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Rapportering av alliansuppdrag – Ung företagsamhet ska 
erbjudas alla elever 

 

Inledning  

I Täby kommun finns en stark entreprenörsanda och entreprenörskap är en viktig del i 
samhällsutvecklingen. I den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 
2019-2022 framkommer det att alla elever på Åva gymnasium ska erbjudas möjlighet att starta 
företag via Ung Företagsamhet.  

Ung företagsamhet  

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av 
den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat 
gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar 
de även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och 
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen stöds av 
offentliga medel och det privata näringslivet. 

Ung företagsamhet i Täby kommun  

Sedan 2017 anordnar Täby kommun årligen en UF-mässa där kommunens UF-företagare får 
möjlighet att visa upp sina affärsidéer och sälja sina produkter. På mässan delas det även ut ett 
antal priser till kommunens unga entreprenörer.  År 2018 var det 51 företag från Åva 
gymnasium, Tibble Gymnasium, Täby enskilda Gymnasium och Praktiska gymnasiet Täby som 
deltog. Även år 2019 kommer mässan att anordnas i december månad i Täby kommunhus.  

Nedanstående tabell visar på antal UF-företagare per skola i Täby kommun under läsåret 
2018/2019.  
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Antal UF-företagare per skola i Täby kommun 2018/2019 
 

Åva gymnasium 46 

Täby Enskilda 
Gymnasium 

48 

Tibble Gymnasium 148 

Praktiska gymnasiet 
Täby 

26 

Sparre Gymnasium 0 (driver vartannat år) 

 

Praktiska Gymnasiet Täby är ett exempel på en skola med yrkesprogram som har tagit ett stort 
grepp om Ung företagsamhet och har låtit alla lärare gå den digitala grundutbildningen i UF-
företagande. Även Tibble Gymnasium har ökat det senaste året. 

Ung företagsamhet på Åva gymnasium  

På Åva gymnasium kan alla elever välja kursen Entreprenörskap (100 poäng) som en kurs 
inom det individuella valet eller som en fördjupningskurs. Undervisningen i ämnet ska syfta 
till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt och ska även leda till att 
eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.  

Elever på Åva gymnasiums studieförberedande program ges möjlighet att läsa kursen 
Entreprenörskap utifrån konceptet Ung Företagsamhet. I dagsläget har skolans yrkeselever 
och elever på introduktionsprogrammen inte samma möjlighet. 

Nedanstående tabell visar på de olika programmens upplägg avseende kursen 
Entreprenörskap.  
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Åva gymnasiums 
yrkesprogram 

Kursen Entreprenörskap  

Barn- och 
fritidsprogrammet 

Kurs inom det individuella valet 

El- och energiprogrammet Kurs inom det individuella valet 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Programfördjupningskurs 

Eleven gör ett val mellan att läsa Engelska 6 
(100 poäng) och Entreprenörskap (100 
poäng) 

Vård- och 
omsorgsprogrammet 

Kurs inom det individuella valet 

Introduktionsprogrammet 
språkintroduktion 

Eleven kan i dagsläget ej läsa kursen 
Entreprenörskap 

 

En elev på restaurang- och livsmedelsprogrammet ges i dagsläget inte möjlighet att läsa kursen 
Entreprenörskap samt erhålla grundläggande högskolebehörighet inom ramen för 
programmets 2500 poäng. En elev som väljer kursen Entreprenörskap som en 
programfördjupningskurs har dock rätt att som utökat program läsa kursen Engelska 6 som 
utökat program och således erhålla grundläggande högskolebehörighet tillsammans med sin 
yrkeskompetens.  

Det finns olika förslag på hur UF-företagande kan integreras i utbildningen på 
introduktionsprogrammet språkintroduktion. Exempelvis kan företagande vävas in i ämnen så 
som i svenska som andraspråk, hem- och konsumentkunskap, matematik, bild och slöjd. Ett 
ytterligare alternativ är att språkintroduktionseleverna ges möjlighet att läsa kursen 
Entreprenörskap som är helt anpassad för att arbeta med UF-företagande. 

Elever på språkintroduktion kan med fördel driva UF-företag tillsammans med elever på 
gymnasieskolans nationella program. På så sätt lär de känna varandra och båda parter får ökad 
kunskap och förståelse.  
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Arbetet framåt  

Åva gymnasium startar i april 2019 planeringsarbetet för att elever på yrkesprogrammen och 
introduktionsprogrammen ska kunna läsa kursen Entreprenörskap utifrån konceptet Ung 
företagsamhet från och med läsåret 2020/2021. Skolan behöver säkerställa att Ung 
företagsamhets årscykel går att synka med perioderna då vissa elever har arbetsplatsförlagt 
lärande. Informationsmaterial ska tas fram så att marknadsföring kan påbörjas i god tid innan 
eleverna gör sitt individuella val i januari månad. För restaurang- och livsmedelsprogrammet 
behöver programplanen revideras, så att den nya planen kan presenteras i marknadsföringen 
inför gymnasievalet. 

För att samtliga yrkeselever på Åva gymnasium ska ges möjligheten att läsa kursen 
Entreprenörskap utifrån konceptet Ung företagsamhet samt erhålla grundläggande 
högskolebehörighet inom ramen för programmets 2500 poäng kommer restaurang- och 
livsmedelsprogrammets programplan därför justeras.  

 


