kiosken?

C. Vad måste ni beakta när ni sätter pris på kioskprodukterna?

D.  Hur inverkar det på produkternas pris, ifall ni inte får en del 
av det som behövs gratis?

14. Mervärdesskatt

Med hjälp av skolans rastkiosk kan er klass t.ex. bekosta en klassresa. 
Ifall intäkterna från kiosken är små och skolan deltar i medelinskaff-
ningen för kiosken genom att styra intäkterna till sitt konto och betala 
klassresan därifrån, behöver ni inte uppge inkomsterna från kiosken 
till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna betraktar då kioskverk-
samheten som talkoarbete. Intäkterna från kiosken bör dock användas 
för skolverksamhet. 6

Ifall ni vore kioskföretagare skulle ni vara tvungna att betala bl.a. mer-
värdesskatt (moms). Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt, som fö-
retagaren lägger till produktens pris. Företagaren är då skatteuppbärare 
och redovisar för skatten till staten.

För de flesta varor och tjänster är mervärdesskatten 22 %. För livs-
medel betalar man 17 % i mervärdesskatt. När företagaren redovisar för 
mervärdesdelen av de sålda produkterna till staten, får han eller hon 
samtidigt dra av den mervärdesskatt som han eller hon betalat till en 
annan företagare. 7

Föreställ er att er kiosk är skyldig att betala mervärdesskatt. Räkna ut 
hur det inverkar på produkternas pris.

Läroämnestips: Matematik, samhällslära

Tips: Ifall ni har en rastkiosk i 
skolan, använd den som exempel i 
uppgifterna 13 och 14.

Läroämnestips: Matematik, samhällslära

Se bilaga1: Svar.

6 Källa: www.vero.fi, Skatteinfo: Skatteförvaltningens anvisningar, Beskattning av 
talkoarbete 12.10.2005. 
7 Källa: www.vero.fi, Skatteförvaltningens publikation 190r.06, 1.11.2006.
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A.  I rastkiosken säljs fyllda smörgåsar för vilka ni räknat ett 
pris på 2 euro per styck. Hur mycket mervärdesskatt skall ni 
lägga till priset? Vilket pris betalar då kunderna för smörgås-
arna?

B.  I er kiosk säljer ni också blyertspennor. Ni har köpt in pen-
norna för 1 euro per styck. Nu vill ni ha en vinst på 50 cent 
per penna. Hur mycket kostar då en penna med mervärdes-
skatt? 

C.  För smörgåsarna köper ni ett paket ost i närbutiken, som 
kostar 3,50 euro. Hur stor del av ostens pris är mervärdes-
skatt? Vad är produktens pris utan mervärdesskatt?

D.  Ni har sålt 30 fyllda smörgåsar i kiosken. När ni köpte till-
behör till smörgåsarna i närbutiken, betalade ni mervärdes-
skatt på produkterna. 

 Ni köpte 

•  ett ostpaket (3,50 euro)

•  två gurkor (tillsammans 3 euro)

•  ett paket margarin (1,90 euro)

•  ett paket skinka (2,90 euro)

• två påsar bröd (2,75 euro/påse).

 Räkna ut hur mycket mervärdesskatt ni skall redovisa för till 
staten.

E.  Vem betalar mervärdesskatten?
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15. Företag, hemhushåll och offentlig service

På bilden här intill finns ett schema över penningflödet mellan hemhus-
hållen och företagen. För sina inkomster betalar privatpersoner (bl.a. lö-
neinkomster) och företag (företagets vinst) skatt, med vilken statens och 
kommunernas service, dvs. den offentliga servicen, bekostas.

A.  Var skulle du placera den offentliga servicen i schemat? Fort-
sätt schemat genom att rita in den offentliga servicen. 

B.  Vilka andra utgifter har ett företag? I det ursprungliga sche-
mat har endast kostnaderna för de anställda märkts ut. Lägg 
till de övriga utgifter som du tror att företaget har. 

C.  Betrakta de företagsutgifter som du lade till schemat. Vem tror 
du drar nytta av vilka utgifter? 

D.  Vilka drar nytta av företagets vinster? Ifall företaget går på 
förlust, vad finns det för metoder att göra företaget lönsamt? 
Hurdana följder kan det ha?

Se bilaga1: Svar.

8 Pekkarinen & Sutela, 2002, 61 med modifikation.

Läroämnestips: Samhällslära

Se också avsnitt 3, uppgift 14; 
avsnitt 2, uppgift 4.

Nyttigheter

Producenter

Pengar

Pengar
H

em
h

u
sh

ållen

Företagen

Penningflödet mellan hemhushållen 
och företagen 8
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Ansvar för miljön

16. Stöd ett biståndsprojekt

Ordna ett medelanskaffningsjippo och donera intäkterna till ett bi-
ståndsprojekt som ni väljer ut.  

A.  Bekanta er med olika biståndsprojekt. Sök ett biståndsprojekt 
som på något sätt har att göra med ert läroämne. Biståndspro-
jektet kan t.ex. under slöjdlektionerna ha att göra med stöd 
för hantverkare i ursprungsbefolkningar, på biologilektionerna 
med ett naturskyddsprojekt, under religionstimmarna med bi-
ståndsarbete via församlingarna, under livsåskådningslektio-
nerna med människorättskampanjer etc. Biståndsprojekt som 
passar för olika läroämnen finner ni via organisationerna.

B.  När ni har hittat ett lämpligt biståndsprojekt, ta kontakt med 
organisationen och be om mera information om biståndspro-
jektet och -målet. Bekanta er under lektionerna med bistånds-
målet ur läroämnets synvinkel. Fundera på och diskutera vil-
ken betydelse stödet har för biståndsmålet.

C.  Planera ert medelanskaffningsjippo. Hur samlar ni in medel? 
Goda metoder är bl.a. basarer, lopptorg, hantverksmässor, 
flaskinsamling, ett stavgångs- eller annat motionsevenemang, 
en konstkväll i skolan, en elevkonsert etc.

D.  Dela ut ansvarsområden i klassen. Viktiga ansvarsområden 
är bl.a. att anhålla om eventuella tillstånd, att skaffa lokaler, 
marknadsföring, att skaffa tillbehör eller göra något som be-
hövs under medelanskaffningen, att ställa i ordning lokalen 
för jippot, att sköta om de insamlade medlen och att redovisa 
för dem.  

E.  I planeringen av medelanskaffningen är det viktigt att kom-
ma ihåg några saker:

•  Utgifterna för medelanskaffningen skall vara min-
dre än intäkterna

•  Slå fast en grundidé för jippot, för att ert budskap 
skall vara så tydligt som möjligt 

•  Berätta om målet för ert understöd och om hur ni 
kommer att använda de insamlade medlen.

•  Sprid information om ert medelanskaffande. Bjud 
t.ex. in lokaltidningen och -radion för att följa med 
när ni förbereder er för jippot.

•  Offentliggör resultatet av medelanskaffningen och 
tacka alla medverkande.

F.  Diskutera efteråt hur jippot lyckades. Vilket lyckades bra? 
Vad gör ni annorlunda nästa gång?

Läroämnestips: Alla läroämnen

Ordna ett lopptorg. Se avsnitt 4, 
uppgift 11.

Tips: www.dagsverke.fi. Dagsverke 
rf publicerar varje läsår på 

sina webbsidor ett omfattande 
läromaterial på finska och svenska 

om det land och det tema som är 
föremål för medelanskaffningen.
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3 Aktiv målinriktning

Målinriktning kräver kunskap om vilka alternativ som intresserar en. 
Unga som vet vad de vill göra efter grundskolan och kanske t.o.m. efter 
andra stadiet har goda förutsättningar för målinriktade studier. Ifall dä-
remot tiden efter grundskolan ännu är höljd i dunkel, kan det vara svårt 
att sätta några personligt betydelsefulla mål för skolgången. En viktig 
hjälp för att sätta mål och för att uppnå dem är ett gott självförtroende – 
att lita på att det är möjligt att uppnå målen. Om man har lyckats uppnå 
mål tidigare är det lätt att lita på att man kan lyckas på nytt. Upplevelsen 
av att lyckas får de som kan sätta realistiska mål för sig.

I uppgift 1 fästs uppmärksamhet på milstolparna i det egna livet, på 
framgångar och på måluppnåenden. Med uppgiftens hjälp skall vi återkalla 
våra egna framgångar i minnet, vilka vi ofta har svårt att komma ihåg. Dess-
utom skall vi i uppgiften gestalta våra framtidsdrömmar och lägga märke 
till att det finns mellanskeden, som först måste uppnås. I uppgift 2 skall vi 
öva långsiktig strävan efter ett mål med hjälp av ett konkret mål och en 
konkret plan. I uppgiften är exempelämnet gymnastik, men uppgiften kan 
tillämpas i alla läroämnen.

I uppgifterna 3–7 undersöker vi till vilka jobb en viss utbildning kan leda 
och hurdan utbildning vårt eget drömyrke kräver. Avsikten är att fästa upp-
märksamhet på att ett visst läroämnes tillämpningsområden i arbetslivet 
kan vara många och att man å andra sidan kan komma till ett visst arbete 
på flera olika vägar. Med uppgifterna övar vi oss att söka information om 
olika utbildningsmöjligheter och läroanstalter.

Uppgifterna 8–20 koncentrerar sig på PRAO-perioden och på förberedel-
se inför den. PRAO är ett utmärkt sätt att sporra ungdomar att bekanta sig 
med arbeten som intresserar dem. En noggrann förberedelse för PRAO-ti-
den hjälper eleven att få ut så mycket som möjligt av praktikperioden. För-
beredelsen bidrar också till att PRAOn blir en betydelsefull erfarenhet i den 
ungas lärande. Uppgifterna 14–19 är avsedda att utföras under PRAO-pe-
rioden. Det är bra att berätta för PRAO-kontaktpersonen om de uppgifter 
som eleven har under PRAO-perioden som stöd för sitt lärande. Då kan 
också kontaktpersonen för praktiken ge handledning och uppmuntran i 
uppgifterna.

 Mina egna mål

1. Gångna och kommande händelser på en tidsaxel

A.  Rita ett streck på bredden, som är ¾ av papprets bredd. 

•  Anteckna ditt födelsedatum i streckets vänstra ända.

•  Anteckna dagens datum i andra ändan.

B.  Fundera över viktiga och betydelsefulla händelser som in-
träffat under ditt liv. 

•  Placera de viktiga och betydelsefulla händelserna 
på tidsaxeln. Kom också ihåg små händelser. Du 
kan tänka på vänner, intressen, skolan, familjen, 

Läroämnestips: Bildkonst, elevhandledning 

Här behövs åtminstone ett papper 
av storlek A3.
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sommarjobb, resor eller situationer där du känner 
att du har lyckats bra. 

C.  Välj ut en händelse som du tycker är din viktigaste presta-
tion. Rita ett vertikalt streck vid denna händelse. Skriv på 
strecket:

•  Varför är händelsen viktigast för dig?

•  Vilka färdigheter krävde den av dig?

•  Vad tyckte du särskilt om?

•  Vad kunde du eller lärde du dig?

•  Vilka andra personer hade att göra med händel-
sen?

D.  Fortsätt tidsaxeln från dagens datum fem år framåt. 

•  Dra ett tvärstreck till sidans andra kant.

•  Anteckna det datum som är exakt fem år framåt i 
tiden i ändan av tidsaxeln. 

•  Fundera över var du vill vara om fem år. Skriv det 
på strecket. Använd det vertikala strecket du ritade 
i punkt C som hjälp.

Exempel:

•  Är du i skolan? Var är du i skola?

•  Är du på jobb? Vad gör du för arbete? Var arbetar 
du?

•  Var bor du? Hur bor du?

•  Vilka människor finns i ditt liv?

•  Hur klarar du dig ekonomiskt? Vad ger dig inkom-
ster?

E.  Vad händer under de följande fem åren, innan du har nått 
den situation du önskar?

•  Vad måste du göra för att komma in vid den skola 
eller på den arbetsplats du önskar?

•  Anteckna händelser för de kommande fem åren på 
tidsaxeln.

•  Vad skulle du vilja ha gjort innan fem år förflutit?

F.  Hur kan du just nu verka för att du skall nå ditt mål? Skriv 
minst tre saker.

2. Att uppnå ett mål

Till läraren

Med denna uppgift övar vi långsiktighet och att sätta utmanande men 
också realistiska mål. I gymnastik och idrott kan målen ha att göra med 
någon viss gren (t.ex. kastlängd eller utveckling av noggrannhet i boboll), 
med att inleda en regelbunden motion, med att höja allmänkonditionen 

Läroämnestips: Alla läroämnen

I uppgiften har gymnastik och idrott 
använts som exempel. Uppgiftens 

princip kan tillämpas i vilket 
läroämne som helst.
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eller med att öka smidigheten. Uppgiften kan tas som en del av perioden 
i gymnastik och idrott eller vara en hemuppgift. Ifall uppgiften ges som 
hemuppgift, stöder den eleven att aktivt motionera också på fritiden.

Bestäm tillsammans med eleverna den tidsperiod under vilken var och 
en försöker nå sitt mål. Omkring fyra veckor kan vara en lämplig tid. Fyra 
veckor är en ganska lång tid och kräver långsiktighet och målmedvetenhet. 
Under fyra veckor hinner det också ske äkta framsteg.  

Punkterna 1–2:  Eleverna beslutar om ett mål för sig och uppskattar hur 
utmanande det är och vilka möjligheter de har att uppnå det 
under den överenskomna tiden. Det viktigaste är att sätta ett 
mål som inte är alldeles själklart att nå, men inte heller omöj-
ligt. För att sätta och uppskatta målen måste eleven först be-
döma sin nuvarande nivå och förmåga. Exempel: Just nu orkar 
jag springa ett varv runt motionsspåret. Mitt mål är att orka 
springa tre varv runt. Överväg om en mätning av utgångsnivån 
skulle stöda eleverna att uppnå sitt mål. 

Punkterna 3–4: Eleverna funderar över olika sätt som hjälper dem att nå 
målet. Dessutom funderar de redan på förhand över vad som 
kan försvåra måluppnåendet. Avsikten är att de skall bli med-
vetna om eventuella svårigheter och inte tappa modet vid för-
sta motgång.  

Punkt 5:   Trots att eleverna har sina egna mål, kan stöd från de andra 
och samarbete vara goda sporrar för att hålla fast vid långsik-
tigheten. 

Punkt 6:   Eleverna sätter etappmål, med hjälp av vilka de kan kontrollera 
hur de framskrider enligt de utstakade målen. Helhetsmålet blir 
också lättare gripbart, när man inte genast siktar på slutmålet. 
I fråga om etappmålen har läraren en viktig roll. Läraren skall 
fråga eleverna om de nått etappmålen. På så vis uppmuntrar 
läraren och påminner eleverna om att de skall fortsätta arbeta 
för att uppnå målen. Ifall en elev har blivit mycket efter, skall 
ni tillsammans avgöra om målet satts för högt eller om det är 
fråga om brist på träning.

Punkt 7: Eleven bestämmer själv när han eller hon första gången börjar 
arbeta för målet. Detta beslut om inledning görs allra sist, så 
att det stannar i minnet och fungerar som ett genuint beslut 
om att börja träna. 

Som avslutning på den överenskomna tidsperioden:

Fyll i blanketten ”Målet uppnått” där eleverna själva kan bedöma sin mål-
medvetenhet. Ifall uppgiften används som en del av elevbedömningen, 
skall man betona elevens långsiktiga arbete och målmedvetenhet för att 
uppnå sitt mål. 
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(Namn)

       

uppnår målet!
   
1. Bestäm målet!
Mitt mål är senast ________ . _______ . 20 _______  
(anteckna ditt mål)

2. Bedöm målet
- Är det möjligt att uppnå målet inom utsatt tid?

- Innebär målet en utmaning?  

- Är målet för svårt eller för lätt?

3. Hur uppnår du målet? Skriv upp åtminstone tre 
saker eller sätt som hjälper dig att nå målet.

1.

2.

3.

4. Vilka saker kan göra det svårt att nå målet? Hur 
hindrar du svårigheterna att växa sig för stora?

5. Behöver du hjälp i att uppnå målet?
Av vem kunde du få hjälp i att nå målet? Skulle samarbete 
med klasskamraterna hjälpa? Hur?
För att nå mitt mål ber jag om hjälp

6. Sätt etappmål. Hur långt har du kommit när en tredje-
del av den överenskomna tiden gått och när två tredjedelar 
gått.. 

 senast _____ . _____ . 20 ____ (anteckna ditt mål))

 
 senast _____ . _____ . 20 ____ (anteckna ditt mål))

7. När börjar du träna för målet? Bestäm en tidpunkt när 
du säkert kan börja träna

målet uppnått?
Jag uppnådde mitt mål Ja Nej

Jag är nöjd med min prestation Ja Nej

Målet innebar utmaningar
 
lämpligt för mycket för litet

Anteckna på strecket hur mycket du arbetade för att 
nå ditt mål

mycket      litet

Följande  omständigheter inverkade på 
slutresultatet 

Det svåraste var

Vad lärde du dig om att nå målet? Skriv en 
uppmuntran till dig själv för ditt följande mål.

Vad är ditt nästa mål? 
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Min framtid

3. Gissa vilket arbete!

Här finns beskrivningar som yrkesverksamma skrivit om sin egen ut-
bildning. Avgör eller ta reda på,

A.  hurdana kunskaper den som genomfört utbildningen har.

B.  för vilket arbete den beskrivna utbildningen kunde vara 
lämplig. Ge minst tre förslag.

C.  om man kan bli företagare med den beskrivna utbildningen. 
Ett hurdant företag kunde den utbildade grunda? Motivera.

Beskrivningarna av utbildningar har plockats ur Helsingin Sanomats bi-
laga om utbildning, Koulutus (Aalto och Pallaste, 31.1.2007).

Beskrivning 1:  ”Jag studerade för en yrkeshögskoleexamen vid Haaga 
Instituutti (numera Haaga-Helia yrkeshögskola). För när-
varande läser jag engelska vid universitetet. Jag har gått 
både MyTravels och Finnairs kurs för flygvärdinna. Varje 
flygbolag sätter sina anställda på kurs, och kursernas 
längd och innehåll varierar mycket.”

Beskrivning 2:  ”Att bli professionell kräver begåvning, tur, självförtroende och 
framför allt mycket träning och långsiktigt arbete som spelare. 
Vissa bra jappar utvecklas inte, för de orkar inte. Själv började 
jag profilera mig först som 17-åring, när jag växte till mig.”

Beskrivning 3:   ”Mina studier vid Teaterhögskolan är på hälft. Alla kommer inte 
in i branschen från högskolan. Någon blir kanske assistent och 
stannar. Vem som helst kan ha förmåga att spela teater. Teater-
klubbar och all sorts övning är bara bra – då ser man också vad 
det är fråga om.”

Beskrivning 4:  ”Jag gick linjen för ungdoms- och fritidsledare i Suomen Nuoriso-
opisto i St. Michel, som inte finns mera. Den är något mitt emel-
lan en nuvarande grundexamen och en yrkeshögskoleexamen, i 
praktiken jämställs den med yh-examen för samhällspeda-
gog.” (Samhällspedagoger gör ofta ungdomsarbete.)

4. Ta reda på om utbildning på andra stadiet

A.  I föregående uppgift beskrev yrkesmänniskor sina yrkeshög-
skole- och högskolestudier. Ta med hjälp av ansökningsgui-
der och Internet reda på med vilka studier på andra stadiet 
man kan söka till 

•  utbildningsprogrammet i turism vid yrkeshögskola 
(Beskrivning 1).

•  teaterhögskolan (Beskrivning 3).

Läroämnestips: Elevhandledning

Se bilaga1: Svar. 

Läroämnestips: Elevhandledning
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•  utbildningsprogrammet i medborgarverksamhet och 
ungdomsarbete vid yrkeshögskola (Beskrivning 4).

B.  Sök reda på de närmaste läroanstalterna i er hemtrakt där 
man kan avlägga de studier på andra stadiet som behövs.

C.  Vilken utbildning skulle ni rekommendera efter den grund-
läggande utbildningen för en person som hela livet har 
ägnat sig åt mängder av olika motionsformer och som är 
intresserad av att arbeta med gymnastik och idrott (jfr. Be-
skrivning 2). Ta reda på saken med hjälp av ansökningsgui-
der och Internet.

• Var finns den närmaste läroanstalten på er hemort?

5. Ett drömyrke

Vet du redan vilket ditt drömyrke är? Hurdant är arbetet när det är som 
bäst? 

A.  Skriv om ditt drömyrke. Hurdant tror du arbetet är i prakti-
ken? Du kan också skriva en fiktiv (påhittad) beskrivning av 
ditt drömjobb. Behandla i uppsatsen:

•  Vad eller hur skall man studera för yrket?

•  Vad är arbetets goda och dåliga sidor?

•  Hurdan är en vanlig arbetsdag? Beskriv din arbets-
dag.

•  Vad kräver arbetet av dig?

B.  Diskutera med din elevhandledare hur du kan förbereda dig 
för ditt drömyrke. Ifall du skrev en fiktiv berättelse om ditt 
drömjobb, diskutera med elevhandledaren om hurdant ar-
bete som skulle motsvara dina drömmar och hur man kan 
förbereda sig och studera för det.

Läroämnestips: Språklektioner, 
elevhandledning, modersmål
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6. Bekanta er med olika studievägar

Välj Alternativ 1 eller 2 och gör en tankekarta över din studieväg enligt 
någotdera alternativet. Utnyttja webbsidor där det finns information om 
studierna. Exempelvis www.studieinfo.fi och www.ammattinetti.fi > svenska. 

Läroämnestips: Elevhandledning

Se period 1, uppgift 5.

Alternativ 1:
   Vilket arbete leder studier i en viss bransch till? Rita en tan-

kekarta med hjälp av följande frågor.

A.  Vilket läroämne är du intresserad av? Placera ämnet i mit-
ten av tankekartan. (Om du inte kan välja det intressantaste, 
välj då ett läroämne på vars lektioner du trivs.)

B.  Fundera på vad som intresserar dig särskilt i ämnet? Varför 
trivs du på lektionerna? Skriv in så många saker som möjligt 
på kartan.
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C.  I vilka skolor kan man studera sådant som intresserar dig? 
Placera de skolor du känner till på kartan.

D.  Ta reda på inträdeskraven till olika skolor. Lägg till dem på 
din tankekarta.

E.  Vad för slags arbeten kan de som utexaminerats från de 
olika skolorna göra? Är de företagare eller löntagare? Fort-
sätt tankekartan med att lägga till arbetsuppgifter efter sko-
lorna. Sök tips på webbsidorna och fråga om flera skolor och 
arbetsuppgifter av läraren eller av studiehandledaren. 

F.  Sök arbetsplatsannonser i tidningar eller på Internet som 
har att göra med arbetsuppgifterna. Uppskatta sysselsätt-
ningssituationen i branschen på basis av antalet platsan-
nonser.

Alternativ 2: 
  Vad skall jag studera för att få det jobb jag drömmer om? 

Rita en tankekarta med hjälp av frågorna.

A.  Placera ditt drömjobb i mitten av kartan.

B.  Var kan man utföra det arbetet? Placera ställena på kartan.

C.  Vilka färdigheter behövs för drömjobbet? Placera så många 
färdigheter som möjligt på kartan.

D.  Är det möjligt att studera de färdigheter som behövs för ditt 
drömjobb i någon skola? 

•  Ifall ja: Lägg till de skolor där man studerar färdig-
heterna på din tankekarta.

•  Ifall nej: Lägg till var eller hur man kan lära sig de 
färdigheter som behövs.

E.  Ta reda på inträdeskraven till de skolor där man kan studera 
de färdigheter som behövs i ditt arbete. Lägg till på tanke-
kartan.

F.  Sök beskrivningar av ditt drömyrke på webbsidorna.

G.  Vilken ämneslärare tror du att vet något om studierna för 
ditt drömyrke? Visa din tankekarta för denna eller för stu-
diehandledaren och fråga mera om hur man kan få det jobb 
du drömmer om.

H.  Sök arbetsplatsannonser i tidningar eller på Internet som 
har att göra med ditt drömyrke. Uppskatta sysselsättnings-
situationen i branschen på basis av antalet platsannonser.
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7. Intervjua en yrkesmänniska eller en studerande.

A.  Samla arbetsuppgifter på tavlan som intresserar klassen.

B.  Fundera på om någon ni känner arbetar med någon av dessa 
arbetsuppgifter. Känner ni någon som studerar på ett område 
som på något sätt anknyter till arbetsuppgifterna? (Fundera 
på föräldrarnas, syskonens, fastrars och mostrars, farbröders 
och morbröders, kusiners, grannars etc. arbeten.)

C.  Vad har de berättat om sitt arbete?

D.  Fundera på lämpliga intervjuobjekt bland era släktingar 
som era klasskamrater kunde intervjua, och fråga dem om 
det passar. Genom ett hurtigt och artigt telefonsamtal till ett 
företag eller en läroanstalt i trakten får ni också tag på främ-
mande intervjuobjekt. 

E.  Planera en intervju i par eller i grupp. 

Introduktion i arbetslivet, arbetslivsorientering
Före PRAO-perioden

8. Vad betyder PRAO?

Dra er till minnes vilka ord förkortningen PRAO kommer från. Diskutera 
med paret, 

A.  vad som menas med förkortningen,

B.  varför PRAO-perioden ordnas och

C.  vilken nytta PRAO-perioden har för er. Nämn åtminstone tre 
saker.

9. På vilka grunder väljer du din PRAO-plats? 

Beskriver någon av nedanstående tankar dina urvalskriterier?

A.  Jag skulle vilja komma till samma PRAO-plats som min 
kamrat. Då kan jag be om hjälp av honom eller henne, ifall 
det är något svårt på arbetsplatsen.

B.  Jag vill hitta en PRAO-plats där man gör något som intres-
serar mig.

C.  Jag tar en PRAO-plats som jag har lätt att få. Sannolikt frågar 
jag min pappa om jag får komma till hans arbetsplats.

Läroämnestips: Elevhandledning

Läroämnestips: Elevhandledning

 
Uppgifterna 8–15 är lämpliga som 
förberedelse för PRAO-perioden.

Läroämnestips: Elevhandledning

Se bilaga 4: Att göra en intervju.
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Läroämnestips: Elevhandledning

D.  Jag skulle vilja komma till en arbetsplats där jag inte ännu 
vet särskilt mycket om det arbete som görs.

E.  Jag skulle vilja lära mig sådant som har att göra med kund-
service under PRAO-perioden.

F.  Jag är intresserad av vad en företagares arbete går ut på. Jag 
försöker hitta min PRAO-plats på ett närbeläget företag.

G.  Jag vill ha en PRAO-plats som ger mig någon konkret nytta, 
såsom ett arvode i slutet av PRAO-perioden.

H.  Ingen av ovan nämnda tankar beskriver hur jag väljer PRAO-
plats. Räkna upp de faktorer som inverkar på ditt val av 
PRAO-plats.

Diskutera på vilka grunder ni väljer PRAO-plats. Vilka av tankarna ovan 
är nyttiga med tanke på arbetslivsorienteringen och det egna lärandet? 
Hurdana kriterier kan leda till att PRAO-periodens egentliga syfte glöms 
bort?

10. Hur söker jag till en PRAO-period?

Dela upp er i grupper. Välj bland punkterna A–E en eller två punkter för 
varje grupp.

A.  Hur tar jag kontakt för att fråga om PRAO? Var hittar jag kon-
taktuppgifter?

B.  Hur framställer jag mitt ärende för den person av vilken jag 
frågar om PRAO-plats? 

C.  Vad borde jag komma ihåg att berätta när jag frågar om 
PRAO-plats?

D.  Vad kan det hända att man frågar av mig i telefon? Vad finns 
det för svåra frågor? Vad skall jag svara på dem?

E.  Vad svarar jag om man frågar mig i telefon varför jag vill 
göra min PRAO-period just på den platsen? 

11. Fråga om PRAO-plats 

 Gör en rollövning i par eller i grupp, där ni övar er att ställa frågor 
om en PRAO-plats och att svara på arbetsgivarens frågor. Den som 
har arbetsgivarens roll kan också försöka ställa svåra frågor, som 
den som ringer upp inte är förberedd på.

Läroämnestips: Elevhandledning
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12. Situationer under PRAO-perioden9

Hur skulle du göra i följande situationer under PRAO-perioden?

Situation 1:  Du är på PRAO i mataffären. Du har fått i uppgift att ställa in 
kexpaket på hyllan. En kund kommer och säger till dig att er 
affär borde ha haft erbjudande på chokladkex, men kunden 
hittar inte kexen. Du försöker fundera, men kommer inte 
ihåg något chokladkexerbjudande. Hur gör du då?

A.  Eftersom ingen talat med dig om något erbjudande på chok-
ladkex, drar du slutsatsen att det inte finns något erbju-
dande. Du säger till kunden att han eller hon sannolikt har 
misstagit sig på affär.

B.  Du konstaterar för kunden att du bara är en PRAO-prakti-
kant och inte vet något om erbjudanden.

C.  Du säger till kunden att du är PRAO-praktikant och hämtar 
någon ur den ordinarie personalen till platsen.

Situation 2:  När du går till din PRAO-plats första morgonen har en del av 
personalen inte hört talas om din ankomst. De undrar vem 
du är och varför du rör dig i personalens lokaler. Vad säger 
du till dem? Hur presenterar du dig?

Situation 3:  Efter halva dagen har du gjort alla dina arbetsuppgifter, som 
du hade fått för den dagen. Du funderar en stund vad du 
ännu kunde göra, men hittar inte på något. Hur gör du?

A.  Du försöker under resten av dagen undvika att möta de öv-
riga anställda, så att de inte hittar på nya uppgifter för dig. 

B.  Du har gjort färdigt alla dagens arbetsuppgifter, så du beslu-
tar dig för att gå därifrån.

C.  Du går och frågar vad du kunde göra när du har fått alla de 
uppgifter som anförtrotts dig gjorda. 

D.  Du ser dig omkring och märker att kafferummet borde stä-
das upp litet grand. Du börjar ordna upp kafferummet.

Situation 4:  Under PRAO-perioden vaknar du en dag och märker att du 
är sjuk. Hur gör du?

Situation 5:  Du gör arbetspraktik på ett bibliotek. Du ställer in böcker på 
hyllor och en bok ramlar av misstag i golvet. När den ramlar 
går limningen upp. Hur gör du?

A.  Du går och säger att du tappade en bok av misstag. Du frågar 
om någon kunde visa dig hur man binder böcker, så att du 
också kunde lära dig att reparera böcker under din PRAO-
period.

Läroämnestips: Elevhandledning

9 Idén till uppgiften www.tat.fi/tet.
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Läroämnestips: Elevhandledning, 
modersmål

Läroämnestips: Elevhandledning, 
Samhällslära

Se också period 2, uppgifterna 
4 och 15. 

B.  Du ställer lugnt tillbaka boken i hyllan. Ingen kommer att 
märka något och man kommer att anta att någon lånare har 
haft sönder boken.

C.  Du lämnar den trasiga boken framme för personalen att se. Du 
säger ändå inte att det var du som råkade ut för misstaget.

Situation 6:  Du gör PRAO-praktik i en klädaffär. Du märker att när en 
kund rotar bland skjortorna som hänger på klädhängare 
ramlar en del av skjortorna på golvet. Kunden bryr sig inte 
om att skjortorna ramlar, utan fortsätter att rota på andra 
ställen i affären. Hur gör du?

A.  Du går fram till kunden och påpekar att hon tappade kläder. 
Du ber henne lyfta upp skjortorna på hängarna igen. 

B.  Du går raskt fram och lyfter skjortorna tillbaka på plats inn-
an de blir smutsiga på golvet.

C.  Skjortorna ramlar från hängarna i ett, och man kan inte hela 
tiden vara där och lyfta upp dem tillbaka. Du väntar tills fle-
ra skjortor ramlar och lyfter sedan upp allihopa på en gång.

Situation 7:   Innan din PRAO-period började var det tal om många slags ar-
betsuppgifter. När ungefär halva tiden har gått märker du att 
du gjort samma arbetsuppgift hela tiden. Många intressanta 
arbeten är ännu oprövade. Hur gör du för att få byta uppgift?

13. Dagbok under PRAO-perioden

Under PRAO-perioden är din dagliga hemläxa att skriva dagbok om så-
dant som du har lärt dig på din arbetsplats. Fundera i gruppen vilka sa-
ker det lönar sig att anteckna i dagboken.

14. Till vilken samhällssektor hör din PRAO-plats?

När alla fått en PRAO-plats, lägg märke till vilken samhällssektor varje 
plats hör till.

A.  I vilken samhällssektor placerar du arbetet på följande plat-
ser? Du har hjälp av de bifogade förklaringarna.

•  Frisörsalong

•  Bibliotek

•  Idrottsförening

•  Apotek

•  Lekpark

•  Teater

•  4H-förbundets kontor

•  Hemtjänst

•  Varuhus

•  Restaurang
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B.  Vilka platser på listan kan placeras i flera än en sektor? 

C.  Till vilken samhällssektor hör din PRAO-plats?

D.  Läs noggrant förklaringarna på de olika sektorerna. Vilken är 
den viktigaste skillnaden mellan dem? (Tips: Lägg märke till 
vilket förhållande till skatter de olika sektorernas aktörer har.)

Samhällssektorerna indelas vanligen i tre grupper.
Den privata sektorn är den del av samhället som grundar sig på privat 

ägande och företagsverksamhet. Aktörerna i den privata sektorn strävar 
efter vinst och betalar skatt till staten och kommunen.

Den offentliga sektorn är den del av samhället som ägs och upprätthålls 
av staten och kommunerna. Den offentliga sektorn skall svara på sam-
hällsmedlemmarnas gemensamma och individuella behov. Staten och 
kommunerna driver in skatter från företag och enskilda människor. Den 
offentliga sektorn finansieras med skattemedel.

Den tredje sektorn avser organisationer och sammanslutningar som 
verkar utanför både den privata och den offentliga sektorn. Däremot kan 
aktörerna i den tredje sektorn arbeta för att påverka den privata eller 
den offentliga sektorn. De strävar inte efter vinst. De behöver stöd uti-
från för sin verksamhet. Stödet kan komma t.ex. från staten, från kom-
munen, från företagen eller från privatpersoner.

15. Från PRAO-period till företag

A.  Läs artikeln på Helsingin Sanomats ekonomisidor ”Boule-
vardissa tehdään pitkää päivää” (1.7.2006). Bilaga 6.

B.  Svara på basis av artikeln i Helsingin Sanomat på följande 
frågor.

• Vilka faktorer ledde till att artikelns företagare be-
slöt att grunda ett företag?

•  Trivs artikelns företagare enligt er i sitt arbete? Vilka 
saker tror ni påverkar deras trivsel?

•  Tycker ni att företagarnas arbete är tungt? Varför?

•  Verkar företaget framgångsrikt? Vad grundar sig ert 
intryck på?

C.  Dela upp klassen i två delar. Ena delen understöder påståen-
det ”en företagare måste arbeta från morgon till kväll” och 
den andra påståendet ”det är företagarens eget val om han 
eller hon arbetar från morgon till kväll”.

•  Fundera ut motiveringar till påståendet.

•  Fundera på hur den motsatta sidan försvarar sitt 
påstående och vad ni svarar på det.

•  Ordna en debatt i klassen.

D.  Visionera i gruppen hurdant företag man kunde grunda ut-
gående från era intressen och fritidsaktiviteter. Rita en figur 
eller en tankekarta eller gör ett bildkollage av ert företag. 

Läroämnestips: Modersmålsfinska 
(Äidinkielen omainen suomi)
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Där skall framgå åtminstone,

•  vilka produkter eller tjänster ert företag produce-
rar, 

•  vilka era kunder är och varför de köper just era pro-
dukter, 

•  hur många anställda företaget har, 

•  vilka era värsta konkurrenter är och

•  vad som gör verksamheten i ert företag sådan att ni 
trivs där som företagare. Använd er fantasi.

E.  Ta en tävling i klassen: vilken grupp kommer på flest företag 
i näromgivningen på fem minuter?

F.  Ett lämpligt företag för PRAO-perioden?

•  Under punkt E gjorde ni en lista på företag i er 
näromgivning. Gå igenom listan och fundera på 
vilka företag kunde vara intressanta PRAO-platser.

•  Välj ut ett företag för var och en, som kunde vara en 
lämplig PRAO-plats. (Detta behöver inte ännu vara 
det slutgiltiga beslutet.) 

•  Fundera på hurdant företagarens arbete är i detta 
företag. 

•  Hurdant tror ni att arbetet i företaget är i jämförelse 
med det som företagarna i Helsingin Sanomats arti-
kel gör?

G.  Bestäm vilket företag du vill söka dig till för PRAO-perioden.

•  Ta reda på kontaktuppgifterna.

•  Planera hur du frågar om PRAO-plats.

• Ta kontakt med företaget!

PRAO-perioden

16.  Skriv dagligen en inlärningsdagbok om ditt arbete under 
PRAO-perioden. Du kan t.ex. skriva om följande:

•  Hurdana arbetsuppgifter har du?

•  Har du fått svar på de frågor som intresserade dig 
när du valde PRAO-plats?

•  Vilka saker hör till det dagliga livet på arbetsplat-
sen?

•  Hur är arbetsplatsen inredd?

•  Hur tycker du att atmosfären på arbetsplatsen ver-
kar?

•  Har arbetsplatsen i allmänhet motsvarat dina för-
väntningar?

•  Vilka befattningar (uppgifter) har de anställda?

•  Vad är mest intressant på arbetsplatsen? Varför?

•  Vilka saker tycker du att borde utvecklas på arbets-
platsen? Varför?

Uppgifterna 16–19 skall utföras 
under PRAO-perioden.

Läroämnestips: Bildkonst, elevhandledning, 
modersmål
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17. Ta ett intiativ!

På din PRAO-plats är du en ny person, som ännu inte ha vant dig vid alla 
gamla rutiner på arbetsplatsen. Detta ger dig en chans att komma på nya 
och kanske mera praktiska verksamhetssätt. 
Fråga på din PRAO-plats varför saker görs som de görs och varför de inte 
görs på något annat sätt. Fundera under din PRAO-praktik ut åtminstone 
ett förslag till utveckling, som du ger muntligt eller skriftligt till din kon-
taktperson på PRAO-platsen.

18. Intervjua de anställda på PRAO-platsen

Intervjua en anställd under en veckas PRAO-period och under en två 
veckors period två anställda på din PRAO-plats. Du kan använda bifo-
gade idéer som hjälp för intervjufrågorna.

A.  Intervju om personlig karriär och arbetsbeskrivning.

•  Vad är intervjuobjektets befattning och arbetsbe-
skrivning?

•  Hur länge har han eller hon varit på denna arbets-
plats, har han eller hon gjort samma arbete hela ti-
den eller bytt arbetsuppgifter?

•  Var arbetade han eller hon förut? Hur kom han eller 
hon till sin nuvarande arbetsplats? 

•  Vad tycker han eller hon att är de bästa och de säm-
sta sidorna i arbetet?

•  Vad har han eller hon studerat?

•  Har han eller hon  alltid varit intresserad av denna 
bransch?

•  Har han eller hon ett arbete som motsvarar utbild-
ningen?

•  Vilka färdigheter anser han eller hon vara de vikti-
gaste i sitt arbete?

•  Ifall han eller hon fick en möjlighet att gå tillbaka 
till grundskolan, vad skulle han eller hon då göra 
annorlunda?

B.  Intervju med en företagare

•  När är företaget grundat?

•  Har han eller hon ursprungligen grundat företaget 
själv, köpt eller ärvt  det?

•  Hurdan utbildning har han eller hon? Anser han el-
ler hon att arbetet motsvarar utbildningen?

•  Vad anser han eller hon vara bäst eller viktigast i 
arbetet som företagare?

•  Vad anser han eller hon vara besvärligast eller svå-
rast i arbetet som företagare?

•  Varför har han eller hon valt just den branschen?

•  Vilka planer har han eller hon för företagets framtid?

•  Hur många anställda har han eller hon i sitt före-
tag?

Läroämnestips: Elevhandledning

Se bilaga 4: Att göra en intervju.
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•  Vad anser han eller hon vara de viktigaste färdighe-
terna i sitt arbete?

•  Ifall han eller hon fick en möjlighet att gå tillbaka 
till grundskolan, vad skulle han eller hon då göra 
annorlunda?

C. Intervju om PRAO-platsen

•  vad är företagets eller organisationens huvudsak-
liga verksamhet? Varför finns företaget eller organi-
sationen? 

•  Varför behövs organisationer och anställda i den 
här branschen?

•  Har din PRAO-plats en verksamhetsidé?

•  Vilka är kunder i företaget eller organisationen?

•  Har kundkretsen några särdrag? Hur påverkar de fö-
retagets eller organisationens verksamhet?

•  Vilka mål har företaget eller organisationen?

•  Hur strävar det/den efter att uppnå målen?

•  Har företaget eller organisationen marknadsföring? 
Hur marknadsför företaget eller organisationen sig?

•  Varifrån kommer företagets eller organisationens 
basfinansiering?

19. Hjälpmedel i arbetet

Vad är det viktigaste arbetsredskapet eller hjälpmedlet som används på 
din PRAO-plats eller i ditt arbete? Skriv en berättelse, en dikt eller ett ode 
om redskapet. Du kan också rita en serie eller en detaljerad åskådlig-
görande bild. 

Efter PRAO-perioden

20. Diskutera om PRAO-praktiken

Gör små presentationer av era PRAO-platser med hjälp av dagböckerna, 
intervjuerna och eventuella fotografier. Diskutera vilken ekonomisk sek-
tor vars och ens arbetsplats tillhörde och jämför arbetsplatserna utgå-
ende från presentationerna.

A.  Vilka saker eller omständigheter förenar arbetsplatserna 
inom de olika sektorerna? 

B.  Vilka saker eller omständigheter åtskiljer arbetsplatserna 
inom sektorerna? Vilka saker eller omständigheter blir möj-
liga genom det arbete som görs inom de olika sektorerna? 

Diskutera också om ärenden som sköts av den offentliga sektorn kan 
överföras till den privata sektorn och tvärtom. Vilka följder skulle detta 
ha, eller kunna ha?

Läroämnestips: Bildkonst,  
elevhandledning, modersmål

Ett ode är en högstämd dikt som 
uttrycker patos eller inspiration.

Läroämnestips: Elevhandledning, 
samhällslära

Se också period 2, uppgifterna 4 och 
15, period 3, uppgift 14.
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4 Kreativ företagsamhet

Kreativitet är förmåga att tänka på och se på saker på ett sätt som avviker 
från det invanda. Nya uppfinningar är sällan något fullständigt nytt. Däre-
mot kan de vara nya former eller nyarrangemang av gamla bekanta saker. 
Till kreativiteten hör förmågan att problematisera saker som vi finner själv-
klara. Vi kan börja öva problematisering genom att betrakta klassificeringar 
och rutiner i vårt eget samhälle som anses absoluta och oföränderliga. Finns 
det t.ex. i musiken själv något som indelar den i klassisk musik och pop-
musik eller är det fråga om västerländska vanor?10 Är det som vi anser vara 
oätligt verkligen det eller hänger definitionen av vad som är ätbart ihop 
med kulturskillnader? Eller se på världskartan: är kartbilden rätt fokuserad 
när Europa är i mitten eller kan där vara fråga om en överenskommelse och 
en europeisk vanesak?

Den viktigaste egenskapen hos en som ser saker annorlunda är förmå-
gan att ifrågasätta de dominerande sanningarna. De dominerande sanning-
arna formas i dag t.ex. via modet. Modet vill definiera vad som är vackert eller 
snyggt. Även reklamen vädjar till sådant som är allmänt uppskattat i samhäl-
let. Kreativa, påhittiga och innovativa människor kan ifrågasätta självklarhe-
terna i den rådande livsstilen. Där var de som anpassar sig till de rådande san-
ningarna upprepar rutiner, skapar de som söker alternativa tänkesätt också 
nya handlingssätt och -möjligheter. Man kan se dem som modellexempel på 
företagsamhet. Förmåga att gestalta alternativ behövs också i det gemensam-
ma beslutsfattandet, och den kan anses vara ett villkor för kulturens kontinui-
tet. Många gånger har gårdagens utopier övergått i dagens vardagsverklighet. 
Ett sätt att utveckla förmågan att se annorlunda är att gestalta  en situation som 
motsvarar icke-verkligheten. T.ex. hurdant ett samhälle skulle vara om det inte 
fanns bensin eller dataförbindelser.11

I fjärde periodens uppgifter övar vi kreativt annorlundaseende. Ett sär-
skilt mål är att lära sig att bedöma vardagliga saker som verkar självklara 
kritiskt och ur nya synvinklar.

I uppgifterna 1–6 betraktar vi vår tids fenomen ur en alternativ synvinkel. 
I uppgifterna 1–4 behandlar vi temat via modet. Modet kan anses vara en viss 
tids formideal. Modet är alltid oavslutat. Det är en fortlöpande social process, 
där man är i dialog med kläder, föremål och accessoarer. Med hjälp av mode 
vill man antingen skilja sig från mängden eller identifiera sig med den. Ofta 
talar man om massmode och menar då att modet har en förenhetligande 
verkan. Särskilt de unga försöker dock skilja sig från majoriteten genom att 
identifiera sig med subkulturer, inom vilka det i sin tur finns nya stilriktning-
ar och sätt att profilera sig. Att skilja sig från majoriteten öppnar möjligeter 
till kreativt oliktänkande. Reklamen strävar efter att forma en uppfattning 
om det ”rätta” utseendet – att göra modet till det självklara skönhetsidealet. 
Antimodet vill ifrågasätta och omforma majoritetssanningarna om modet. 
Ett exempel på antimode i samband med samhällsprotester är uppkomsten 
av ungdomskulturen överhuvudtaget och modefenomenen kring hippies 
och punkare.12 Exempel på ungdomarnas antimode under 2000-talet är bl.a. 
stilen att klä sig nätt, näpet och mycket flickaktigt, liksom i en prinsesslek, 
hos unga kvinnor som beundrar japansk popkultur. När nästan allt är tillåtet, 
kan möjligheterna att sticka av komma från sådant som en gång i tiden var 
vanligt och från vilket man då ville skilja sig. 

I uppgifterna 5–6 tar vi oss en kritisk titt på reklamen. Genom att analysera 
reklamen skall vi bli medvetna om reklamens metoder och mål. I uppgift 
7 fungerar världskartan och dess framställningssätt som exempel på våra 
vardagliga vanor. Med hjälp av världskartan skall vi åskådliggöra hur vi är 

10 Se Burr, 2003, 3. 
11 Ikonen, 2006, 121–127. 
12 Nuutinen, 2004
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bundna av överenskommelser och bestämda synvinklar. Den synvinkel 
som vi tycker är naturligast är inte nödvändigtvis ”riktigare” än något an-
nat sätt att föreställa verkligheten. I uppgift 8 betraktar vi naturen och na-
turfenomenen som ett möjligt perspektiv på problemlösning. I uppgiften 
undersöker vi hurdana lösningar på vissa problem vi finner i naturen. Ge-
nom att betrakta exempel i naturen diskuterar vi hur människan kunde 
lösa olika problem. I uppgift 9 löser vi problemet med hönsäggets skörhet. 
Hurdant skyddshölje skall ägget ha för att inte gå sönder när man tappar 
det i golvet? I uppgifterna 10–12 övar vi oss att se nya möjligheter i gamla 
bekanta saker och att bilda nya enhetliga mönster av separata delar. 

Med andra ögon på vår egen tid 

1. Tankar om mode

A.  Dela upp er i grupper. Betrakta i varje grupp en av följande 
aforismer. 

 Fundera i grupperna över:

•  Hur förhåller sig personen bakom aforismen till 
mode eller kläder?

•  Två synsätt som håller med om förhållningssättet 
och två som kritiserar det.

Jag använder bara kläder som liknar mig själv, så att jag slip-
per besväret att fundera över vad jag skall ta på mig.

– Katharine Hepburn

Människorna tittar ändå alltid på kläderna. – Det är en lag 
man måste underkasta sig, fastän man hur mycket skulle 
vilja göra uppror mot den.

– Mika Waltari

När jag var en liten flicka hade jag bara en klänning. Nu har 
jag två hundra, men kan ändå bara bära en åt gången.

– Juliette Greco

Under dåliga tider värnar människorna om elegans och un-
der goda tider prisar de slarvighet.

– Murray Kempton

Mode är inte bara kläder, mode är något som finns i luften. 
Det är vinden som blåser i det nya modet, det känns och det 
doftar. Mode finns i himlen, det finns på gatan, i mode är det 
fråga om idéer, livsstil, det som sker.

– Coco Chanel

Mode är en så olidlig form av fulhet att det måste bytas ut 
ett par gånger om året.

– Oscar Wilde

Läroämnestips: Historia, slöjd, modersmål

Under lektionerna i historia 
kan uppgifterna 1–4 göras i 

samband med utvecklingen av 
den industriella produktionen och 

konfektionsindustri.
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B.  Gör en aforism som beskriver er egen inställning till mode 
eller till ert eget stilval.

2. Vad är mode? 

A.  Vad är mode enligt er uppfattning? 

•  Är mode viktigt för er? Varför?

•  Hurdana saker är moderiktiga?

•  Hurdant inflytande har modet? Skiljer det eller för-
enar det människor eller människogrupper? 

B.  Titta på klassfoton av skolans elever från c:a tio år tillbaka.

•  Betrakta elevernas väsen, deras klädsel och frisyrer. 
Vilka skillnader eller likheter ser ni mellan eleverna 
på klassfotona och er?

• Är eleverna på klassfotona sinsemellan likadana el-
ler olika?

•  Kan ni hitta några representanter för några särskil-
da ungdomskulturer på fotona?

3. Vår tids mode

Klipp ut bilder som ni tycker uttrycker vår tids mode. Betrakta följande 
på bilderna:

A.  Vilka/hurdana saker beundrar modet av idag? (Gör en lista 
på dessa saker.)

B.  När modet beundrar och betonar vissa drag, lämnar det 
samtidigt andra saker obeaktade. Hurdana saker blir idag 
utanför modet? (Börja med att fundera över sådant som är 
motsatsen till de saker ni listade i punkt A)

C.  Skulle de saker som blir utanför modet kunna vara föremål 
för beundran? 

- Vad är beundransvärt i dem?
- Varför är de inte moderna?

D.  Hurdana saker beundrar ni själva? Är de saker ni beundrar 
i samklang med dagens mode? Finns där också motstridig-
heter?

Läroämnestips: Historia, slöjd, modersmål

För denna uppgift behövs gamla 
klassfoton av skolans elever.

Läroämnestips: Historia, språk, bildkonst, 
slöjd, modersmål

Obs! För denna uppgift behövs 
tidningar eller tidskrifter.
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4. Antimode

Planera ett antimode. Använd de synpunkter ni förde fram i de tidigare 
uppgifterna.

A.  Fundera över vilka omständigheter eller fenomen de saker 
som ni anser vara modets motsats hänger ihop med.

B.  Välj parvis eller gruppvis en sak eller ett fenomen som grup-
pen börjar skapa ett antimode till.

C.  Hitta på ett namn för antimodet.

D.  Beakta följande i er antimodeplan:

• Vad vill ni betona med ert antimode? 

•  Vilka saker vill ni kritisera med antimodet?

•  Förekommer de saker ni betonar på något sätt i det 
vanliga dagliga livet? Hur borde de ta sig uttryck? 

• Hur motiverar ni er synpunkt? Varför borde män-
niskorna avstå från den nuvarande modeuppfatt-
ningen?

Exempel på antimode: Konsumtionskritik

•  Synpunkt: Konsumtionskritiken betonar att ett plagg 
eller ett föremål inte är odugligt, fastän det inte är av 
senaste mode.

•  Kritik: Konsumtionskritiken kritiserar det att män-
niskor köper nya saker bara för att de är modernare 
än de gamla. Människorna borde ta till vara de saker 
de redan har och endast köpa produkter av god kva-
litet.

•  Synpunkten tar sig uttryck i praktiken: Människorna 
har gott om användbara kläder och föremål i sina 
hem. Ändå anser de sig behöva nytt.

•  Motivering: Konsumtionskritiken borde tas på allvar, 
för redan nu fylls avstjälpningsplatserna av avfall 
som inte går att återanvända.

Antimodeplanen kan genomföras skriftligt, som bildkonst eller som en 
konkret produkt. Här kan också olika arbetsformer användas. T.ex. i bild-
konst kan man planera en affisch som marknadsför antimodet eller en 
kollektion klädesplagg, möbler eller kärl. I slöjd kan man tillverka ett 
antimodeföremål eller –plagg utgående från planen. Under språklektio-
nerna kan man presentera en skriftlig plan för antimodet, och då beto-
nas särskilt olika synpunkter i modebetraktelsen. 

Läroämnestips: Historia, språk, bildkonst, 
slöjd, modersmål

Lägg märke till att modet inte 
behöver gälla kläder. Det kan gälla 

t.ex. elektronik, teknik, inredning, 
samhälleliga fenomen och 

ideologier. Använd er kreativitet i 
allt vad modet kan gälla.
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5. En kritisk blick på reklam

Vi konfronteras med reklamen varje dag. En del kanske vi lägger märke 
till och en del går förbi utan desto vidare notis. Trots det kan reklamen 
påverka vårt tänkande. Analysera en reklam eller en reklamkampanj. 
Var kritiska och betrakta reklamen ur olika synvinklar. Fäst också upp-
märksamhet på synvinklar som man inte beaktar i reklamen. 

A.  Välj en reklam eller en reklamkampanj, som ni analyserar.

B.  Gör skillnad mellan reklamens budskap och dess mål:

• Vad gör reklamen reklam för? Är syftet att informe-
ra? Om vad?

• Vilken målgrupp har reklamen?

• Vart vill man komma med reklamen?

C.  Med vilka medel vill reklamen nå sitt mål?

•  Hur väcker reklamen uppmärksamhet?

•  Vilka saker i reklamen fångar tittarens intresse?

•  På vilket sätt får man tittaren att bli intresserad av 
produkten och kanske att köpa den?

•  Vilka saker förs inte fram i reklamen?

D.  Finns det människor i reklamen?

•  Görs reklamen med hjälp av kvinnor, män eller 
båda?

•  Vad gör människorna i reklamen?

•  Finns det dolda budskap i reklamen? Vad antas 
kvinnor och män göra enligt reklamen?

•  Hurdan bild av kvinnor eller män får man av rekla-
men?

E.  Bedöm reklamen. 

•  Är den bra eller dålig? Varför?

•  Vad tycker ni om de medel som används i reklamen 
för att påverka (ta reklamens målgrupp i beaktan-
de)? Är reklamen ärlig enligt er?

6. Så här skall man göra reklam

Planera och gör reklamen som ni analyserade i uppgift fem på nytt. Pla-
nera och gör en reklam eller en reklamkampanj som ni tycker att är hög-
klassig, ärlig och beaktar målgruppen. Ni kan tänka er att själva vara 
målgrupp. Hur vill ni att man gör reklam för er?

Innan ni börjar planera er egen reklam, diskutera i klassen vilka prin-
ciper ni tycker att man skall följa i reklam i allmänhet.

Läroämnestips: Språk, bildkonst, 
modersmål

Läroämnestips: Språk, bildkonst, 
modersmål

Tips! Uppgiften kan också kopplas 
ihop med företagssamarbetet. 
Planera en reklam för ett företag i 
näromgivningen. Se period 1, Aktiv 
företagsamhet, uppgift 8.
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Läroämnestips: Geografi

Nya synvinklar

7. En karta ur olika perspektiv

Tre konstnärers kartritningar finns bifogade. Titta på kartbilderna och 
diskutera om följande ämnen:

A.  Vad föreställer kartbilderna?

B.  Hur avviker kartbilderna från den kartbild ni är vana vid?

C.  Vilken kartbild tycker ni är bäst? Vilken är sämst? Varför?

D.  Vilka områden/länder tycker ni borde framträda på världs-
kartan? Varför? 

Kartbilderna kan se främmande ut. Det beror på vanan och den allmän-
na praxisen att rita världskartor på ett visst sätt. T.ex. i Amerika används 
en världskarta där Amerika är i mitten och andra världsdelar finns i kan-
terna av kartbilden. För en finländsk skolelev är Finland och dess grann-
länder samt Europa i allmänhet sannolikt den mest bekanta delen på 
kartan. 

E. Vilka delar av världskartan tror du att är mest bekanta för 
grönländska, nyzeeländska eller japanska ungdomar? Rita 
kartbilder ur en grönländsk, en nyzeeländsk och en japansk 
ungdoms perspektiv.

F.  Fundera över vilka andra saker än världskartan vi har vant 
oss att se som självklarheter eller på ett visst sätt, trots att 
det är fråga om en vana eller en överenskommelse.

•  Vilka saker tar vi ofta som självklarheter? Exempel: 
På vilka alla sätt vore livet annorlunda utan elektri-
citet?

•  Fundera över mat som vi tycker är god och ätbar el-
ler mat som vi anser dålig och oätlig. Definieras god 
och dålig mat överallt på samma sätt? Hur inverkar 
kulturen eller omständigheterna på kategorisering-
en av maten som god eller dålig?

 •  Hitta på mera saker som verkar självklara, men som 
ändå beror på överenskommelser och är bundna till 
vissa perspektiv.
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8. Idéer och inspiration från naturen13

Människan har efterapat och kopierat många av naturens uppfinningar. 
En ny vetenskapsgren som studerar efterapningen har uppstått, biomi-
metik. Utgångspunkten är att naturen redan har löst många frågor som 
människan ännu söker lösningen på. Alexander Graham Bell uppfann 
t.ex. telefonen genom att undersöka örats funktionsprincip. Ibland har 
igen människans uppfinningar hjälpt till att förstå naturens mekanis-
mer. De gamla lådkamerorna hjälpte människor att förstå ögats funk-
tion. 

A.  Vad uppfann ingenjören? Läs det bifogade utdraget och sva-
ra på frågor.

•  Vilket vardagliga hjälpmedel uppfann ingenjören 
med hjälp av kardborren?

•  Gissa hur många plastkrokar och öglor det finns i en 
bit så stor som en tumnagel i ingenjörens uppfin-
ning?

”Den schweiziska ingenjören George de Mestral putsade år 1948 pälsen 
på sin hund efter en promenad. Kardborrarna som fastnat i hundens 
päls väckte ingenjörens intresse, och en titt i mikroskopet avslöjade or-
saken till att de satt så hårt fast: ytan på kardborrens frökapsel var full 

Läroämnestips: Biologi, fysik, kemi, slöjd

Se bilaga 1: Svar.

13 Som källor för uppgiften har använts: utställningen på Heureka 23.9.2006–2.9.2007 
Naturens kopior.  
Virtanen, Sini (20.2.2007). Luonnon keksintöjä ei patentti suojaa [Tiede & Luonto]. 
Helsingin Sanomat, s. D1 (Naturens uppfinningar skyddas inte av patent). 
www.biomimicry.net
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av små krokformade taggar. Mestral hittade på att ersätta kardborretag-
garna med små plastkrokar och hundens päls med ett fluffigt tyg, bildat 
av små öglor.” (Helsingin Sanomat 20.2.2007 [Tiede & Luonto], D1.)

B.  Ta modell från naturen och hitta på uppfinningar. Välj nå-
got naturmaterial för er betraktelse. Lämpliga material är 
t.ex. kottar, kärnhus från äppel, en ärtskida, ett hönsägg, en 
kräftsax, lönnfrö, ståndare från maskros, binas honungscel-
ler etc. 

C.  Redogör för följande i ert naturmaterial:

•  Vilken är dess naturliga livsmiljö?

•  Hurdan struktur har det?

•  Hur fungerar det?

• Vilken uppgift har det i naturen?

D.  Hitta på idéer om i vilket hjälpmedel man kunde utnyttja 
strukturen eller funktionsprincipen i det naturmaterial ni 
valde? Rita en bild som åskådliggör hjälpmedlets funktions-
princip.

E.  Bekanta er närmare med biomimetiken. Mera information 
om biomimetik som vetenskapsgren och uppfinningarna 
inom den finns på adressen www.biomimicry.net . Sidorna är 
på engelska.

•  Redogör för hurdana innovationer det gjorts med 
hjälp av biomimetik.

•  Hurdan är en biomimetisk planeringsspiral?

9. Planera ett skyddshölje för ett ägg

A.  Bygg ett skyddshölje för ett ägg, som hindrar ägget att gå 
sönder när ni tappar det så att det får falla fritt (sk. benji-fall 
godkänns inte). Skyddet skall planeras med de givna mate-
rialen under en överenskommen tidsperiod (c:a 90 minuter 
är en lämplig tid).

B.  För planeringen av skyddshöljet får alla grupper en linjal, en 
penna, ett gummi, en sax, en passare, en rulle tejp, 4 meter 
snöre, filttyg, bomull och sex ark A4-papper för ritningar och 
annat. Ytterligare material kan köpas och för detta får varje 
grupp 20 köppoäng.

 Material som kan köpas  Pris i poäng
 Silkespapper (50 x 70 cm) (1 ark/grupp) 5 p
 Tidning (50 x 70 cm) (1 ark/grupp) 3 p
 Sytråd (50 cm) 1 p
 WC-pappershylsa (1 hylsa/grupp) 2 p
 Kartong A4 (1 ark/grupp) 3 p
 Metalltråd (50 cm) 1 p
 Plast (10  x 20 cm) (remsa/grupp) 2 p

Läroämnestips: Biologi, fysik, slöjd, 
hälsokunskap
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C.  Innan ni börjar planera skyddshöljet, fundera på gruppens 
tidsanvändning. Som hjälp kan ni använda följande tidta-
bell:

•  Idéer 15 minuter

•  Planering 30 minuter

•  Utförande 30 minuter

•  Paus 5 minuter

•  Testning 30 minuter

D.  Det färdiga skyddet bedöms på följande sätt (max. 50 poäng):

•  Design: Påhittighet, utseende och lösningens origi-
nalitet 1–10 poäng.

•  Utförande: Noggrannhet och ordentlighet i arbetet, 
materialanvändning 1–10 poäng

•  Skyddsförmåga: Hur högt var äggets fall? Skalet helt 
5–10 poäng, skalet sönder 0 poäng.

• Köppoäng: Gruppens oanvända poäng (max. 20 po-
äng).

Skapande arbete

10. Nytt och bättre av gammalt 

I uppgiften skall vi utveckla en skapande förmåga att se något gammalt 
och vant som nytt. Sök fram gamla föremål eller klädesplagg hemma el-
ler hos bekanta. Föremål och kläder som är något trasiga passar bra för 
uppgiften. Fundera tillsammans över hur föremålet eller plagget kunde 
sättas i skick/renoveras och hur det kunde omarbetas för nya ändamål.

Alternativ 1: Föremålet eller plagget kan vara viktigt för en själv, och då 
har renoveringen en personlig betydelse.

Alternativ 2: Vi kommer överens om att vi tar med sådant som vi inte 
behöver och som saknar betydelse för oss, och skapar en ny 
användning för dem. 

Alternativ 1:

A.  Reflektera över varför föremålet eller plagget har personlig 
betydelse för dig.

•  Vilka minnen är förknippade med föremålet eller 
plagget? 

•  Väcker föremålet känslor hos dig? Hurdana käns-
lor? Är de positiva eller negativa?

•  Vad berättar föremålet om dig?

•  Har föremålet i första hand känslovärde eller prak-
tisk nytta för dig?

•  Kan föremålet ha bytesvärde för dig? Hur skulle du 
definiera bytesvärdet? 

Läroämnestips: Lämpligt som samprojekt 
för bildkonst, slöjd och modersmål.
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B.  Skriv en berättelse som berättar om ditt föremål eller ditt 
plagg och ta fram dess karaktär. Du kan utnyttja frågorna i 
punkt A.

C.  Rita en bild av ditt föremål eller ditt plagg, som betonar dess 
karaktär och särdrag. Du kan utveckla föremålet eller plag-
get i din bild genom att lägga till eller ta bort delar eller ge-
nom att göra det till en del i en annan helhet. 

D.  Planera och utför renoveringen av föremålet eller plagget.

• Vill du omarbeta det gamla till något nytt?

•  Vill du respektera och bevara föremålets eller plag-
gets ursprungliga väsen och bearbeta det så att det i 
så hög grad som möjligt bibehåller sitt ursprungliga 
form?

•  Vilka material och redskap behöver du för renove-
ringen?

•  Vad kommer renoveringen att kosta? Lönar det sig 
att renovera ifall det kommer att kosta mera än ett 
nytt föremål? Varför?

•  Kan man få de material som behövs för renovering-
en som återvinningsmaterial?

 Alternativ 2:

A.  Samla föremålen eller kläderna på ett bord. Välj eller lotta ut 
ett föremål/plagg till var och en, men inte samma sak som 
personen själv fört med sig. 

B.  När alla har fått ett föremål eller plagg, börja skapa idéer för 
hur föremålet eller plagget skulle kunna utvecklas till något 
ännu bättre. I planeringen kan ni låta idéerna flyga fritt till 
att börja med.

•  Vad skulle den nya användningen av saken vara?

•  Vad kan man ta bort av föremålet/plagget?

•  Vad skulle man kunna lägga till?

•  Kunde den kopplas till en del av någon ny helhet? 

C.  Skriv upp idéerna och välj ut dem som ni tror går bäst att 
förverkliga. 

D.  När ni har valt ut de idéer ni tänker förverkliga, fundera på 
följande saker:

•  Vem kan behöva det förnyade föremålet eller plag-
get? Vilka viktiga faktorer borde man beakta med 
tanke på målgruppen. (Exempel: Om ni tillverkar en 
babyleksak, måste ni se till att den inte innehåller 
några små delar som kan lossna och råka i barnets 
mun.)

•  Vilka material behöver ni för förnyelsen?

•  Vad kommer materialet att kosta?
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•  Får man tag på återvinningsmaterial för ändamå-
let? Var hittar man sådant återvinningsmaterial? 
(Blir det några delar över från någon annans förny-
elsearbete som inte behövs? Kunde det som behövs 
finnas hemma eller på lopptorg?)

11. Lopptorg

I denna uppgift övar vi förmågan att bedöma hantverkets värde och pro-
duktens penningvärde. Dessutom skall vi försöka identifiera de faktorer 
som inverkar på vinsten.

Av de föremål eller plagg som ni skickligt och noggrant renoverat får 
ni utmärkta produkter för försäljning på lopptorg i klassen eller i skolan. 
När ni planerar lopptorget skall ni fundera på följande:

A.  Hurdant lopptorg ordnar ni? Säljer ni de produkter ni reno-
verat på skolans lopptorg eller reserverar ni ett bord på det 
lokala lopptorget eller den lokala marknaden?

B.  Vilka goda och vilka dåliga sidor har de olika alternativen? 

•  Den goda sidan i ett lopptorg i skolan är att man får 
använda skolans lokaler gratis. För att locka utom-
stående kunder till lopptorget, måste man göra re-
klam. Fundera också på om de föremål eller plagg ni 
restaurerat räcker till som enda försäljningsartiklar 
eller om lopptorget borde utvidgas och om ni kan-
ske borde ta med andra klasser.

•  Lokala lopptorg, där man får reservera bord ordnas 
ofta och dit kommer också kunder utan särskild re-
klam. Det kostar att hyra ett försäljningsbord. Var 
får ni pengar för att hyra ett bord för? Tycker ni att 
priset för ett försäljningsbord är högt eller lågt? Hur 
inverkar priset på bordet på den vinst ni kunde få på 
lopptorget?

C.  Prissättning av produkterna

•  För vilket pris skulle ni vilja sälja sakerna ni renove-
rat?

•  Tror ni att varorna går åt för det priset? Vad skulle ni 
själva betala för produkten?

•  Vad kostade materialen ni använde? Täcker priset 
ni ger materialkostnaderna? Vilket värde borde ni 
ge ert eget hantverk?

D.  Hur lägger ni fram er produkt på försäljningsbordet? Behö-
ver produkten inpaketering?

E.  Hur lockar ni kunder till ert bord? Vilka saker främjar åt-
gången på produkterna?

F.  Vad måste man komma ihåg om kundservice?

Ni kan koppla uppgiften med 
ansvarstemat och stöda ett 

biståndsprojekt ni väljer ut. Se 
period 2, uppgift 16.
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12. Kreativ matlagning

Genom att planera en måltid av slumpmässiga ingredienser övar vi upp 
förmågan att bygga upp en enhetlig och fungerande helhet av separata 
delar. Dessutom fäster vi uppmärksamhet på hur det slutliga priset för 
måltiden bildas av de olika delarna. 

Varje gruppmedlem väljer en ingrediens som de önskar använda i 
måltiden. I gruppen planeras sedan en måltid av de slumpmässigt ut-
valda ingredienserna. kom ännu överens om vilka basingredienser som i 
vilket fall som helst får användas i tillredningen av måltiden (t.ex. kryd-
dor, mjöl, mjölk, olja, potatis, ris etc.). Uppgiften kan gärna delas upp på 
två sammankomster.

1 sammankomsten

A.  Läraren berättar för varje gruppmedlem det eurobelopp som 
han eller hon får använda för att välja ingredienser till mål-
tiden. Elevens uppgift är att uppskatta till vad eurobeloppet 
räcker.  

B.  Bilda grupper på 2–4 personer. (Bilda inte grupperna på basis 
av vilka ingredienser var och en valt.)

C.  Gruppmedlemmarna berättar för varandra vilka ingredien-
ser de valt.

D.  Grupperna funderar över hurdan måltid de skall tillreda av 
de utvalda ingredienserna. Ingen av ingredienserna får läm-
nas oanvända. Dessutom kan de födoämnen som definiera-
des som basingredienser utnyttjas i planeringen av målti-
den.

E.  Kom överens om hur ni skaffar ingredienserna till följande 
sammankomst.

2 sammankomsten

A.  Grupperna tillreder måltiden som de planerade den föregå-
ende gången. 

B.  Grupperna räknar vad alla ingredienser de använde till mål-
tiden kostade sammanlagt.

C.  Före måltiden presenterar grupperna för hela klassen den 
måltid de tillredde. Under presentationen skall det framgå 
hur måltiden tillreddes och vilka de sammanlagda kostna-
derna var. 

D.  Bedöm tillsammans den påhittighet som användes vid till-
redningen av måltiden och måltidens förhållande mellan 
pris och kvalitet. Diskutera också om man kunde ha använt 
några andra metoder eller råvaror vid tillredningen. 

Läroämnestips: Alla läroämnen. 

Exemplet i uppgiften gäller en lektion 
i huslig ekonomi, men principerna 
– planering av en sammanhängande helhet 
utgående från slumpmässiga ingredienser 
– kan utnyttjas i alla läroämnen

Lätta versioner av uppgiften:
- Läraren ger grupperna en 
basråvara för att tillreda en 
måltid. Eleverna väljer de övriga 
ingredienserna med tanke på 
basråvaran.
- Läraren ger först t.ex. 4 råvaror, 
som används som utgångspunkt för 
planering av måltiden.
- Läraren ger alla råvaror för 
måltiden. Elevernas uppgift är att 
planera vilken måltid som tillreds 
av råvarorna och hur den tillreds.
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praktiska erfarenheter visat sig fung-

era bra. Redaktörer för broschyren är 

Ensio Lappalainen, Anneli Repo och 

Kari Ristimäki.
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program som stöder entreprenör-

skaps- och konsumentfostran för 

14–25-åriga ungdomar. Programmen 

är praktiskt betonade helheter, som 

fungerar enligt principen lära genom 
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Tävlingar

Yritys Hyvä

www.kerhokeskus.fi  > Yrittäjyys 
Yritys Hyvä är en riksomfattande 

årlig skrivtävling anordnad av 

Klubbcentralen – stöd för skolan rf 

och  Yksityisyrittäjäin Säätiö. Täv-

lingen är avsedd för grundskolans 

nior, för gymnasister och för yr-

kesstuderande. Syftet är att väcka 

ungdomarnas intresse för entre-

prenörskap och ett eventuellt eget 

företag, och att erbjuda kunskap 

och material för reflektion kring 

företagande. 

Forska-Experimentera-
Utveckla  
(Tutki-Kokeile-Kehitä)

www.kerhokeskus.fi > Tutkiva nuori 
Tävlingen riktar sig till barn och 

unga under 21 år som är intresse-

rade av naturvetenskap och tek-

nik. Tävlingen består av tre serier: 

förskoleserien, serien för årskurs 

3 – 9 och serien för övriga under 

21-åringar. Den inspirerar ungdo-

mar att intressera sig för och idka 

naturvetenskap och teknik. Den 

ger ungdomarna möjlighet att få 

respons på sina vetenskapliga ar-

beten, att få uppträda och träffa 

andra likasinnade unga.  

Besök av företagare och 
företagssamarbete

Suomen Yrityskummit 
(Företagsfaddrar i Finland)

www.yrityskummit.fi  
Suomen Yrityskummit är pensio-

nerade aktiva företagare. Med finns 

också yngre företagare som ännu 

är aktiva i arbetslivet. Företags-

faddrarna har i talkoanda och i den 

omfattning deras egna tidtabeller 

tillåter lovat ge en introduktion i 

entreprenörskap i sin fadderkom-

mun. Titta efter på Suomen Yri-

tyskummits webbsidor vem den 

lokala faddern är, och be honom 

rekommendera en företagargäst till 

er skola för att leda en lektion eller 

berätta om företagsverksamhet. Ni 

kan använda materialet UF-Egen 

ekonomi på www.ungforetagsam-

het.fi eller diaserien Företagande 

lönar sig på www.yrittajat.fi > på 

svenska.

TOP – Företag och samarbete

För samarbete med företag kan 

man också tillämpa 4H-förbundets 

TOP-uppgifter. Uppgifterna finns i 

TOP-uppgiftsbanken (www.4h.fi/top 

> Töitä ja omaa rahaa > Yritykset ja 

yhteistyö). Du får mera information 

om företagssamarbete av 4H-fören-

ingen på din ort (www.4h.fi) eller av 

utvecklingschef Virpi Skippari-Vil-

minko (09) 7512 4250, virpi.skippari-

vilminko@4h-liitto.fi, på Finlands 

4H-förbund.
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Bilaga 1: Svar

1. Aktiv företagsamhet

9. Filmen Matbar Måsen

A.  Sachie vill bjuda på japansk basmat på sin matbar. Hon vill 
inte bjuda på de kändaste produkterna i den japanska mat-
kulturen såsom t.ex. sushi och sake. Sachie tror att finlän-
darna uppskattar god basmat och därför ville hon starta en 
matbar och inte en egentlig restaurang.

D.  Japanernas uppfattningar om familjelivet och om förvärvs-
arbetande kvinnor är mera traditionella än finländarnas. I 
Japan lämnar kvinnorna oftast arbetslivet när de gifter sig 
eller senast när de får barn.

E.  Matbar Måsen är inredd med bord och stolar från Artek, glas 
och porslin är från Iittala, Arabia och Hackman, som hör till 
Iittala Group. De flesta personerna i filmen är klädda i Mari-
mekko.

2. Företagsamhet under ansvar 

14. Mervärdesskatt

A.  Till produktens pris skall läggas mervärdesskatt: 2 € · 0,17 = 
0,34 €. Kunden skall betala: 2 € + 0,34 € = 2,34 €.

B.  Priset för en blyertspenna utan mervärdesskatt är 1 € : 1,22 = 
0,82 €. Försäljningsvinsten 0,50 € läggs till detta pris 0,82 € + 
0,50 € = 1,32 €. Då blir produktens försäljningspris i kiosken 
1,32 € · 1,22 = 1,61 €.

C.  Mervärdesskattens andel av ostpaketets pris: 3,50 € · 0,17:1,17 
= 0,51 €. Ostpaketets pris utan mervärdesskatt: 3,50 € – 0,51 € 

= 2,99 €.  

D.  För 30 bröd togs mervärdesskatt av kunderna 30 · 0,34 € = 
10,20 €. Mervärdesskatt betalades

•  ett ostpaket 0,51 €

•  två gurkor 0,44 €

•  ett paket margarin 0,28 €

•  ett paket skinka 0,42 €

•  två paket bröd 0,80 €

•  Sammanlagt 2,45 €.
 
 Företagaren får dra av mervärdesskatt som han el-

ler hon betalat till en annan företagare när företa-
garen redovisar till staten. Till staten redovisar han 
eller hon mervärdesskatt: 10,20 € – 2,45 € = 7,75 €.



80

E.  Mervärdesskatten inverkar på det pris kunden eller konsumen-
ten betalar för en produkt och kunden betalar skatten. Företa-
garen fungerar endast som indrivare av skatten.

15. Företag, hemhushåll och service

A.  I uppgiften betonas elevens motiveringar och den gemensam-
ma diskussionen om den offentliga servicens förhållande till 
företagen och hemhushållen. Det är viktigt att lägga märke till 
att företagen och hemhushållen båda betalar skatt och drar 
nytta av de offentliga tjänsterna.

B.  Förutom lönekostnader och skatter har företagen utgifter för 
bl.a.

• råvaror 

• lokaler 

• apparater 

• skulder (räntor)

C.  Med sina utgifter sysselsätter företaget andra företag och hem-
hushåll och bekostar offentlig service.

D.  Företagets syfte är att producera vinst för sina ägare. Ifall före-
taget går på förlust måste det dra ner på sina utgifter. T.ex. kan 
råvarorna bytas ut mot billigare. Följderna kan dock vara att kva-
liteten på produkterna lider. Man kan också skära ned på utgif-
terna för arbetskraften genom uppsägningar. Då kan i sin tur ar-
betsbördan för dem som stannar kvar öka och arbetsorken bli ett 
problem. Dessutom tvingas de uppsagda söka nya jobb. Företaget 
kan också ta lån för nya investeringar och söka nya marknader 
t.ex. utomlands.

3. Aktiv målinriktning

3. Gissa vilket arbete!

• Beskrivning 1: Lånet är från flygvärdinnan Nana Gud-
mundsson, 33. Hon har arbetat på Finnair och på det 
brittiska semesterflygbolaget MyTravel.

• Beskrivning 2: Lånet är från fotbollsspelaren Perparim 
Hetemaj, 20. Han är centerspelare i fotbollsklubben AEK 
Aten. Han har tidigare spelat för HJK. Han hör till Fin-
lands landslag för under 21-åringar.

• Beskrivning 3: Lånet är från skådespelaren Pamela Tola, 25. 
Hon har spelat i filmer, i tv-serier och i hörspel. På kom-
mande är en roll på Teater Jurkka. Hon har också haft en 
fotoutställning, som även har kommit ut som bok.

• Beskrivning 4: Lånet är från ungdomsledaren Harri Ant-
tila, 31. Han har arbetat på ungdomsgården Harju i 
Helsingfors, med ungdomsarbete i Järvenpää och inom 
olika organisationer.
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4. Kreativ företagsamhet

7.  En karta ur olika perspektiv

 Kartbild 1: En Asiencentrerad världskarta

 Kartbild 2: En världskarta i sydnordlig riktning, som ofta 
kallas down-under-karta, eftersom världen visas upp och 
ner ur europeiskt perspektiv. 

 Kartbild 3: En snedvinklig cylinderprojektion av världskar-
tan (Cylindrical Equal-Area Projection Oblique Case). Jord-
klotet har projicerats med hjälp av en cylinder. Ett särdrag 
hos kartprojektionen är att den strävar efter att bibehålla 
världsdelarnas inbördes storleksförhållande. Det vanligare 
är att hålla världsdelarnas former intakta, men då förskjuts 
deras storleksförhållanden. Diskutera om vilket som är vik-
tigare: världsdelarnas form eller deras relativa storlek. Dis-
kutera också den bundenhet till perspektiv och de politiska 
konsekvenser alternativen för med sig.

8. Idéer och inspiration från naturen

A.  Ingenjören George de Mestral uppfann kardborrbandet. I en 
bit kardborrband så stor som en tumnagel finns c:a 750 kro-
kar och 12500 öglor.

D.  Av några av de naturmaterial som nämns i exemplet har 
tillämpningar utvecklas för mänskligt bruk.

•  Kottfjäll har använts som funktionsmodell i plane-
ringen av tyg som andas och samtidigt är vattenav-
stötande. Kottens fjäll sluts i fuktigt och öppnas i 
torrt väder.

•  Lönnfröets struktur har fungerat som exempel i 
planeringen av de första flygplansrodren.

•  Maskrosens ståndare var modell för Leonardo da 
Vincis fallskärm år 1485. Visserligen har ingen hop-
pat med fallskärmen. Orsaken torde vara att det 
inte fanns flygplan att hoppa ifrån på da Vincis tid. 
Det första fallskärmshoppet utfördes av fransman-
nen André Gardner år 1797. Han hoppade från 680 
meters höjd.
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Bilaga 2: Grupparbete
 Grupparbete är en central arbetsform i fostran till entrepre-

nörskap, där bl.a. förmågan till samarbete och ansvarsta-
gande övas upp. För elever som är ovana med grupparbete 
kan det vara svårare än självständigt arbete. Innan man bör-
jar med grupparbetet är det viktigt att diskutera vad grupp-
arbete är och hur det skiljer sig från självständigt arbete, och 
att göra små övningsarbeten i grupp. Det är viktigt för ung-
domarna att inse att grupparbete är ett samarbete där alla 
gruppmedlemmar har ansvar för varandra – inte enbart för 
sig själva.

Övningsarbete i grupp

1. Bra och dåligt grupparbete

A.  Fundera självständigt över

•  tre faktorer som kännetecknar ett gott grupparbete 
och 

•  två faktorer som kännetecknar ett dåligt grupparbete.
B.  Bilda grupper om fyra.

C.  Berätta i gruppen om era tankar kring bra och dåligt grupp-
arbete.

D.  Vilken är den viktigaste faktorn i ett bra grupparbete?

E.  Diskutera hur man kan undvika dåligt grupparbete

2. Övningsarbete i grupp

 Ni kan göra en uppgift i vilket som helst läroämne som 
grupparbete. Uppgift 2 fungerar som underlag för uppgift 3 
där ni bedömer er medverkan i den egna gruppen.

3. Bedöm ditt eget grupparbete

A.  Beskriv hur gruppen fungerade i den föregående uppgiften. 

B.  Hur medverkade du i grupparbetet?

C.  Delade ni upp arbetena i gruppen? Hur gjorde ni arbetsför-
delningen? Vad gjorde vem?

D.  Var du aktiv eller passiv som gruppmedlem?

 Diskutera i klassen om grupparbetet var till hjälp i arbetet 
med uppgiften. Varför var det till hjälp eller inte till hjälp? 
Vilka saker måste man beakta för att gruppen skall fungera 
så bra som möjligt?

Grupparbetsövningarna passar t.ex. som 
diskussionsövningar under språklektio-
nerna.
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4. Gemensamt utförda hemläxor 

 I detta förhör av de gemensamt utförda hemläxorna skall 
alla elever ta en ansvarsfull roll i gruppen. Gruppmedlem-
marna ansvarar inför varandra för att läxorna är gjorda. Ifall 
alla i gruppen har lärt sig läxan på förhand, har gruppen inte 
svårt att utföra uppgiften. De kan använda tiden för förbere-
delse till att kontrollera att alla behärskar också de små de-
taljerna i ämnet. Ifall någon i gruppen försöker komma un-
dan som fripassagerare, dvs. litar på att de andra lär honom 
eller henne saken under lektionen, måste gruppen använda 
tiden till de grundläggande frågorna. 

 Ge en läxa till följande lektion, och förhör som samarbete på 
följande sätt.1

•  För läxförhöret ges alla gruppmedlemmar ett num-
mer. Ifall det finns fyra i grupperna har varje grupp 
numren 1, 2, 3 och 4.

• Ge en uppgift för läxförhöret av typen ”kontrollera 
att alla i gruppen kan....” T.ex. kan en läxa för någon 
lektion i språk vara en grammatikregel eller en voka-
bulär förknippad med ett visst tema.

•  Varje elev skall kontrollera att han eller hon kan läx-
an själv och att de övriga i gruppen också gör det.

• När grupperna har arbetat den tid som uppgiften 
kräver, be t.ex. alla med nummer tre markera. 

• Låt en av treorna svara. De övriga treorna kan kom-
plettera svaret

•  Det svar som nummer tre gav anses representera 
alla gruppmedlemmars kunskaper.

5. Vad är grupparbete?

 I samband med uppgift fyra är det bra att diskutera ansvaret 
i grupparbetet. Fundera över vilka skillnader det finns mellan 
grupparbete och självständigt arbete. Påpeka att ansvar på alla 
plan ökar i grupparbete. Läxförhöret enligt föregående uppgift 
fungerar som exempel på ansvarskännande i gruppen.

 Ni kan t.ex. diskutera med hjälp av följande påståenden. 
Motivera om ni är av samma eller av olika åsikt.

A.  I grupparbete kommer man lättare undan.

B.  I grupparbete får man hjälpa andra och får hjälp av andra.

C.  I grupparbete delar man på uppgifterna, och sedan sköter 
var och en sin del själv.

D.  I grupparbete är det viktigaste att man kommer överens om 
saker.

E.  I grupparbete måste man gå med på andras beslut.

F.  I gruppen måste alla känna ansvar för de övriga i gruppen.

G.  Grupparbetet lyckas bara om det finns goda vänner i gruppen.

H.  I gruppen föds idéer som annars inte skulle göra det.

1 Uppgiftens källa: Saloviita, 2006, 85–86.
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6. Förberedelse för omfattande och långvariga projekt i grupp

 Elever i samma grupp kan ha mycket varierande mål i fråga 
om läroämnet och skolgången. Grupparbetets tema kan för 
någon ligga nära fritidsintresset och andra intressen, och då 
är han eller hon motiverad att också använda sin fritid och 
göra extra arbete. För någon annan framstår grupparbetet 
endast som ett nödvändig ont bland andra skolarbeten. Dess-
utom kan de elever som vant sig vid att arbeta självständigt 
ha väldigt olika arbetssätt.

 Det hjälper lärandet och det självständiga arbetet i gruppen, 
om man på förhand kommit överens om gemensamma ar-
betssätt och regler. När ni har bildat grupper, diskutera med 
hjälp av frågorna arbetssätten i gruppen.

•  Vad intresserar gruppmedlemmarna i grupparbe-
tets tema?

•  Vad skulle medlemmarna vilja lära sig om ämnet?

•  Vad är gruppens gemensamma mål för grupparbe-
tet?

•  Hurdana arbetssätt är gruppmedlemmarna vana 
vid? Vilket talesätt beskriver bättre medlemmarnas 
inställning till skolarbetet: ”den som är först vid 
kvarn får mala” eller ”gör inte något idag som du 
kan lämna till imorgon”?

•  Vilka fördelar och nackdelar har vardera sättet att 
fungera? Nämn åtminstone två saker för båda.

•  Hur mycket tid utanför skolan har gruppmedlem-
marna tänkt använda på grupparbetet?

•  Vad har medlemmarna för sysselsättningar eller 
uppgifter som försvårar tidsanvändningen? (T.ex. 
andra skoluppgifter, fritidsaktiviteter, husdjur, tele-
visionstittande etc.)

•  Vilka är de gemensamma arbetssätten som leder 
till det gemensamma målet?

•  Hur ser gruppen till att alla i gruppen vet vad de 
övriga håller på med?

•  Hur ser gruppen till att alla har samma kunskap om 
grupparbetets tema?

•  Vilka problem kan uppstå i grupparbetet?

•  Hur skall dessa lösas?

Gruppens regler

 Samla ihop gruppernas svar. Sammanställ lämpliga regler 
för varje grupp av de bästa lösningarna. Ifall en grupp är 
oense om någon regel, kan de forma om regeln så att den 
bättre passar gruppen.
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Bilaga 3: Kunskapssökning och 
källkritik

 Den entreprenörsfostrande undervisningsmetoden upp-
muntrar eleven att söka och utvärdera kunskap. Det kan 
ta ordentligt med tid att lära sig att skaffa kunskap på ett 
effektivt och framgångsrikt sätt. Det är bra att alltid innan 
man börjar söka kunskap behandla de olika skedena i kun-
skapssökningen 2 och tala om källkritik.

Olika skeden i kunskapssökningen

1. Att definiera och begränsa ämnet

 Det är svårt att finna kunskap om ett ämne som man inte 
vet någonting om på förhand. För att underlätta kunskaps-
sökningen skall man gärna göra sig en bild av vad man 
redan vet om saken. Bra sätt är bl.a. att plocka nyckelord, 
göra begreppskartor och diskutera om ämnet. Försök svara 
på frågorna: vad vet jag om ämnet redan? Vad vill jag veta 
mera?

2. Kunskapskällor

 Mängden av kunskapskällor kan kännas utmattande stort 
ibland. Man kan försöka ringa in rätt slags kunskapskällor 
t.ex. genom följande frågor:

•  Var kan jag skaffa kunskap om ämnet?

•  Vilken instans har eller producerar kunskap om 
ämnet?

•  Hurdana kunskapskällor och kunskapssökningssätt 
har använts tidigare? Vad har ännu inte använts?

•  Vilka källor skulle vara lämpliga för detta projekt?

•  Vad borde kunskapskällan innehålla för att ge svar 
på frågorna?

3. Idéer för sökord och själva sökningen

 När man söker idéer för sökord skall man forma uttryck av 
nyckelord och frågor som beskriver ämnet, med hjälp av vil-
ka man sedan kan söka material om ämnet. Med andra ord 
fundera på hurdana ord och orduttryck textförfattarna har 
använt. Hjälp för sökord kan vara:

•  egna baskunskaper om saken

•  sakordlistor eller ordböcker

•  källor som redan finns, med ord som använts i dem 
för att beskriva saken

•  synonymer och motsatser för befintliga sökord.

 Det lönar sig ofta att använda sökorden i sin enklaste form. 

Exempel på informationskällor: 
Databaser och portaler (www.
biblioteken.fi, www.suomi.fi > 
på svenska, www.makupalat.

fi), webbtidningar (www.
sanomalehdet.fi > Tidningarnas 
förbund, www.yle.fi/lehtihuone, 

www.internytt.fi), uppslagsverk, 
museer och intervjuer med experter.

2 De olika skedena i kunskapsökningen i bilaga 3 grundar sig på Marika Puputtis 
och Kai Halttunens (2004) artikel Tiedonhaun työkalupakki (Verktygslåda för 
kunskapssökning). I verket Liisa Niinikangas (red.) Kotipihasta maailmalle. 
Helsingfors: BTJ Kirjastopalvelu.
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De kan också kombineras med olika kommandoord:

•  Söktermerna måste förekomma samtidigt: AND, 
OCH eller JA

•  Någondera söktermen: OR, ELLER eller TAI

•  Söktermen får inte finnas: NOT, INTE eller EI

•  Använd citationstecken när söktermerna skall fin-
nas i en bestämd ordning, t.ex. ”aktivt medborgar-
skap”

4. Bedömning av sökresultatet

 Sökorden och uttrycken kan behöva omformas beroende på 
om man fick för mycket eller för litet resultat, resultat bredvid 
ämnet eller inga resultat alls. Då lönar det sig att fästa sär-
skild uppmärksamhet på sökorden, på kortformer, på sam-
mansatta termer och på källan man söker kunskap i. 

5. Användning av kunskapen

 När man hittat kunskapskällorna är det bra att återkalla i 
minnet vilka de ursprungliga frågorna man sökte svar på 
var. Man skall särskilt fästa uppmärksamhet på vad som är 
väsentligt för ens eget intresse i de källtexter man funnit.  
Hurdan är informationen i de olika källorna? Hur använder 
man källkunskapen i det egna projektet?

Källkritik
 

 I samband med kunskapssökningen är det viktigt att un-
derstryka källkritiken. Alla kunskapskällor är inte likvärdiga 
sinsemellan och det är viktig att lära sig skilja på goda och 
dåliga källor.

Uppgifter för att öva källkritik:

•  Diskutera vad som är objektiv kunskap och hur den 
skiljer sig från perspektivbunden kunskap.

•  Sök upphovsman/författare och utgivare i internet-
källor eller tryckta källor. Bedöm upphovsmannens 
eller utgivarens tillförlitlighet. Sök vid behov mera 
information om upphovsmannen eller utgivaren. 
Hur skall man förhålla sig till en källa som inte tyd-
ligt anger upphovsmannen eller utgivaren?

•  Välj en tryckt eller en elektronisk publikation. Lägg 
märke till för vilket ändamål publikationen gjorts. 
Är dess syfte t.ex. att ge information eller att offent-
liggöra ny kunskap? Har den några underhållande 
eller kommersiella syften? Hur inverkar publikatio-
nens syfte på tillförlitligheten av kunskapen?

•  Jämför myndigheternas webbsidor med en privat-
persons webbsida/sidor. Hur skiljer sig sidorna från 
varandra? På vilket sätt skiljer sig informationen på 
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sidorna från varandra? Vilkenderas sidor är mera 
tillförlitlig som kunskapskälla? Varför?

•  Hurdan kunskap finns det i diskussionsspalterna? 
För vilket ändamål kan diskussionsspalternas in-
formation utnyttjas? Vilka begränsningar har den 
information eller kunskap som finns i diskussions-
spalterna?

Bilaga 4: Att göra en intervju
 Ett bra sätt att skaffa kunskap är att intervjua en expert. En 

expert är en person som har stor kunskap om en viss bransch 
eller ett visst ämne. Genom att intervjua experten kan du få 
sådan kunskap som inte finns på bibliotek. Det kan gälla t.ex. 
din orts historia, den intervjuades egna erfarenheter och 
åsikter eller annan kunskap som den intervjuade har. En in-
tervju är ett utmärkt sätt att göra grupparbetet levande. Goda 
intervjuobjekt är t.ex. äldre människor, företagare, represen-
tanter för medborgarorganisationer, studerande eller sådana 
som ägnar sig åt en hobby på något område.

1. Före intervjun:

A.  Fundera över om en expertintervju passar dig som kun-
skapssökningsmetod. Vem eller vad för slags person skulle 
vara lämplig som expert i din intervju? Hur får du tag på 
personen? 

B.  När du har funnit en lämplig person att intervjua, fråga om 
han eller hon har tid för en intervju. Fundera på vilket det 
bästa sättet är att ta kontakt. Ringer du, skickar du e-post 
eller besöker du personen?

C.  Fundera på hur du ber om en intervju. Fråga när det pas-
sar. Glöm inte att vara artig, och berätta tydligt och klart vad 
intervjun går ut på. Berätta varför du vill intervjua honom 
eller henne och vad du är intresserad av.

2. Att förbereda sig inför intervjun:

D.  Ju mera du vet om saken desto bättre intervju får du. Ta reda 
på så mycket som möjligt om saken. I intervjun kan du fråga 
om sådant du inte förstått eller som du behöver veta mera 
om.

E.  Vilka saker vill du fråga experten om? Skriv upp alla möjliga 
saker du kommer på.

F.  Formulera tydliga frågor om det som intresserar dig. Undvik 
frågor som bara ger svaret ”ja” eller ”nej”. Fråga en sak åt 
gången. Det underlättar för den intervjuade. 

G.  Det lönar sig att tänka ut så många frågor som möjligt. Hell-
re för många än för få. Ifall tiden tar slut, kan du lämna bort 
några frågor.
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H.  Gör ett frågepapper för intervjun med ordentligt med ut-
rymme under frågorna. Under intervjun kan du skriva ner 
svaren här. (Banda om möjligt intervjun. Glöm då inte att be 
den intervjuade om tillstånd att banda.) 

3. Intervjun

I.  Ställ dina frågor till ditt intervjuobjekt med klar och tydlig 
röst. Se honom eller henne i ögonen. 

J.  Ibland talar den intervjuade om saker som intervjuaren 
tänkt fråga först senare. Du kan ställa din fråga i varje fall.

K.  Ställ preciserande frågor under intervjun, t.ex. varför- och 
vad-frågor. Upprepa frågan om det är något du inte förstår.

L.  Det lönar sig att öva sig i att intervjua. Be din kompis, din 
syster, din bror eller dina föräldrar vara intervjuobjekt.

4. Efter intervjun

M.  Fundera så fort som möjligt efter intervjun över vad exper-
ten svarade på dina frågor. Ifall du inte hann skriva ner allt 
under intervjun, är det bäst att du kompletterar dina an-
teckningar omedelbart efter intervjun.

N.  Fundera över det bästa sättet att rapportera din intervju. 
Skriver du en artikel, berättar du muntligt om den eller livar 
du upp din text med den intervjuades berättelser?
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Läh
teet ja liitteet

K
atso kaleidoskooppiin

Kuluttajan pitää myös olla valmis maksamaan enemmän siitä, että 
saa kuluttaa mieleisellään yhteiskuntavastuulla tuotettuja tavaroi-
ta ja palveluita. ” 1

Ministeri Erkki Tuomioja peräsi Metsäteollisuusinstituutin 
tilaisuudessa entistä sitovampia ja lainsäädäntöön perustu-
via normeja yritysten yhteiskuntavastuulle (STT 27.1.). 2

Tällainenkin mahdollisuus saattaisi olla tarpeellista selvit-
tää - miksipä ei. Ilman selvitystäkin voidaan kuitenkin todeta, 
että kaavailtaessa yritysten ”pakottamista” yhteiskuntavastuu-
seen laein ja asetuksin mennään todennäköisesti vikaan. 3

Emme itse olleet kuulemassa Tuomiojan esitystä, mutta 
ilmeisesti yhtenä hänen ajatuksenaan on, että vapaaehtoiset 
ja suositusluonteiset sopimukset ja menettelyt eivät riitä yri-
tysten yhteiskuntavastuun varmistamiseksi. Tarvittaisiin siis 
sitovampaa säännöstöä selvine, valvottuine ja sanktioituine 
normistoineen. 4

Silmiinpistävin ongelma ajatuksessa liittyy kansainvälisiin pää-
omamarkkinoihin. Yritystoiminta vaatii pääomaa, ja nykyään 
pääomat liikkuvat ketterästi kansainvälisillä markkinoilla. 5

Yksittäisessä valtiossa toimivat yritykset ovat erittäin 
riippuvaisia kansainvälisten pääomamarkkinoiden toimin-
tatavoista. 6

Sijoittajilla on kansainvälisellä tasolla taipumus tulkita yri-
tystoiminnalle lisärajoituksia tuovat lait ja asetukset riskien 
kasvuksi ja liiketoimintamahdollisuuksien kaventumiseksi. 7

Jos yksittäisessä valtiossa aletaan säännellä yritystoimin-
taa - esimerkiksi yritysten ”yhteiskuntavastuuta” - entistä 
sitovammin, pääoma alkaa herkästi karttaa kyseistä maata 
hakeutuen sääntelyltään vapaampiin maihin. Samalla yritys-
toiminta kyseisessä maassa vaikeutuu entisestään. 8

Toki esimerkiksi Suomi voisi puhua yhteiskuntavastuun si-
tovamman sääntelyn puolesta Euroopan tasolla, jotta kaikissa 
EU-maissa otettaisiin käyttöön yhtenevä, sitovampi sääntely. 9

Mutta edes tilanteessa, jossa EU:ssa jonkin ihmeen kaupal-
la löydettäisiin yhteisymmärrys aiheesta, ongelma ei poistui-
si. Pääoma voi aina hakeutua ja yritystoiminta keskittyä yhä 
enemmän Euroopan ulkopuolelle - kuten jo tapahtuukin. 10

On huomattava, että perusteluna sitovammalle yhteiskunta-
vastuun sääntelylle Tuomioja viittaa siihen, että kuluttajien 
kielteiset reaktiot yritysten yhteiskuntavastuuttomuuteen 
jäävät usein kustannuksiltaan vähäisemmiksi kuin vastuut-
tomuudesta saatava hyöty. 11

Toisin kuin Tuomioja ilmeisesti käsittää, nimenomaan 
kuluttajien vääristyneet reaktiot ovat kuitenkin se ydinasia, 
johon pitäisi puuttua - ei asia, joka tulee ottaa annettuna, tai 
asia, jolle ei voisi mitään tehdä. 12

Suomalaisia, kuten länsimaisia kuluttajia yleisemminkin, 
leimaa nykyisin tietynlainen kaksinaismoraali. 13

Ihmiset ovat mielellään peräänkuuluttamassa, että yrityk-
set kotimaassa olisivat yhteiskuntavastuullisia ja kasvattaisi-

vat muun muassa tuotantoa ja työllisyyttä. Mutta toisaalta 
ostetaan ja kulutetaan sumeilemattoman auliisti edullisia, 
eri puolilla maailmaa halvalla tuotettavia tavaroita ja palve-
luita eikä olla valmiita maksamaan senttiäkään enempää ko-
timaassa tuotetuista vastaavista. 14

Moni suomalainen kritisoi herkästi Finnairia suomalaisten 
työntekijöiden etujen kaventamisesta, mutta ei ole interne-
tistä halvimpia lomalentoja etsiessään valmis maksamaan 
Finnairille yhtään enempää siitä, että tämä olisi ”vastuul-
linen” ja säilyttäisi suomalaisten työntekijöidensä suuret 
palkat. 15

Moni kritisoi myös Perlosta ja UPM:ää tuotannon lopetta-
misesta Suomessa, mutta tulee tuskin kännykkää tai kopiopa-
peria ostaessaan tai käyttäessään ikinä kysyneeksi, onko kän-
nykkä tai paperi tuotettu ”vastuullisesti” Suomessa vai ei. 16

Teollisuutta kritisoidaan yleisesti ilmastonmuutoksen aihe-
uttamisesta, mutta silti lyhyetkin matkat ajetaan yksityisautolla. 
Ihmiset eivät siis näe sitä olennaista yhteyttä, joka yritystoimin-
nan ja oman kuluttamisen välillä on - ja siten yritystoiminnan 
vastuullisuuden ja oman vastuullisuuden välillä. 17

Valtion tulisikin keskittyä siihen, että kansalaiset tehtäisiin 
tietoisemmiksi tästä yhteydestä - sen sijaan, että pohdittai-
siin yritysten sääntelyn lisäämistä. Edelleen tulisi keskittyä 
opettamaan kansalaisille, kuinka omilla kulutusvalinnoilla 
voi ja pitää vaikuttaa yritysten toimintaan ja siten niiden 
vastuullisuuteen. 18

Kuluttajan pitää myös olla valmis maksamaan enemmän 
siitä, että saa kuluttaa mieleisellään yhteiskuntavastuulla 
tuotettuja tavaroita ja palveluita. 19

 Tätä kansalaisten kuluttamiseen liittyvän tietoisuuden lisää-
misen ja neuvonnan työtä Suomi voisi ajaa myös EU-tasolla. 20

Mitä noihin ylivoimaisilta tuntuviin pääomamarkkinoihin 
taas tulee, myös niiden toimintaan voidaan yrittää vaikuttaa 
pitkällä aikavälillä - vaikka harva päättäjä ymmärtää tätä va-
kavasti pohtia. 21

Suuri osa pääomamarkkinoilla nyt liikkuvasta pääomasta 
on yksittäisten eurooppalaisten ja amerikkalaisten ihmisten 
säästöjä, eritoten eläkerahoja, joita sijoitetaan vuosikym-
menten ajan heiltä kysymättä ja heidän puolestaan, heille 
tuntemattomiin kohteisiin. 22

Valtiovallan Suomessa ja muualla tulisi miettiä, pitäisikö 
kansalaisille antaa enemmän mahdollisuuksia ja vastuuta 
sijoittaa omia eläkerahojaan. Tällöin jokainen meistä voisi 
paitsi kulutus- myös sijoituspäätöksillään olla yhä enemmän 
vaikuttamassa yritystoiminnan muotoutumiseen sillä tavalla 
vastuulliseksi, kuin itse haluamme. 23

jaakko aspara, tutkija, Helsingin kauppakorkeakoulu
henrikki tikkanen, professori, Helsingin kauppakorkeakoulu 
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Boulevard-yhtiön A&R manager Mikko Kalso ja marketing 
director Toni Tiusanen tunsivat toisensa jo kymmenvuo-

tiaina Vantaalla. 
Teinivuosina he harrastivat rapia ja hiphopia - urbaa-

nikulttuuria - ja viettivät paljon aikaa tietokoneiden pa-
rissa. 

Niinpä ei ollut mitenkään kummallista, että kaksikym-
menvuotiaina he päättivät perustaa yrityksen. Vuoden 
2004 lopussa syntyi BLVD Helsinki -digimediayhtiö, joka 
tekee verkkosivustoja ja mainoksia yrityksille. 

Graafinen suunnittelija Kalso oli aiemmin suunnitellut 
verkkosivuja freelancerina seitsemän vuoden ajan. Yri-
tyksen perustaminen oli helppoa, kun asiakaskuntaa oli 
jo olemassa. 

Tiusanen tuli mukaan puhemieheksi, markkinoi-
maan. Hän hoitaa myös kirjanpidon. 

”Yrittäjäksi ryhtymistä pidetään Suomessa liian suure-
na askeleena”, Kalso pohtii samettinojatuolissa yrityksen-
sä toimistossa Mannerheimintiellä. 

”Pelkäsin hyppääväni johonkin tuntemattomaan, mut-
ta ihan tuttua tämä on ollut”, Tiusanen säestää. ”Olisi 
vaikeaa tehdä töitä jollekin vieraalle. Tässä voi toteuttaa 
omia ajatuksiaan.” 

Tiusanen sai isältään neuvoja yrityksen perustamises-
sa. Sen lisäksi tarvittiin toimitilat, tietokone ja ohjelmat. 
Nyt BLVD Helsingin asiakkaina on pieniä ja keskikokoisia 
yrityksiä ravintoloista lääkealan yrityksiin. 

Ensimmäisenä toimintavuonna liikevaihtoa kertyi seit-
semän tuhatta euroa. Tänä vuonna myynti kymmenker-
taistuu, omistajat arvioivat. 

”Ja ensi vuonna vauhti on sama”, Tiusanen sanoo, mut-
ta alkaa nauraa: ”Tai ei, se on toiveajattelua.” 

BLVD laajentui maaliskuussa ”harrastuspohjalta”. 
Kalso ja Tiusanen perustivat BLVD:n kylkeen Boulevard 

Records & Management -yhtiön ystävänsä Lauri Aallon 
kanssa. 

Boulevard myy ja markkinoi urbaanimusiikkia - lähin-
nä rap-artistien ja tiskijukkien keikkoja ravintoloissa sekä 
levyjä. Heidän listoillaan on muun muassa usein Suomen 
parhaaksi dj:ksi valittu K2. 

”Ystäväpiirissä alkoi olla paljon alan artisteja, ja viime 
vuonna ajattelimme, että olisi hyvä järjestäytyä.” 

Ensi vuodenvaihteessa yrityksen omistuspohjaa laa-
jennetaan ja nimeksi tulee Boulevard Osakeyhtiö. K2 eli 
Kimmo Koivurinne liittyy mukaan neljänneksi osakkaaksi 
”hoitamaan dj-kuvioita”. 

Boulevard etsii myös uusia toimitiloja. Mieluiten Puna-
vuoresta, omistajien nykyisiltä kotinurkilta. Isompiin tiloi-
hin he haluaisivat levytysstudion. 

Nyt rap-kappaleet levytetään pääosin kotistudioissa 
tai kilpailijoiden studioissa. Kalso ja Tiusanen eivät to-
sin mielellään puhu kilpailijoista. Se koetaan helposti 
liian hyökkääväksi. 

”Tällä alalla on pienet piirit ja kaikki ovat kavereita.” 
Suomenkielisen rapin suosio on viime vuosina vähen-

tynyt, mutta se ei yrittäjiä haittaa. Boulevardinkin tiskiju-
kat soittavat keikoillaan pääosin yhdysvaltalaista rapia. 

”Yhtiötä ei perustettu rahan vuoksi! Kaveriporukka ja 
harrastus ovat tärkeimpiä. Me tykätään tästä meiningis-
tä”, Tiusanen sanoo. 

Kun työ ja harrastus ovat sama asia, yksityiselämälle ei 
riitä aikaa. Tiusanen on pitänyt tänä kesänä kolme päivää 
lomaa, Kalso ei lainkaan. 

”Tein kerran viikon ajan töitä aamukahdeksasta yönel-
jään”, Kalso muistelee. 

Tiusanen vilkaisee Kalsoa tietävästi. 
”Tyttöystävämme eivät tästä tykkää. He luulevat, että 

me vain hengaillaan täällä.” 
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