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Arbetsbok för utveckling av den 
mångsidiga kompetensen 

Den nya läroplanens sju färdigheter för mångsidig kompetens utgör en del av all 
undervisning enligt den nya läroplanen. 
 
Min värld – arbetsboken för mångsidig kompetens behandlar dessa sju 
färdigheter som separata helheter. Eleverna reflekterar över frågorna genom att 
ge svar på vilken betydelse färdigheterna har i deras eget liv. De kartlägger sitt 
eget utgångsläge, ställer upp egna mål och undersöker betydelsen av 
handlingarna för att uppnå målen.   
 
Självreflektion underlättar förståelsen, internaliseringen och tillämpningen av 
färdigheterna inom de mångsidiga kompetenserna i praktiken. Resultatet är ett 
sammandrag av elevens egna mångsidiga färdigheter, Min värld.  

Färdigheterna inom mångsidig kompetens och Min värld  

K7: Förmåga att 
delta, påverka och 
bidra till en hållbar 
framtid: Mitt sätt 

att påverka  

K1: Förmåga att tänka 
och lära sig: Min grej

K2: Kulturell och 
kommunikativ kompetens: 

Min värld

K3: Vardags- 
kompetens: Min 

självledningsförmåga 

K4: Multilitteracitet: 
Mina medier 

K5: Digital kompetens: 
Mina verktyg   

K6: Arbetslivskompetens 
och entreprenörskap: 

Mina projekt  bild: Villinikkarit Oy



Idén till den här arbetsboken föddes våren 2016 under YES-nätverkets fortbildning: LP 2016 Den mångsidiga 
kompetensens färdigheter. Under utbildningen presenterades Villinikkarit Oy:s bild för lärarna, bilden 
efterbildar den mångsidiga kompetensens teman i den nya läroplanen ur elevens synvinkel. Klassläraren 
Hannu Rainerma började fundera över teman tillsammans med sina egna elever och utvecklade den här 
arbetsboken på basis av dessa.   

Hej kollegor!  
 
Jag arbetar som klasslärare i Jyväskylä i daghemsskolan i Vesanka. Jag fick ny inspiration 
gällande arbetet i och med den nya läroplanen. Under läsåret 2015-2016 koncentrerade jag 
mig på att utveckla Portfolion och arbetet med lärandebloggen samt att göra innehållet i den 
mångsidiga kompetensen "barnsligare". 
 
 När jag på ett djupare plan reflekterade över den nya läroplanens betydelse för mig som 
lärare, genom att försöka rikta in mig på förmågan att lära sig och genom att satsa ännu mer 
på arbetet, märkte jag en ökad känsla av betydelse. Innehållet i den mångsidiga kompetensen 
kulminerar i en utveckling i livet och arbetslivet. Ur dessa tankar föddes den här arbetsboken! 
 
Jag använde Arbetsboken för mångsidig kompetens med mina elever i tredje klassen på våren 
2016. Det är rörande och imponerande att läsa elevernas svar och personliga sätt att fylla i 
sidorna, att uppfatta sin plats i världen via innehållet. Deras kunskap om och uppfattning av 
världen överstiger verkligen min egen uppfattning av världen i samma ålder. 
 
Med mod och glädje mot den nya läroplanen, mot den mångsidiga världen! 
 
Jyväskylä hösten 2016 
 
 Hannu 
 hannu.rainerma@jkl.fi  

Hannu Rainermas hälsning till lärarna 

Arbetsboken har utarbetats av Hannu Rainerma, Tapu Nieminen / 
Villinikkarit Oy samt Nationella YES rf.    
Bild: Villinikkarit Oy 
Översättning: Camilla Eriksson / MiLingua 
Layout: Nationella YES rf 
Utgivare: Nationella YES rf och YES Österbotten



Till läraren: så här använder du 
arbetsboken 

Arbetsboken har sju temahelheter enligt färdigheterna i mångsidig 
kompetens. Det är bra att reservera tre timmar för genomgång av ett tema: 
två timmar för att gestalta utgångsläget och målsättningarna samt en tredje 
timme för att reflektera över handlingarna. 
 
I arbetsboken hittar du frågor riktade till eleverna samt en introduktionstext 
för varje tema som du kan använda dig av för att öppna upp temat 
tillsammans med eleverna.  
 
Vi rekommenderar att ett lämpligt elektroniskt verktyg används för att 
utföra uppgifterna och/eller samla in svar. Om du vill kan du även använda 
dig av de utskrivbara svarsmallarna i slutet av boken. Där hittar du även en 
kort introduktion riktad till eleverna gällande utförandet av uppgifterna.  
 
Det lönar sig att återkomma till svaren senare och utvärdera resultaten: har 
kompetensen ökat och målen uppnåtts? Utvärderingen behöver inte utföras 
av en lärare, speciellt äldre elever kan uppmuntras att själva reflektera över 
utvecklingen av kompetenserna.  
 
Du bekantar dig bäst med arbetsboken genom att först göra uppgifterna 
själv!   

Finns det elektroniska portfolior i er skola där 
man kan spara elevernas svar och resultat? Ni 
kan arbeta med uppgifterna och samla in svar i 
ett lämpligt elektroniskt verktyg eller lämplig 
molntjänst.  

Tips! Samla in svaren elektroniskt 



1. Min grej

Vad är du intresserad av? Vad inspirerar dig? Vad vill du lära dig 
mer av? Vad är du bra på? Vilka är dina styrkor? Hur lär du dig? Var 
lär du dig?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utvecklas i? Skriv ner ett mål som du vill uppnå.  
 
Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra.    
 
Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

För att lära dig måste du koncentrera dig. Du måste försöka fullt ut, koncentrera dig, anstränga dig och 
samtidigt upprepa samma saker på olika sätt. Oroa dig inte, du har redan lärt dig otaliga betydelsefulla 
färdigheter vilket du bevisat genom att ta dig ända hit. Du kan lära dig vad som helst!  
 
 Först är du en hjälplös baby. Direkt efter födseln börjar du träna livsfärdigheter. Du lär dig färdigheter 
som gång på gång revolutionerar hela ditt liv. Du ligger och skriker, lyckas svänga dig, stiger upp och stå 
och efter envis träning lär du dig gå. Du märker att det finns andra än du i världen. Du lär dig prata och 
slutligen att dela med dig. Du vaknar upp utvilad på morgonen och full av iver möter du nya utmaningar. 
Fundera en stund över hur många färdigheter du redan lärt dig! 
 
Alla vill lära sig något nytt och världen erbjuder otaliga möjligheter till detta. Du kan lära dig hela livet om 
du vill. Viljan och motivationen är de viktigaste styrkorna på lärandets väg. Du lär dig det som du 
koncentrerar dig på, det du ger din uppmärksamhet åt. Fundera alltså över vad du lägger din 
uppmärksamhet och tid på, lärandet har inga gränser.   
 
 Stärk det du är bra på och utmana dig själv i sådant som känns svårt. Din begåvning, dvs. naturliga 
fallenhet, är en genväg på lärandets väg, de betydelsefulla och mästerliga färdigheterna lär man sig 
endast genom träning, misslyckanden och envist arbete. Då något inte går som det ska, byt perspektiv, 
gör något annat och återuppta uppgiften senare, ta en paus. Gör mycket sådant som du gillar och sök 
efter och undersök sådant som du ännu inte känner till. Förmågan att tänka och lära sig är färdigheternas 
pärla. Undersök och upptäck nyfiket hur du lär dig. Genom att testa hittar du din grej. 

Introduktion till temat 



2. Min värld 

Nämn 3-5 personer som är viktiga för dig. Vad uppskattar du hos 
dem, vad har du lärt dig av dem eller vad har du dem att tacka för? 
Hur kan du visa att du uppskattar dem? Hur kan du öka andras 
välbefinnande? Fundera dessutom över innebörden av att 
uppskatta olikheter!  

Skriv eller rita:  

Introduktion till temat 

Lär dig att se människorna runt omkring dig. Du har säkert märkt att du själv mår bättre av att hjälpa 
andra.  Människan behöver andra människor. Upplevelser är som bäst då de kan delas med någon annan. 
Vi lever med andra människor; vi pratar, vi är tysta, vi skrattar, gråter, leker, spelar, bråkar, planerar, 
studerar, känner osv.  
 
Det är viktigt för dig vad andra tänker om dig. Du vill vara viktig för andra. Kom ihåg att andra också vill 
vara viktiga för dig. Andra upplever att de är viktiga för dig om du visar det för dem. Du visar det bäst 
genom att ge dem din uppmärksamhet. Du kan ge uppmärksamhet genom att se andra, fråga hur de mår, 
lyssna och framför allt genom att tjäna och hjälpa dem. 
 
Dina tankar och idéer lyfts upp genom andra. Vem av oss skulle ensam orka gå i skola och lära sig nya 
saker? Bara närvaron av andra uppmuntrar oss att sträva efter något bättre än vad vi ensamma skulle 
förmå oss till. Om vi dessutom får uppmuntran och hjälp av andra finns det inga gränser för vad vi kan 
uppnå. Genom att diskutera, komma överens, agera, stå fast vid avtal och återigen diskutera kan du 
garanterat höja din nivå, oavsett om det gäller hemmet, hushållsarbetet och familjen, skolan och studierna 
eller hobbyerna och färdigheterna. Uppskatta olikheter. Genom att uppskatta andra får du uppskattning! 

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
 Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  



3. Min självlednings- 
förmåga 

Hur tar du hand om din hälsa? Vad ökar ditt välbefinnande? Vad 
minskar ditt välbefinnande? Vad lägger du din tid på? Vad gör du 
om något inte går som du tänkt dig?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
 Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

Vi har alla 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan och 365 dagar i året till förfogande. Om du är tio år gammal 
har du levt och lärt dig i 3 650 dagar, dvs. 5 256 000 minuter. Om du är femton år gammal har du levt och lärt 
dig i 5 475 dagar, dvs. 7 884 000 minuter. Om du är femtio år gammal har du levt och lärt dig i 18 250 dagar, 
dvs. 26 280 000 minuter. Tiden är lika för alla. Nedan en berättelse om Emma Morano. Vad allt har hon lärt 
sig under sin livstid?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemligheten till ett långt liv och en god hälsa är att du tar hand om dig redan idag. Sov tillräckligt, motionera 
regelbundet, ät bra och klara av att bara vara. Gör sådant du gillar och lev ditt eget liv. 

Introduktion till temat 

Emma Morano, 116, den sista från sitt århundrade, är inte bara världens äldsta människa utan även den sista 
levande 1800-talisten. Emma Morano, 116, är människosläktets sista direkta länk till 1800-talet, århundradet 
med sina ångmaskiner, revolutioner och kejserliga imperium. Den halvdöva italienska damen av stål bor ensam i 
sin lilla tvåa vid sjön Maggiores strand i Verbania i norra Italien. Så gott som allt i hemmet daterar långt tillbaka 
i historien, förutom tv:n och systemkameran. Under hennes livstid har först automobilen och antibiotikan 
kommit, sedan inomhustoaletten och flygplanet. Sedan kom radion och televisionen, banken blev bankkort, 
telefonen med fingerskiva blev mobiltelefon. Nätet har 1800-talisten dock inte befattat sig med.  
 
En människa som har levt i 116 år har sett mycket ondska. Det är kanske bra att i man i slutskedet av ett långt 
liv inte längre minns krig, nöd och revolutioner. Moreno minns endast det väsentliga: "Min syster och jag 
älskade att dansa. Då vi smet till danssalen kom mamma och sökte oss med riskvasten i handen”, minns hon i 
The New York Times.”  
 
I framtiden kommer det vara alltmer vanligt att uppleva tre århundraden i och med att livslängden ökar. Många 
som är födda på 1900-talet kommer således att få uppleva 2100-talet. 
 
 (Källa: Helsingin Sanomats månadsbilaga i augusti 2016)  



4. Mina medier 

Det är viktigt att du observerar hur medias olika innehåll påverkar 
dig. Du kan använda dig av media för att tjäna olika syften. Vad ser 
du på, vad läser du, lyssnar du på och hör du? Vad trivs du med? Var 
hittar du information?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
 Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

Världen vi lever i är mer fylld av information än någonsin tidigare. Bilder, videor, spel, ljud, rubriker, 
tidningsartiklar, serier, bruksanvisningar, skönlitterära texter, siffror, noter och diskussioner är tillgängliga 
med några knapptryck. Det är viktigt att du lär dig vad som är sant och inte. Det är också viktigt att du 
förstår syftet med olika produktioner, varför de gjorts och vad man strävar efter. Är syftet med innehållet 
att ge information, förmedla känslor, underhålla eller få dig att konsumera? Ju djupare du förstår det du 
läser och ser desto bättre förstår du världen.  
 
Dina ögon och öron, din kropp och dina handlingar är porten till ditt sinne och definierar således vem du 
är. Du är det som du ger din uppmärksamhet åt. Fundera alltså med jämna mellanrum på vad du vill vara 
och på hur det du tittar och lyssnar på kan ta dig ett steg närmare det du vill vara.  Sök nyfiket och 
förnuftigt efter nya kanaler, innehåll och uttrycksformer som just du gillar och som kan tjäna dig. Är du i 
nätets och medias tjänst eller tjänar nätet dig; styr du själv fartyget för att tjäna dina mål eller dras du med 
av sociala medier och media?  
 
En del av innehållet du använder, t.ex. texter (samma gäller övrig information) väljs av vuxna som arbetar 
med dig. Deras uppgift är att lära och fostra dig. De har också mer kunskap om livet än du. Din uppgift är 
att göra din egen del. Använd den här möjligheten så bra som möjligt: studera, läs, forska, fråga och 
jobba hårt.  
 
En del av det du läser väljer du själv och den här delen påverkas även av dina kompisar. Välj sådant som 
intresserar dig, som du vill lära dig och som du trivs med.  

Introduktion till temat 



5. Mina verktyg 

Vad är en ansvarsfull användning av IT-verktyg? Vad producerar du 
innehåll med, dvs. vilka verktyg, program och applikationer 
använder du? Vem läser eller ser innehåll som du producerat?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

Människan har två öron och en mun. Det är viktigt att prata men ofta är det klokare att lyssna. Dina tankar 
formas då du agerar. Andra människor ser dig genom det du gör, du är det som dina ögon, öron, din 
mun, dina händer och fötter gör. Dina tankar förmedlas inte till andra förrän du gör något.  
 
Teknologin erbjuder dig många verktyg för att uttrycka dig själv och producera det innehåll du vill. Du 
behöver kanaler med vilka du kan uttrycka det du lärt dig, dina tankar och känslor. Du behöver metoder 
med vilka du kan producera innehåll. Att du följer din favorit youtube-kanal eller spelar betyder inte att 
utrustningen skulle vara i din tjänst. Det är en annan sak att producera innehåll än att konsumera färdigt 
innehåll. Lär dig att använda verktyg, maskiner, program och applikationer så att de tjänar dig, inte 
tvärtom. Skapa en så stor verktygsbalk som möjligt så att du när som helst hittar lämpliga verktyg som 
tjänar dina syften.  

Introduktion till temat 



6. Mina projekt 

Vad är du engagerad i (fritid, skola)? Vad är ditt drömyrke och vilka 
färdigheter behövs där? Vad måste du göra för att uppnå ditt 
drömyrke? Vilka nya lösningar kan du hitta på för att lösa problem i 
din vardag?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
 Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

Vad deltar du i och vilka gemenskaper hör du till? Genom att vara med i olika grupper och situationer så 
lär du dig gruppernas kultur. Du lär dig alltså varje gemenskaps metoder, värderingar, mål, attityder och 
praxis. Du lär dig hur människor agerar på olika platser och vad som förväntas i varje situation. Du lär dig 
de värderingar och rutiner som gruppernas och gemenskapernas verksamhet styr. Ju bättre du känner till 
och godkänner rådande praxis desto bättre klarar du av att vara medlem i gruppen, påverka gruppens 
verksamhet och lyfta fram dina egna åsikter. Slutligen kan du förändra saker om dina nya idéer är bättre 
än de rådande. Om du exempelvis vill ändra praxisen i din klass eller skola måste du först känna till och 
godkänna de nuvarande metoderna.  
 
Alla har ett eget drömyrke. Det kan vara läkare, djurskötare, köpman, polis, byggnadsarbetare eller t.ex. 
busschaufför. I alla yrken behövs olika färdigheter och det räcker inte att bara kunna själva uppgiften. 
Busschauffören ska förutom att köra bussen se till att hålla sig inom tidtabellen och tryggt komma fram. 
Dessutom ska hen kunna använda en betalningsenhet och sälja biljetter. Chauffören måste också vara 
vänlig och komma överens med alla slags kunder. Det behövs säkert många olika färdigheter i ditt 
drömjobb.  

Introduktion till temat 



7. Mitt sätt att påverka 

Hur och var påverkar du (hemma, i skolan, din hobby, i 
kompisgänget, på social media, i byn, i staden, i Finland, hela 
världen)? 
Var och på vilket sätt skulle du vilja påverka? 
På vilka grunder gör du dina val?  

Målsättning: Granska det som du skrivit eller ritat. Vad vill du lära dig mer av eller vad vill du 
utveckla? Skriv ner ett mål som du vill uppnå. 
 
 Handling: Vad måste du göra för att förverkliga ditt mål? Skriv ner minst en handling som du 
tänker göra. 
 
Resultat: Då du uppnådde ditt mål, vad hände? Om du inte uppnådde målet du skrev ner, 
uppnådde du något annat, vad?  

Skriv eller rita:  

Du påverkar din omgivning vare sig du vill eller inte. Din inverkan kan vara positiv, upplyftande, 
inspirerande eller något annat. Vi fungerar på olika sätt. Vissa är högljudda och får därför mycket 
uppmärksamhet medan andra påverkar genom handling. Beslut som berör stora människogrupper är ofta 
tidskrävande och man diskuterar och röstar gällande besluten. Tack vare träning klarar korgbollagets 
spelare av att fatta komplexa och framgångsrika beslut på en bråkdel av en sekund utan att säga ett 
ord.   
 
Sök och undersök vad och hur du vill påverka? Du godtar din familjs värderingar, åsikter och sätt att 
diskutera, argumentera, strida, komma överens och uttrycka sig själv. Du påverkar i din familj. 
Småningom utvidgas din omgivning och kompiskretsen växer. Du märker att du får nya åsikter, metoder 
och rutiner. Du söker efter ditt eget sätt att kommunicera och påverka samt sådant du vill påverka. Vad 
motarbetar du? Vad försvarar du? Vad är du beredd att arbeta för? Vad är du beredd att ge upp?  
 
Sist och slutligen är det fråga om att påverka andra människor, interaktion. Var du än är och vad du än 
gör har du alltid att göra med andra människor. Du är en del av en grupp: hemmet, skolan, kompisgänget, 
WhatsApp-gruppen, hobbyn, byn, staden, Finland, hela världen. Om du vill påverka något ska du påverka 
människorna.  

Introduktion till temat 



Bekanta dig även med arbetsboken inom 
företagsamhetsfostran 

Passion för företagsamhetsfostran! 

YES är ett sakkunnignätverk 
för företagsamhetsfostran. 
Vi fungerar som stöd för lärare, 
erbjuder verktyg och material 
för undervisningen samt främjar 
förverkligandet av företag- 
samhetsfostran regionalt och 
nationellt. 

loikkablogi.fi 
yeskummit.fi 
facebook.com/yesverkosto 
twitter.com/yesverkosto 
instagram.com/yesverkosto 

yesverkosto.fi  

Arbetsbok inom 
företagsamhetsfostran

 Utveckla nya metoder tillsammans. 
 
 Förverkliga läroplan med företagsamhetsfostran. 
 
Hitta de bästa modellerna, arbetsredskapen och 
samarbetsnätverken. 

Inför arbetslivsfärdigheter och företagsam attityd i skolan med hjälp av YES nya arbetsbok. Be om den avgiftsfria 
arbetsboken via din egen YES-regionaktör eller läs på nätet: yesverkosto.fi/tyokirja.



Min värld - uppgiftsmallar 

De här uppgifterna behandlar världen genom sju olika teman. Syftet med uppgifterna är att hjälpa dig att 
lära dig och höja din nivå inom alla delområden. 
 
Först gör du en kartläggning inom varje tema, dvs. du reflekterar över var du är nu och hur din värld ser ut 
för tillfället. Efter kartläggningen sätter du upp ett mål, dvs. en uppgift varefter du agerar i enlighet med 
målet och njuter av resultatet. 
 
Varje tema/uppgift har frågor som hjälper dig att behandla temat. Skriv eller rita modigt och snabbt, låt 
tankarna flöda. Läs frågorna på nytt och fortsätt skriva eller rita. Berätta fritt om dina tankar, erfarenheter, 
känslor och drömmar, lita på intuitionen. 
 
Gå igenom det du skrivit eller ritat och sätt därefter upp mål. Tänk att målet är en handling som kan leda 
till något gott! Du kan ställa upp ett mål för dagen, veckan eller till och med året. Och ännu viktigare, 
förverkliga handlingen, dvs. agera i enlighet med ditt mål! Du kan dra ett streck över uppgiften då den är 
gjord och skriva hur det gick, hur det kändes och vad det ledde till. 
 
Återkom med lämpliga mellanrum till dina ifyllda uppgifter och sätt upp nya mål. Du kan göra 
uppdateringar med olika färgs pennor och vid behov be läraren om en ny utskrift. Du kan även arbeta 
elektroniskt. Lycka till! 

Introduktion till uppgifterna 

bild: Villinikkarit Oy
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