
Företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – att lära genom att göra.

Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi.

LÄRARENS INSTRUKTION

MONEY WEEK 2023: HÖGKLASSERNA OCH ANDRA STADIET

Lektionens gång och instruktioner för uppgifterna:

Lektionen i korthet:

• Video: Morgonsamling: Välkommen med! (med 

undertexter)

• Roope: ”Sugen på pengar?”/"Koukus rahaan?" 

-intervjuvideo (ca 20 min., med undertexter)

• Samtal utgående från frågor om videon

Kompletterande uppgifter:

• Humoristisk animerad Zaldo-film: Ett arbetsavtal 

lönar sig! (längd 01:15 min, med undertexter)

• Uppgift: Ikigai och drömjobbet 

Beskrivning av lektionen:

Sugen på pengar? Med Dags för företagsamhet! 

(Yrittäjyyttä kehiin)-innehållen studerar eleverna under 

ledning av den kända influencern Roope Rannisto

grunderna i företagsamhet och arbetsliv samt 

hantering av den privata ekonomin. Som 

kompletterande uppgifter erbjuds en humoristisk 

animerad film om hur man gör upp ett arbetsavtal och 

en reflektionsuppgift med hjälp av ett. ikigai-diagram.

På förhand:

Du kan orientera eleverna i ämnet genom samtal. Be 

att de unga samtalar i grupp om hur de tänker sig sin 

drömdag om tio år. Påminn de unga om att det inte 

finns fel eller rätt svar på frågan. Diskutera slutligen 

tillsammans vilka gemensamma drag och vilka 

skillnader elevernas individuella drömdagar har.

1. Morgonsamling: Välkommen med!

youtu.be/UPLBL6oYcoQ

Eleverna tittar tillsammans på 

intervjuvideon med Roope Rannisto

youtu.be/LhNuqtqp5aM

Eleverna diskuterar frågorna om videon i 

smågrupper.

Vilket av Roopes svar var mest överraskande? 

Tycker du som han om någonting? Ge ett exempel.

Vilken fråga skulle du ha velat veta mer om? 

(Frågorna kan också skrivas ut eller laddas ner här)

Kompletterande uppgifter

2.

3.

4.

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/framsida/
https://youtu.be/UPLBL6oYcoQ
https://youtu.be/LhNuqtqp5aM
https://vimeo.com/792904022
https://youtu.be/UPLBL6oYcoQ
https://youtu.be/LhNuqtqp5aM
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/fragorna-om-videon.pdf
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Kompletterande uppgifter

Om ni vill utvidga behandlingen av temat i klassen, kan eleverna göra ett eller flera av 

uppgifterna nedan. Innehållet i den roliga animerade filmen som ingår i Zaldo-

programmet (på finska) lämpar sig bra för elever i högklasserna och Ikigai-uppgiften 

lämpar sig för studerande i andra stadiet. 

Animerad film: Ett arbetsavtal lönar sig!

• En kort, humoristisk animerad film, där Jarkko lär sig att det 

alltid lönar sig att göra ett arbetsavtal: (rekommenderas för 

högklasserna) vimeo.com/792904022 (med undertexter)

• Efter att ni sett videon kan ni tillsammans i mindre grupper 

fundera på vilka frågor det lönar sig att komma överens om 

då man ingår ett arbetsavtal.

• På webbplatsen Zaldo.fi hittar ni fler av Jarkkos äventyr och 

hela läromaterialet om ekonomifärdigheter (på finska). 

Läromaterialet innehåller också sluttesterna till eleverna.

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/framsida/
https://vimeo.com/792904022
https://zaldo.fi/
https://vimeo.com/792904022
https://vimeo.com/792904022
https://vimeo.com/792904022
https://vimeo.com/792904022
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Drömarbetet

Du kan fundera på vad ditt drömarbete kunde 

vara till exempel med hjälp av en ikigai.

Uppgift: Ikigai och drömjobbet

Vad är ditt ikigai? Ladda ned ikigai-diagrammet här. Nedan hittar du en inledning till 

reflektionsuppgiften för smågrupper.

”Den största hemligheten med ikigai är att vi accepterar oss 

själva oberoende av vilka egenskaper vi föddes med.”

(Bakgrundsinformation: Ikigai-instruktioner för ett långt liv: 

nuoriyrittajyys.fi/sv/kompletterande-uppgifter-ikigai)

Ikigai är ett gammalt japanskt sätt att tänka. I korthet 

betyder ikigai glädjen av att leva och handla, meningen 

med livet. Med hjälp av begreppet ikigai kan vi fundera 

på meningen med vårt liv, och vad som skulle kunna 

vara vårt drömjobb som ger både glädje och pengar. 

Ikigai-diagrammet kan användas för att närma sig 

frågan från fyra olika riktningar. I mitten bildas vårt 

eget ikigai, dvs. meningen med livet. Vi kan reflektera 

över ikigai med hjälp av följande frågor:

• Vad är du intresserad av? Vad inspirerar dig? 

• Vad är du bra på? Vilka kunskaper och färdigheter 

har du?

• Vilka behov ser du omkring dig? Vad saknas i 

världen, eller vad borde det finnas mer av i världen? 

• Hur kan du tjäna pengar? För vilka av dina 

kunskaper och färdigheter skulle du kunna få lön 

eller fakturera en kund?

Det är inte lätt att hitta sitt ikigai, och du ska inte vara 

bedrövad om du inte gör det. Det är i varje fall 

jättefint att du funderar på ditt eget ikigai och på ditt 

drömjobb. Samtidigt förstår du allt bättre vad det är 

som intresserar just dig och vad du kan göra för att 

försöka nå det. Det är bra för din framtid om du 

stannar upp ens en kort stund för att reflektera över 

dig själv. Det för dig framåt mot ett liv som du själv vill 

ha och bestämmer om. 

https://nuoriyrittajyys.fi/sv/framsida/
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/kompletterande-uppgifter-ikigai/
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/kompletterande-uppgifter-ikigai/
https://nuoriyrittajyys.fi/wp-content/uploads/ikigai-ung-foretagsamhet.pdf
https://nuoriyrittajyys.fi/sv/kompletterande-uppgifter-ikigai/

