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1 Inledning 
 

 

Läroböcker är en stor del av vår undervisning. Pingel anser att läroböckerna 

innehåller fakta och data, men också sagor och berättelser. Läroböcker lär oss 

om regler och normer. (Pingel, 2010, 5) De flesta av oss har minnen av att bära 

flera böcker varje dag i lågstadieskolan. Som yngre ifrågasatte vi sällan 

läroböckerna, men var de slutligen bra böcker? Hjälpte böckerna oss så mycket 

som vi trodde? Heinonen (2005) anser att lärarna själv ska använda mångsidiga 

sätt där undervisningen utvecklar tankesätt, arbetssätt, sociala färdigheter samt 

aktivt deltagande. Läroböckerna är bara en del av detta (Heinonen, 2005, 43). 

Från dessa tankar började min tankegång och föddes mitt intresse för att 

undersöka just läroböcker.  

 

Mitt intresse för livsåskådning som läroämne har funnits sedan min 

kandidatavhandling, och stärks av min erfarenhet av att agera som lärare har 

väckt intresse för att undersöka undervisningen i skolämnet ännu mer. I 

livsåskådning undervisas en kombination av olika världsbilder, kulturarv, filosofi 

och etik. (Utbildningsstyrelsen, 2021) Detta innehåll behövs, som varje skolämne, 

uppdateras för att vara aktuellt för undervisningen och gå ihop med innehållet i 

läroplanen. Jag studerar själv livsåskådningskunskap för att få behörighet att 

undervisa i ämnet som ämneslärare, och som lärare har jag hört om hur material 

inte finns tillräckligt och att det som finns inte alltid varit tillräckligt.  

 

Inom samhället har också diskussionen om en gemensam undervisning för 

religion och livsåskådning borde stadgas. Arto Kallioniemi (2013) anser att 

undervisningen borde vara gemensam för alla. Kallioniemi anser att den religiösa 

identitetens upprätthållning inte hör till skolan utan till föräldrar och religiösa 

samfund. Skolans roll är att ge barn och unga färdigheter att förstå olika religioner 

och åskådningarna. Kallioniemi menar att det nu inte i skolan kan diskuteras om 

olika åskådningar, utom på deras ämneslektioner. (Kallioniemi, 2013) 
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Även Kyrkpressen skrevs det 16.3.2021 ett reportage om Ålands nya ämne 

religions- och livsåskådningskunskap som kommer att tas i bruk höst 2021. I detta 

ämne ska alla delta, oberoende av samfund eller åskådning. Sune Alén, som är 

en drivande kraft för ämnet, menar att då grundskolan är för alla, ska man inte ha 

ett ämne man kan välja bort, och att alla ska få en likvärdig undervisning. 

(Kyrkpressen, 2021). Genom en gemensam undervisning skulle det också 

möjligen kunna vara enklare att skapa ett gemensamt läroverk. Det har också 

uppkommit diskussioner runt medborgarinitiativet om att 

livsåskådningskunskapen skulle vara öppnas för alla att studera. 

Medborgarinitiativet diskuterar det att elever som hör till en tro kan inte välja att 

studera livsåskådningskunskap, medan de som inte hör till en tro kan välja mellan 

religion och livsåskådningskunskapen (kansalaisaloite.fi, 2021).  

 

Syfte med min forskning är att undersöka hur läroböckerna i 

livsåskådningskunskapen följer läroplansgrundernas riktlinjer för ämnet. I min 

forskning kommer jag komma med föreslag om vad som inte fungerar och med 

förbättrings föreslag till hur de kan bli bättre. Mina forskningsfrågor för min 

avhandling är ”Vilka mål för livsåskådningskunskapen framkommer i 

läroböckerna?” och ”Vilka kompetenser förväntas behövas i 

livsåskådningskunskapen enligt läroböckerna?”. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

 

Mina centrala begrepp för avhandlingen är livsåskådningskunskap, 

läroplansgrunder och läroböcker. Jag börjar med att förklara 

livsåskådningskunskap som ett begrepp och sedan flytta mig vidare till att 

redovisa för livsåskådningskunskapens historia för att klargöra den situationen 

vi har i den finländska skolan idag. Sedan fortsätter jag med att skriva om 

läroplanen (2014) och dess historia. Till sist presenterar jag läroböckerna.  

 

 

2.1 Livsåskådningskunskap och dess historia 

 

Elo (1992) anser att människan har på många sätt alltid varit en moralisk varelse. 

En del av att vara mänsklig är att vara medveten om att det finns moraliskt goda 

och onda handlingar. Moralen har alltid varit olika och annorlunda i olika kulturer 

och samhällsstrukturer. Man ska kunna skapa sin egen moraliska grund, och det 

är något skolan måste göra också (Elo, 1992, 23). Med denna moral bygger man 

upp en god samhällelig människa. 

 

Livsåskådningskunskap handlar om att skapa förmåga hos eleverna att påverka 

sina egna handlingar och tankar. Eleverna ska kunna få hjälp till att växa till 

självständiga, starka, ansvarsfulla och omdömesgilla medlemmar i samhället, i 

en föränderlig global värld. Eleverna får även utveckla sina etiska överväganden 

(LGP, 2014). Livsåskådningskunskapen stärker och stöder utvecklingen av din 

identitet, som syns i varje vardaglig handling och formar ditt tankesätt. Detta visar 

att ämnet inte har en tydlig ensidig grund, utan söker inspiration från flera olika 

ideologier. (Kotkavirta, 2003, 43) 

 

Livsåskådningskunskapen är som skolämne ett av de yngsta i Finland. Ämnet 

blev en del av grundskolan och gymnasiet år 1985 (Heinlahti & Elo, 2003, 6). 

Trots detta har tankesättet om livsåskådningskunskapen länge funnits. Det har 

funnits planer på etik som ett eget ämne i skolan sen grundandet av det moderna 

skolsystemet (Salmenkivi, 2003, 23).  
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Begreppet livsåskådningskunskap uppkom när skolstyrelsen (nuvarande 

Utbildningsstyrelsen) i Finland startade en arbetsgrupp år 1979 för att utveckla 

religionernas lära i utbildningsplanen. Som slutsats av deras arbete skapades 

följande fyra krav för den grundläggande undervisningen.  

 

1) Fostran för etiskt rätt för fungerade förhållanden. 

2) Fostran för gemenskapen och samhälleligt kunnande, medvetande och 

handling. 

3) Fostran för att förstå vårt eget folks kulturarv samt nutida kulturen, speciellt 

världsåskådande aspekter.  

4) Fostran att för att förstå olika folks kulturarv, speciellt olika världsåskådningar 

i världen samt internationell fostran. 

(Salmenkivi m.fl. 2007, 132-133) 

 

Erkki Hartikainen, huvudsekreterare från Vapaa-ajatteljian liitto (Fritänkarnas 

Förbund), ansåg att kraven inte var lika som de internationella normerna, 

religionsfrihetslagen eller Finlands grundläggande medborgar- och politiska 

rättigheter. Esko Saarinen, en utbildare i religion, ansåg att dessa krav var väldigt 

tydliga och logiska (Salmenkivi m.fl. 2007, 132-133). Före 

livsåskådningskunskapens ankomst till skolvärlden år 1985 var man tvungen att 

arbeta fram en ny läroplan, vilket gjordes av skolstyrelsen (Salmenkivi m.fl. 2007, 

135). 

 

 

2.2 Livsåskådningskunskapen som ett skolämne 

 

Skolan har en stark etisk grund. Taneli (2004) anser att man ska ta upp den 

tekniska och ekonomiska tillväxten, fastän det egentligen inte har något att göra 

med den etiska faktorn. Skolan ska inte bara kunna, utan har en skyldighet att 

stödja individens utveckling. Skolan ska som en av samhällets centrala 

institutioner påverka de personer som formar samhället. Ett av skolans centrala 

motton ska vara Immanuel Kants antagande om att behandla mänskligheten i sig 
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själv och andra individer som ett ändamål, aldrig som bara ett instrument (Taneli, 

2004, 108). 

 

I många skolämnen, till exempel i livsåskådningskunskap, kommer Platons tre 

grundnormer fram, godhet, sanning och skönhet. Man kan tänka sig att man bara 

undersöker filosofiska tankar i religion, livsåskådningskunskap och filosofi, men 

det är viktigt att kunna granska dessa frågor i flera olika ämnen, för att se vad 

skolan i sin grund handlar om. Godhet, sanning och skönhet är inte det enda som 

ligger i grunden för en utbildning, utan även informativ utbildning. Det handlar inte 

enbart om att lära ut flytande fakta, utan även sådan kunskap som förebygger 

ansvar för individen och samhället. Kärlekens pedagogik lyfts även upp som 

viktigt, vilket behandlar hur man ska skapa en respekt mellan elever och trygga 

deras skolgång genom hela inlärningen (Taneli, 2004, 108-110). 

 

Salmenkivi (2003) anser att finska skolornas moralundervisning var ända till 

slutet av 1980-talet i stark växelverkan med religionsutbildning. I dagens finska 

skolor finns en modell om moralisk fostran, där varje elev får undervisningen 

enligt sin åskådning. Livsåskådningskunskapen är viktig här, specifikt för de som 

inte hör till ett religiöst samfund. Livsåskådning utgör en del av åskådningsämnen 

i skolan, med ämnen religion och filosofi. (Salmenkivi, 2003, 32-36) 

 

Taneli (2004) anser att etiken har en väldigt stark bas och på så sätt ska 

livsåskådningskunskapen vara i centrumet av skolvärlden. Olika åskådningarna 

borde synas i skolans vardagliga verksamhet, inte bara i festligheterna. 

Värdeutbildningen ska inte vara lösryckt från skolans verksamhet. Taneli (2004) 

anser att om man försöker lära ut etik utan att para det ihop med elevens vardag 

eller åsikter, hamnar undervisningen i andra hand. (Taneli, 2004, 111) 

 

Livsåskådningslkunskapens innehåll föds från uppgiften av att undervisa för 

elever som endera hör till åskådningar som inte hör till kyrkan eller elever som 

inte hör något samfund. Kotkavirta (2003) anser detta bli en utmaning då 

läroämnet ska innehålla undervisning om olika åskådningar, samtidigt som de 

ska ha en undervisning som inte diskriminerar någon, utan att bli för otydlig. Detta 
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löser man genom att luta sig på sekulär humanism samt att klargöra och betona 

mänskliga rättigheter. (Kotkavirta, 2003, 41-42) 

 

Inlärningen för åskådningsämnen påverkas av många olika frågor. Enligt 

Kallioniemi (2007) hör det till åskådningsämnen en bred kunskap att stöda allmän 

och spirituell växt för individen. Kunskapsmålen för åskådningsämnen är inte på 

så sätt enbart vetenskapliga, utan mer spirituella, då det handlar om elevens 

identitet, syn på livet och samhället. (Kallioniemi, 2007, 42) 

 

En av de viktigaste uppgifterna livsåskådningskunskapen har är att stödja 

elevernas identitet och åskådning. Tomperi (2003) anser att eleverna ska stödjas 

i att utforska vad olika åskådningar betyder, vad innehållet är för åskådningar 

samt hur man kan granska det kritiskt och vetenskapligt. Läroämnet ska också 

erbjuda olika verktyg till eleverna för att kunna granska paralleller mellan 

livsåskådningskunskap och andra läroämnen. (Tomperi, 2003, 10-11) 

 

En livsåskådningskunskapslärare har en väldigt viktig roll, då man ska lära ut 

olika religioner, kulturer och etik. Alla dessa olika helheter hjälper eleven att 

utvecklas till en medveten samhällelig person. Kallioniemi (2007) anser att 

läraren lägger på så sätt grunden för samhällets liv, värden och för individens 

identitet. Lärarens viktigaste verktyg är hens personlighet, som hjälper eleverna 

utveckla sin mänsklighet. Läraren ska också fostra eleverna till att vara öppna 

och mottagliga för olika kulturer och religioner. (Kallioniemi, 2007, 50) 

 

I en forskning om lärarstuderandes tankar om åskådningsämnernas 

undervisning, kom det fram vikten av inlärning av kritiskt tänkande, kreativitet, 

kommunikation samt flexibilitet med mera. En av de mest viktiga kunskaperna att 

ha som lärare är att kunna ha en dialog. (Viinikka, Ubani, Lipiäinen & Kallioniemi, 

2019) 
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2.3 Läroplansgrunderna styr innehållet 

 

Läroplansgrunderna är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen, 

därifrån de lokala läroplanerna görs (Utbildningsstyrelsen, 2021). Den 

grundläggande läroplanen ska stöda och garantera jämlikhet och kvalitet i 

undervisningen och hjälpa elever växa, utvecklas och lärande. I den 

grundläggande läroplanen består av lag och förordningen om grundläggande 

utbildningen. Grunderna för läroplanen bygger på förordningen och lagen om 

grundläggande utbildning (628/1998). I Läroplanen bestäms om undervisningen, 

bedömningen av lärande, det fostrande arbetet, om stöd, handledning och 

elevvård, samt samarbetet mellan skola och hem. Läroplanen ska stöda 

utvecklingen av undervisningens kvalité och stärka kontinuiteten av utbildningen. 

(LGP, 2014, 9-10) 

 

Lag 21.8.1998/628 innehåller bestämmelser om den grundläggande 

utbildningen. I 2 § står det att målet för undervisningen är att stödja elevernas 

utveckling till humana människor och att ge dem kunskaper och färdigheter som 

behövs i livet. Undervisningen ska också stödja elevernas utveckling till etiskt 

ansvarskännande samhällsmedlemmar samt främja bildningen och jämlikheten i 

samhället. Elevernas förutsättningar att delta i utbildningen och att utveckla sig 

själva ska också främjas. (Finlex, 2021)  

 

Lokala läroplaner ska göras upp av utbildningsanordnaren i kommunen i fråga. 

Läroplanen ska vara gemensam för skolorna i kommunen eller delvis 

skolspecifik. Ur ett lokalt perspektiv ska olika frågor om undervisningen i 

läroplanen kompletteras och prioriteras. Utbildningsanordnaren ska bygga upp 

läroplanen med beaktanden av elevernas behov, intern utvärdering, lokala 

särdrag och resultat från utvecklingsarbete. (LGP, 2014, 9-10) 

 

Grunderna för läroplanen görs i enlighet med värdegrunden för den 

grundläggande utbildningen. I värdegrunden skrivs om hur alla elever är unika 

och har rätt till god undervisning, och att undervisningen ska stödja elevernas 

utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet, rättvisa samt 
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fred. Eleverna ska få en utbildning som bygger på det finländska kulturarvet och 

kunskapen om växelverkan mellan olika kulturer. Eleven ska också få lära sig om 

hur man lever ett hållbart och gott liv. (LGP, 2014, 14-15) Livsåskådningskunskap 

är ett skolämnen som har en stark koppling med värdegrunden, då mänskliga 

rättigheter, jämlikhet och etiska aspekter är viktiga delar av läroämnets innehåll 

och syns i läroämnets mål för undervisningen. 

 

 

2.3.1 Livsåskådningskunskapen i läroplansgrunderna 
 

 

Livsåskådningskunskapen beskrivs i läroplanen som ett ämne som främjar 

elevens förmåga att sträva efter det goda livet. Människorna förnyar och skapar 

sin egen kultur, och skapar mening tillsammans med andra människor. Ämnets 

undervisning innehåller kulturella allmänbildningen, möjligheten att utveckla 

förmågan att tänka, att handla etiskt samt kritiskt, alltså att söka orsaker, 

sammanhang och att kunna ändra sina förhandlingsätt. Ämnet stöder 

utvecklingen av kompetenserna, specifikt förmågan att tänka och lära sig, 

kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens och förmågan att 

delta, påverka och ta ansvar. (LGP, 2014, 140) 

 

Ämnet har nio olika mål för årskurs 1-2, och dessa är; 

1. Vägleda eleven att lyssna på̊ andra elevers åsikter och tankar  

2. Uppmuntra eleven att uttrycka sina egna tankar och känslor på̊ olika sätt. 

3. Vägleda eleven att värdesatta sina egna och andras tankar  

4. Främja elevens förmåga att ställa frågor och framföra motiverade 

argument 

5. Vägleda eleven att uppfatta orsak och verkan samt etiska aspekter i 

vardagliga situationer 

6. Uppmuntra eleven att reflektera över skillnaden mellan rätt och fel samt 

godhet 

7. Handleda eleven att lära känna seder och bruk i närmiljön 

8. Handleda eleven att förstå̊ grundläggande faktorer för att människor ska 

kunna leva tillsammans 
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9. Vägleda eleven att respektera och uppskatta naturen och sin närmiljö̈ 

  

Målen för årskurs 3-6 är;  

1. Skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra 

eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer 

2. Handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar 

till det 

3. Främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och 

att utveckla sitt tänkande 

4. Vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen  

5. Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kultur- arv 

och att förstå kulturell mångfald som fenomen 

6. Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom livsåskådning och kultur  

7. Vägleda eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning 

8. Uppmuntra eleven att uttrycka sin livsåskådning och att lyssna på andras 

ställningstaganden i livsåskådningsfrågor  

9. Vägleda eleven att bekanta sig med människorättsetiken som baserar sig 

på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets 

rättigheter 

10. Uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin 

omgivning  

(LGP, 2014, 254) 

Innehållet på lektionerna ska stödja målen och utnyttja lokala möjligheter. Allt 

innehåll väljs ut årskursvist och i innehållet ska elevernas upplevelsevärld, idéer 

och tankar synas. (LGP, 2014, 140) Livsåskådningskunskapen har väldigt breda 

och allmänna mål. Läroplansgrunderna vill stödja elevernas utveckling och 

möjligheter till att utvecklas och lära sig kommunicera med andra.  
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2.4 Läroplans- och läroboksforskning 

 

I min analys har jag även använt intryck av både läroplansforskning som 

läroboksforskning. I min analys undersöker jag både läroplanen och läroböckerna 

i serien Mina och Ville. I detta kapitel kommer jag presentera båda olika formerna 

av forskning. Dessa forskningsmetoder syns i sättet jag analyserar innehållet i 

läroplanen (2004). Jag undersöker hur läroplansgrunderna förklaras och sedan 

hur de syns i läroböckerna. 

 

Läroplansforskning (curriculum studies) forskar i vad en läroplan ska vara och 

möjligheterna och svar i frågan. Läroplansforskning utvecklades från termen 

läroplans utveckling (curriculum development) på 1930-talet. I forskningen 

fokuseras på att förstå läroplanen och utveckla den. Senare på 1970-talet 

bestämde man sig för att inte bara utveckla läroplanen för man förstod att genom 

att stöda läroplanen stöder man också de mest maktfulla personerna i samhället. 

Med dessa tankar uppkom arbeten där man ifrågasätter social klass och social 

rättvisa. I läroplansforskning fokuserar man på att få reda på vad som är viktigt 

för att kunna växa in till en fungerande och social människa. För att svara dessa 

svåra frågor behövs kunskap inom läroplanen och dess texter. (Kridel, 2010, 229-

230)  

 

Läroboksforskning har enligt Pingel (2010) flera olika ändamål, som att forska i 

innehållet, de didaktiska sätten man närmar sig undervisning samt sätten texten 

kan påverka elevens synsätt och åsikter. Pingel (2010) anser att för 

läroboksforskning kan både kvantitativa och kvalitativa metoder användas. De 

kvantitativa metoderna undersöker hur många gånger ett begrepp eller en person 

eller personer används i läroboken. Man kan också undersöka hur mycket 

utrymme ett land eller ämne har fått i respektive lärobok. Allt detta kan berätta 

mycket om var tyngdpunkten ligger i innehållet och vilka kriterierna är för att välja 

innehållet, men detta berättar inget om värden eller betydelser. De kvalitativa 

metoderna undersöker det som inte kan mätas, som vad texten berättar och vad 

dess mening är. Kvalitativa analysen lutar sig mindre på en mindre sträng metod, 

utan mer på granskarens egna värden och förståelsen av texten. För den 
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kvalitativa analysen är det viktigt att lägga upp ett tydligt ramverk. (Pingel, 2010, 

67-68) 

 

Läroböcker kan ha väldigt olika roller i undervisningen. Med läroböcker menas 

oftast böcker som är gjorda för undervisningen specifikt, och planerade för en 

viss ålder. Som en lärobok kan även agera en faktabok eller skönlitteratur. Den 

främsta uppgiften som läroboken har är att förmedla information och förståelse 

för eleven, och som ett verktyg för läraren. I undervisningen kan man också ha 

med läromedel som läraren själv har förberett, och använda läroböckerna som 

ett stödmaterial. Heinonen (2005) anser att det finns flera olika sätt att använda 

läroböckerna. Detta kan också variera enligt läroämne, då man i läsämnen oftast 

arbetar utanför läroböckerna. (Heinonen, 2005) 

 

Enligt läroplansgrunderna är det däremot viktigaste att lärandet ska ske genom 

kommunikation. Lärandet ska främja problemlösning, förmågan att tänka kreativt 

och kritisk. Lärprocessen ska styras av elevernas intressen, värderingar, 

arbetssätt, känslor, erfarenheter samt uppfattningar. (LGP, 2004, 16) 
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
 

Syfte med min forskning är att analysera och tolka läroböckerna i 

livsåskådningskunskapen för att få en djupare förståelse i hur de följer 

läroplansgrunderna. Jag analyserar hur läroböckerna följer läroplansgrunderna 

för ämnet och hur de följer kompetenserna i läroplansgrunderna. Med resultaten 

gör jag en egen tolkning av följande forskningsfrågor; 

 

Forskningsfrågor:  

1. Vilka mål för livsåskådningskunskapen framkommer i läroböckerna?  

2. Vilka kompetenser förväntas behövas i livsåskådningskunskapen enligt 

läroböckerna? 

 

Genom en innehållsanalys kommer jag att analysera fyra läroböcker och 

undersöka om det innehåll som används i undervisningen är i enlighet med 

innehållet i läroplanen. Dessa resultat får jag med att utföra en innehållsanalys 

på innehållet både i läroböckerna och läroplanen.  
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4 Genomförande 
 

Forskningen var en innehållsanalys, då jag undersökte innehållen i läroböckerna 

och läroplansgrunderna. Jag undersökte hur läroplansgrunderna syns i 

läroböckerna i livsåskådningskunskapen. I detta kapitel presenterar jag de olika 

metoderna jag använde i min forskning. 

 

4.1 Kvalitativ forskning 

 

I en kvalitativ forskning är syftet att forska i olika erfarenheter och processer. 

Kvalitativ forskning gör det möjligt att skapa en förståelse av ett tema, och förklara 

hur man kan leva i olika aktiviteter, situationer med olika människor och objekt. 

Forskningen ska skapa rikt och förklarande data. Kvalitativ forskning används 

mest i förklarande forskning. En kvalitativ forskning ska innehålla bakgrund för 

temat, betydelsen av temat, en analys och en slutsats. Allt detta skapar en helhet 

för forskningen. Det finns flera olika analysmetoder som tematisk analys eller 

innehållsanalys. En kvalitativ forskning har också flera olika 

datainsamlingsmetoder som intervjuer, observation och formulär. (Leavy, 2017, 

124–125) 

 
 

 

4.2 Materialinsamling 

 

I det här stycket kommer jag att presentera läroböckerna jag använde i min 

forskning. Materialet som analyserades var svenska läroböcker som används 

inom livsåskådningens undervisning i grundskolan i Finland. Till materialet hörde 

bara läroböckerna inom ämnet, för det fanns inte arbetsböcker. Jag har också 

valt att inte inkludera finskspråkiga läroböcker, då jag är intresserad av att 

undersöka bara de svenskspråkig, eftersom jag kommer i framtiden använda 

endast de svenskspråkiga läroböckerna. Läroböckerna som analyserats är de 

fyra böckerna från serien Mina och Ville (på finska Miina ja Ville). Läroböckerna 

som jag analyserat är presenterade i tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation på läroböckerna 

Namn på 

lärobok 

Författare Publikationsår Rekommenderad 

årskurs för 

användning 

Mina, Ville och 

filurerna  

Satu Honkala, Kimmo 

Sundström, Ritva 

Tuominen 

Översättning av Joel 

Backström 

Publicerad 

2007 

Årskurs 1-5 

Mina, Ville och 

rättvisa 

Satu Elo, Ritva 

Tuominen. 

Översättning av Carin 

Grundy  

Publicerad 

2013 

Årskurs 4 

Mina, Ville och 

kulturens gåta  

Satu Honkala, Kimmo 

Sundström, Ritva 

Tuominen 

Översättning av Joel 

Backström 

Publicerad 

2010 

Årskurs 5 

Mina och Ville 

på jakt efter 

etiken  

Satu Honkala, Antti 

Tukonen ja Ritva 

Tuominen.  

Översättning av Carin 

Grundy 

Publicerad 

2010 

Årskurs 5 

 

 

Alla läroböcker är lämpade för årskurs 1-5, men Mina, Ville och kulturens gåta 

Mina och Ville på jakt efter etiken lämpar sig bäst för årskurs fem. Läroboken 

Mina, Ville och rättvisan lämpar sig bäst för årskurs fyra, medan Mina, Ville och 

filurerna är inte specifikt lämpad för någon årskurs. I varje bok är det förklarat hur 

innehållet kan tillämpas och kan på det sättet användas i flera olika årskurser och 

gruppstorlekar.  
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Jag vill också påpeka att det har publicerats nya finska läroböcker, men inte 

svenskspråkiga. Från och med år 2019 finns det en ny serie som används, med 

namnet Peili (Utbildningsstyrelsen, 2021) 

 

Alla läroböckerna är indelade i fyra olika delområden enligt läroplanensgrunderna 

(LGP, 2014, 141; 254). Dessa fyra delar är: 

1. Människorelationer och moralisk tillväxt 

2. Självkännedom och kulturidentitet 

3. Samhälle och mänskliga rättigheter 

4. Människan och världen 

 

Alla böcker följer ett liknande upplägg, där dessa fyra delområdena finns. Varje 

bok har enskilda kapitel, som passar lärobokens tema, men varje delområde hålls 

lika. Dessa delområden är tagna från läroplansgrundernas fyra olika delar för 

livsåskådningskunskapen. I läroplanen (2014) har dessa fyra delarna namnen; 

1.  Att växa till ett gott liv  

2. Olika sätt att leva 

3. Grunderna för ett gemensamt liv 

4. Naturen och en hållbar framtid 

 

Den första delen Att växa till ett gott liv handlar om att lära sig lyssna på varandra 

med respekt, kunna diskutera och se skillnad mellan rätt och fel. Man undersöker 

också vad vänskap är och hur man ska behandla andra. (LGP, 2014, 140) Enligt 

innehållet för årskurserna 3-6 undersöker man också vad rättvisa är samt 

undersöker begreppen, frihet, ansvar, norm och värde. Man reflekterar över vad 

ett bra liv är. (LPG, 2014, 254) 

 

Enligt läroplansgrunderna i årskurs 1-2 handlar den andra delen Olika sätt att 

leva om att reflektera vem man är och hur man kan leva. För årskurs 3-6 handlar 

delområdet om att undersöka sin egen identitet. Man diskuterar kultur samt olika 

minoriteter och åskådningar. Man diskuterar vilken roll människan har i världen 

och kulturen samt begreppen jämlikhet och ansvar. (LGP, 2014, 140; 254) 
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I de tredje delområdet Grunderna för ett gemensamt liv inom årskurs 1-2 

diskuterar hur man ska leva tillsammans enligt olika regler, ärlighet och 

förtroende i vardagliga situationer. Man bekantar sig med barnens rättigheter och 

ställning i olika samhällen. Inom årskurs 3-6 diskuteras hur man ska leva 

tillsammans, vad betydelsen bakom överenskommelser, löften och rättigheter är 

samt hur demokrati, fred och olika rättigheter syns i vårt samhälle. Man övar på 

att bedöma dessas syfte, kontext och följder. (LGP, 2014, 140; 254) 

 

I den fjärde delen Naturen och hållbar utveckling inom årskurserna 1-2 undersöks 

olika levnadssätt i världen. Man lär sig om världen och dess uppkomst och man 

undersöker närmiljön och hur man kan påverka den. Inom årskurserna 3-6 

fördjupar eleverna sig i närmiljön, olika uppfattningar om framtiden och hållbar 

utveckling. (LPG, 2014, 140; 255) 

 

 

 

4.3 Analysmetod 

 

I min forskning har jag använt som analysmetod innehållsanalysen. 

Innehållsanalys förklaras av Bryman (2011) som en metod som analyserar 

dokument och texter systematiskt. Det är en flexibel metod som används ofta i 

samband med olika typer av medier. Innehållsanalys kan vara svårt att handla 

om en forskningsmetod, då man oftast studerar olika dokument och texter för att 

generera data. Som forskningsmetod är innehållsanalysen känd för dess väldigt 

tydliga synsätt på analysen. (Byman, 2011, 281)  

 

Med en innehållsanalys kan man analysera dokument systematiskt och objektivt, 

så att dokumentet kan förstås och uppfattas. Ett dokument kan vara en bok, 

artikel, dagbok, brev, intervjuer, tal, diskussioner, dialog, rapport osv. 

Innehållsanalys är en textanalysform. I innehållsanalysen söks textens betydelse. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

 

Innehållsanalysen har två tydliga egenskaper eller drag; objektivitet och 

systematik. Med objektivitet anses att man redan i förväg tydligt ska specificera 
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hur man ska hänföra de olika delarna i materialet till olika kategorier. 

Objektiviteten syns i också hur man ska klart och tydligt förstå hur forskaren har 

kategoriserat materialet. Forskaren ska kunna tillämpa de regler för att 

forskningen i sin helhet ska kunna vara så felfri som möjligt. Det är viktigt att 

komma ihåg att i analysen ska resultatet inte vara en följd av forskarens egna 

personliga värderingar. (Byman, 2011, 282)  

 

Det finns både en induktiv och deduktiv form av innehållsanalyser. Den induktiva 

formen är en kvalitativ analysform som byggs upp genom att först gå igenom 

materialet och reducera det. Sedan ska man gruppera materialet så att det är 

lättare att börja analysera, och för att sedan kunna skapa teoretiska begrepp. En 

deduktiv innehållsanalys har en stark teori som bas. För att göra en deduktiv 

analysform, behövs det en tidigare mall eller en bas att använda som ram för 

analysen. Analysen både i den induktiva och deduktiva ska ordnas tydligt och 

materialet ska ordnas tätt och tydligt utan att förlora information från materialet. 

Med analysen ska man kunna göra tydliga slutsatser. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

 

I min analys har jag börjat med att analysera läroplansgrunderna, för att kunna 

veta vad som behövs i läroböckerna. Efter det har jag flyttat mig till läroböckerna, 

där jag snabbt märkte att de följer läroplansgrunderna starkt, då läroböckerna är 

delade i fyra delområden. Detta gjorde min analys smidigare då jag på basen av 

läroplansgrunderna kunde dela in innehållet i läroböckerna och skapa en analys.  

 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

I denna forskning har jag strävat för ett öppet och kritiskt tankesätt. Jag har 

strävat för att följa de stadgar som krävs för en god vetenskaplig text. I 

forskningen har ja stävat till att använda etiskt hållbara informationssöknings- 

samt analysmetoder. Som forskare strävar jag till att respektera andras arbete 

och hänvisar till dessa på rätt sätt. (TENK, 2021) 

 

Allt material för den teoretiska bakgrunden i min avhandling har jag sökt fram via 

Helsingfors universitets huvudbibliotek Kaisa samt Helsingfors universitets 
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digitala arkiv Helda. Jag har använda mig av både äldre litteratur, så som nyare. 

Jag förstår att de böcker jag använt och undersökt kan innehålla information som 

är föråldrad. Jag har sökt fram mitt material med sökorden elämänkatsomustieto 

worldview education och livsåskådningskunskap.  

 

Läroböckerna som jag har analyserat i min avhandling är alla från samma serie, 

Mina och Ville. Läroböckerna är alla utgivna av Utbildningsstyrelsen. Jag har 

stävat till att analysera dessa läroböcker jämlikt och etiskt samt att förhålla mig 

lika till dem alla. Jag känner inte personligen någon av författarna och har inte 

använt någon av dessa böcker i min undervisning. För mig har det varit viktigt att 

behandla varje lärobok på samma sätt, för att kunna skapa en helhetsskapande 

analys om alla läroböcker för läroämnet.  
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 

I detta kapitel kommer jag presentera de forskningsfrågor och resultat jag kommit 

fram till i min forskning. Jag kommer att dela upp detta kapitel i två delområden, 

vardera menat åt vardera forskningsfrågan. I svarandet av båda 

forskningsfrågorna använder jag mig av både läroböckerna i serien Mina och Ville 

(se bilaga 1 s. 16) samt läroplansgrunderna. I läroplansgrunderna har jag använt 

mig av livsåskådningskunskapens mål för undervisningen både för årskurs 1-2 

samt 3-5. Jag har även analyserat läroplansgrundernas kompetensernas 

synlighet i läroböckerna. Till sist av vardera forskningsfrågan sammanfattar jag 

det viktigaste resultaten och diskuterar det med det som kommit fram tidigare i 

min forskning gällande läroplansgrunderna och livsåskådningskunskap som ett 

ämne.  

 

 

5.1 Mål för livsåskådningskunskapen som framkommer i 

läroböckerna 

 

I detta kapitel kommer jag svara på frågan ”Vilka mål för livsåskådningen 

framkommer i läroböckerna Mina och Ville?”. För att svara på frågan kommer jag 

att använda mig av läroplansgrundernas innehåll gällande 

livsåskådningskunskapen och även använda mig av de fyra läroböckerna i serien 

Mina och Ville. I läroplansgrunderna kommer jag använda mig av 

livsåskådningskunskapämnets mål. Dessa mål är skilt delade för årskurserna ett 

och två samt tre till sex. I analysen kommer jag att använda mig av både målen 

för årskurs ett och två som tre till sex. Jag kommer redogöra för vilka mål jag 

använder skilt för varje bok. I min analys kommer jag också använda varje gång 

vilken Jag kommer att använda förkortningen M för ordet mål. Detta gör jag för 

att på ett mer smidigt sätt kunna redogöra vilket mål jag menar. Efter M (mål) 

kommer jag att använda det numret som målet har, som till exempel M1 och M2. 

En del av läroböckerna har en sida i början av läroboken där man förklarar hur 

man ska använda på lektionerna och vilka kunskaper som krävs. Jag har valt att 

inte ta med denna sida, då jag har valt att fokusera på själva innehållet i böckerna. 
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Målen för livsåskådningskunskap i läroplansgrunderna är följande; 

Årskurs 1-2 

1. Vägleda eleven att lyssna på̊ andra elevers åsikter och tankar  

2. Uppmuntra eleven att uttrycka sina egna tankar och känslor på̊ olika sätt 

3. Vägleda eleven att värdesatta sina egna och andras tankar  

4. Främja elevens förmåga att ställa frågor och framföra motiverade 

argument 

5. Vägleda eleven att uppfatta orsak och verkan samt etiska aspekter i 

vardagliga situationer 

6. Uppmuntra eleven att reflektera över skillnaden mellan rätt och fel samt 

godhet 

7. Handleda eleven att lära känna seder och bruk i närmiljön 

8. Handleda eleven att förstå̊ grundläggande faktorer för att människor ska 

kunna leva tillsammans 

9. Vägleda eleven att respektera och uppskatta naturen och sin närmiljö  

(LGP, 2014, 140) 

Årskurs 3-6 

1. Skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra 

eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer 

2. Handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar 

till det 

3. Främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och 

att utveckla sitt tänkande 

4. Vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen  

5. Vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv 

och att förstå kulturell mångfald som fenomen 

6. Stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom livsåskådning och kultur  

7. Vägleda eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning 

8. Uppmuntra eleven att uttrycka sin livsåskådning och att lyssna på andras 

ställningstaganden i livsåskådningsfrågor  
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9. Vägleda eleven att bekanta sig med människorättsetiken som baserar sig 

på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets 

rättigheter 

10. Uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin 

omgivning  

(LGP, 2014, 254)  

Då de fyra delområden, som läroböckerna är delade i, är lika i alla läroböcker, 

handlade det mer om att se vilka delområden behandlar vilka mål. Innan jag 

kunde ta i mig själva analysen ville jag undersöka hur läroplansgrunderna hade 

satt upp målen för livsåskådningskunskapen. Det finns mål som är mer allmänna 

och mål som är mer specifika. Efter att jag undersökt målen, kunde jag börja 

analysera läroböckerna i förhållning till dessa mål. Jag började med att analysera 

läroböckerna kronologiskt, med första kapitlet ända till det sista. Jag läste 

böckerna och tolkade innehållet i koppling med läroplansgrunderna. Efter det 

kunde jag sammanställa de tabeller som jag använt för min analys. Jag valde att 

analysera varje lärobok skilt. Den första boken är Mina, Ville och filurerna, och 

sedan fortsätter vi med Mina, Ville och kulturens gåta, Mina, Ville och rättvisan 

och till sist Mina och Ville på jakt efter etiken. I min analys har jag börjar med att 

se igenom de fyra kapitlen som boken är delad i. Jag har kommit till slutsatser 

som jag kommer att presentera till näst, genom att analysera ett kapitel åt taget. 

Kapitlen är delade i underkapitel och jag har använt nyckelorden i dessa kapitel 

för att kunna sedan koppla ihop dem med läroplansgrundernas mål. På detta sätt 

har jag analyserat varje lärobok och dess koppling med läroplansgrunderna. 

Tabellerna innehåller namnen på kapitlen i läroplansgrunderna, kapitlen för varje 

lärobok skilt samt vilka mål som nås i kapitlen. Detta gäller för alla de tabeller jag 

sammanställt i detta kapitel. Efter att jag lagt upp tabellerna kunde jag börja skriva 

om vad tabellerna visar. Till sist diskuterade jag slutsatser och gjorde en 

sammanfattning av resultaten.  
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Mina, Ville och filurerna 

Jag har för boken Mina, Ville och filurerna analyserat läroplansgrundernas mål 

för årskurs 1-2. Jag gjorde detta val för med de tre andra böckerna använder jag 

målen för årskurs 3-5. Jag förstår att läroboken passar årskurserna 1-5 och i 

analysen skulle målen för årskurs 3-5 kunna ha användas. 

 

Tabell 2. Målen i Mina, Ville och filurerna 

Huvudkapitel i 

läroplansgrunderna 

Kapitel i boken Mina, 

Ville och filurerna 

Målen från 

läroplansgrunderna 

Människorelationer 

och moralisk tillväxt 

Vänskap I kapitlet diskuteras hur man 

är en bra vän. I kapitlet 

diskuteras förlåtelse och hur 

man lever med andra. 

Målen M1, M2, M3 syns i 

kapitlet för målen har fokus 

på hur man behandlar andra 

människor som är viktigt i 

detta kapitel.  

Självkännedom och 

kulturidentitet 

Olikhet och tolerans Målen M2, M3, som 

fokuserar på hur man ska 

behandla andra, 

framkommer i kapitlet då 

man diskuterar hur fastän vi 

är olika, ska man respektera 

varandra. Olikhet ska ses 

som en styrka och något 

som ska respekteras.  

M8, som handlar om att lära 

ut hur man ska ha ett gott liv 

med andra samt goda seder 

och bruk, framkommer då 
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man diskuterar skillnader i 

olika människor. 

Samhälle och 

mänskliga rättigheter 

Att leva tillsammans  Målen M1, M2, M3, som 

fokuserar på hur man ska 

behandla andra människor, 

framkommer i kapitlet då 

man där diskuterar mycket 

hur man ska leva gott i olika 

grupper. 

Det diskuteras också 

mycket om vad som är rätt 

och fel, samt om 

gemensamma regler. Här 

syns målen M6, M7, som 

har fokus på att lära sig 

seder och bruk, hur man 

ska leva tillsammans och 

hur man uppfatta orsak och 

verkan.  

Människan och 

världen 

Jag och naturen  Målen M5, M6, M7, M9, syn 

i kapitlet då det har fokus i 

att diskutera naturen och 

dess roll, växelverkan 

mellan människan och 

naturen, samt arvet det har.  

 

I tabell 2 ser vi hur kapitlen är uppdelade och vilka mål som används i 

läroboken. I kapitlet Vänskap behandlas vad det är att vara en god vän, hur 

man ska be om förlåtelse, om kärlek och om hur man ska lever med andra och 

lyssnar på andra. I detta kapitel behandlas M1; vägleda eleven att lyssna på̊ 

andra elevers åsikter och tankar, då ett av underkapitlen är Tala och lyssna, där 

det diskuteras hur man ska diskutera och lyssna på varandra, medan M2; 

uppmuntra eleven att uttrycka sina egna tankar och känslor på̊ olika sätt, syns i 
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kapitlet då ett av underkapitlen är Hur lever jag med andra?, där det diskuteras 

hur man ska diskutera och samtala med andra. M3; vägleda eleven att 

värdesatta sina egna och andras tankar, behandlas då underrubrikerna Att be 

om förlåtelse samt Jag och mina kompisar diskuterar hur olika tankar och olika 

handlingar påverkar andra.  

I kapitlet Olikhet och tolerans bearbetas olika seder och bruk, hur vi alla är olika, 

har olika styrkor och tolerans. I detta kapitel bearbetas M8; handleda eleven att 

förstå̊ grundläggande faktorer för att människor ska kunna leva tillsammans, då 

ett av underkapitlen är Människans utveckling och vårt liv tillsammans, som 

diskuterar hur människorna lever tillsammans med varandra. M2; uppmuntra 

eleven att uttrycka sina egna tankar och känslor på̊ olika sätt, och M3; vägleda 

eleven att värdesatta sina egna och andras tankar, syns i kapitlet, då ett 

nyckelord i kapitlet är olikhet, specifikt då det diskuteras hur olika vi är och hur 

styrkan för alla är olika, och det ska firas. 

I kapitlet Att leva tillsammans behandlas olika grupper, regler och vad det betyder 

att ljuga. I detta kapitel behandlas M1; vägleda eleven att lyssna på̊ andra elevers 

åsikter och tankar, M2; uppmuntra eleven att uttrycka sina egna tankar och 

känslor på̊ olika sätt, M3; vägleda eleven att värdesatta sina egna och andras 

tankar, M8; handleda eleven att förstå̊ grundläggande faktorer för att människor 

ska kunna leva tillsammans, då nyckelord för kapitlet är olikhet och regler. Det 

diskuteras hur man genom att ha regler ska trygga en god samarbetsförmåga 

med andra. Genom att diskutera detta och regler för grupper lär elever vad som 

är förutsättningarna och redskapen för att arbeta och respektera varandra. Även 

M6; Uppmuntra eleven att reflektera över skillnaden mellan rätt och fel samt 

godhet och M7; handleda eleven att lära känna seder och bruk i närmiljön, syn i 

kapitlet då mycket av innehållet diskuterar regler och vad som är rätt och fel.  

I kapitlet Jag och naturen undersöks naturen, vad man kan göra i naturen, 

växelverkan mellan natur och människa samt olika allergier och djur. Målen M5; 

vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att 

förstå kulturell mångfald som fenomen, diskuteras då ett av underkapitlen är 

Världsarvet. I underkapitlet diskuteras naturen som ett arv, och hur människan 

ska ta vara på det. Även målen M7; Uppmuntra eleven att reflektera över 



 

   
 

26 

skillnaden mellan rätt och fel samt godhet och M9; vägleda eleven att respektera 

och uppskatta naturen och sin närmiljö, behandlas i kapitlet då nyckelorden är 

naturen, närmiljö, allemansrätten. Kapitlet behandlar hur människan kan påverka 

naturen och dess framtid. Kapitlet diskuterar också olika regler i naturen.  

Som vi ser från tabellen genomsyrar M2; uppmuntra eleven att uttrycka sina egna 

tankar och känslor på̊ olika sätt och M3; vägleda eleven att värdesatta sina egna 

och andras tankar, hela boken. Dessa två mål är två betydande mål, då de 

fokuserar på att eleven ska lära sig att uttrycka och värdesätta sina egna och 

andras känslor samt tankar samt. Vi märker också att varje mål för årskurs 1-2 

finns i boken. Fastän varje mål inte har en stor roll eller syns i varje kapitel, 

bearbetas de ändå, vilket ger boken en väldigt allmän helhet där allt innehålls 

bearbetas.  

 

Mina, Ville och kulturens gåta 

 

I boken Mina, Ville och kulturens gåta är temat kultur och dess betydelse för 

människan. Denna bok är menad för femte årskursen och för analysen har jag 

använt mig av målen för årskurs tre till fem (se s. 21). 

 

Tabell 3. Målen i Mina, Ville och kulturens gåta 

Huvudkapitel i 

läroplansgrunderna 

Kapitel i boken Mina, 

Ville och kulturens 

gåta 

Målen från 

läroplansgrunderna 

Människorelationer 

och moralisk tillväxt 

Tankefriheten Kapitlet handlar om hur man 

ska motivera sina åsikter 

och hur åsikter oftast skiljer 

sig från varandra. I detta 

kapitel bearbetas M1, M2, 

M3. Det syns i innehållet om 

hur även framkommer i hur 

alla människor har olika 

åskådningar och åsikter 
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Självkännedom och 

kulturidentitet 

Kulturen Kapitlet behandlar olikheter i 

kulturer runt världen, samt 

hur man ska respektera 

andras kulturer. I kapitlet 

syns M1, M3, samt M5, då 

det syns i diskussionen 

även kulturarv och deras 

betydelse 

Samhälle och 

mänskliga rättigheter 

Jämlikhet och fred I kapitlet diskuteras fred och 

våld, samt deras orsaker. 

Begreppens betydelse 

diskuteras och 

argumenteras. I detta 

innehåll syns M1, M2 och 

M3. 

Människan och 

världen 

Hållbar utveckling I kapitlet behandlas mål M1, 

M2, M3, M4, M10, då 

kapitlet innehållet 

diskussion om hållbar 

utveckling och om hur 

människor kan påverka det.  

 

 

I kapitlet Tankefriheten behandlas olika åsikter, tolerans, rasism och 

religionsfrihet. Man diskuterar också varför man har en åsikt och hur man ska 

motivera den. I kapitlet uppfylls M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla 

sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga 

situationer, M2; handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och 

motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan 

olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, då nyckelorden i kapitlet är 

religionsfrihet, åsikt och motivera. Kapitlet hjälper att stärka samt utveckla 

elevernas tänkande och verktygen att motivera sina åsikter.  
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I kapitlet Kulturen diskuteras kultur som ett begrepp, kulturen i Finland och olika 

kulturarv runtom världen. I kapitlet behandlas M1; skapa förutsättningar för 

eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska 

principer i vardagliga situationer och M3; främja elevens förmåga att uppfatta 

samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, då eleverna i 

kapitlet får diskutera vad nyckelordet kultur betyder och vad som det kan betyda 

för olika människogrupper. Även målen M5; vägleda eleven att lära känna 

Finlands, Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald som 

fenomen, syns i kapitlet då det diskuteras kultur, och dess arv. 

 

I kapitlet Jämlikhet och fred däremot behandlas våld, fred, jämlikhet och 

demokrati som olika begrepp. I kapitlet behandlas M1; skapa förutsättningar för 

eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska 

principer i vardagliga situationer, M2: handleda eleven att känna igen och 

bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga 

att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, då 

nyckelordet i kapitlet är fred, jämlikhet, demokrati. Dessa ord diskuteras och 

motiveras grundligt så att eleverna kan förstå begreppens bredd och roll i 

samhället. Eleverna får själv fundera över sin ställning och hur eleven förhåller 

sig till begreppen. 

 

I det sista kapitlet Hållbar utveckling behandlas hållbar utveckling som en helhet. 

Även olika världsarv och miljön behandlas. Detta är det ända kapitlet som 

behandlar M10; uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt 

i sin omgivning, då miljön och dess struktur. Målen M1; skapa förutsättningar för 

eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska 

principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna igen och 

bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga 

att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, syns 

i kapitlet genom att eleverna ska diskutera hållbar utveckling, och dess påverkan 

på människorna. Eleverna ska motivera och argumentera runt fenomenet. Även 

M4; vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen, syns 

då det i kapitlet diskuteras hur eleverna kan ta ansvar för att arbeta mot en bättre 

framtid för naturen och hur man kan påverka hållbar utveckling . 
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Som man ser från tabell 3 är det oftast förekommande målet M1; skapa 

förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att 

tillämpa etiska principer i vardagliga situationer. Detta mål är ett väldigt brett mål 

som behandlar det grundläggande aspekterna till lärande inom ämnet. Att skapa 

förutsättningar för att utveckla ett tänkande handlar inte bara om ett arbetsrum, 

utan även om en god atmosfär där man vågar ifrågasätta och uttrycka sina 

tankar. Även M2; handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och 

motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan 

olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, syns i boken. M2; handleda eleven 

att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till det uppkommer i 

varje kapitel förutom kapitlet Kulturen. Målen M6; stödja eleven att utveckla sin 

allmänbildning inom livsåskådning och kultur, M7; vägleda eleven att planera och 

utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning, M8; uppmuntra eleven att uttrycka sin 

livsåskådning och att lyssna på andras ställningstaganden i livsåskådningsfrågor 

och M9; vägleda eleven att bekanta sig med människorättsetiken som baserar 

sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, uppkommer inte i denna 

lärobok. Målet M10; uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt, 

behandlas bara i ett kapitel. Fokus i denna lärobok är klart på kulturen och dess 

vikt för människan och samhället. 

 

Mina, Ville och rättvisan 

I boken Mina, Ville och rättvisan behandlas rättvisa och rättigheter. Denna bok är 

menad för årskurs fyra och i analysen kommer jag använda mig av målen för 

årskurs tre till fem (se s. 21). 

Tabell 4. Mål i Mina, Ville och rättvisan 

Huvudkapitel 

i 

läroplansgrunderna 

Kapitel i boken Mina, 

Ville och rättvisan 

Målen i 

läroplansgrunderna 

Människorelationer 

och moralisk tillväxt 

Rättvisa och 

rättrådighet 

Målen M1, M2, M3, som 

fokuserar på hur man ska 

behandla andra, 
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uppkommer i kapitlet då det 

diskuteras vad som är rätt 

och fel, samt om hur rätt 

och fel kan synas i 

vardagen.  

Självkännedom och 

kulturidentitet 

Olika levnadssätt I kapitlet behandlas hur 

människor lever i olika 

omgivningar, och hur dess 

olikheter i omgivning kan 

behandlas. 

I detta kapitel behandlas 

därför målen M1, M3. 

Samhälle och 

mänskliga rättigheter 

Barnens rättigheter I kapitlet bearbetas barnens 

rättigheter och hur 

rättigheterna påverkar barn i 

Finland gentemot andra 

länder 

I kapitlet syns M1, M2, M3 

och M9, då det målet 

fokuserar på mänskliga 

rättigheter. 

Människan och 

världen 

Naturens framtid Målen M1, M2, M3, M4, 

M10 framkommer i detta 

kapitel. Naturen, dess 

framtid och människans 

påverkas diskuteras allt i 

kapitlet och dess innehåll.  

 

 

I kapitlet Rättvisa och rättrådighet behandlas vad som är rätt och fel, rättvisa, 

rättrådighet och vad rättvisa är i vardagen och i världen. I kapitlet uppkommer 

M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra 

eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven 

att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja 
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elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla 

sitt tänkande. Dessa mål syns då nyckelorden i kapitlet är rättvisa, handling och 

rättrådighet. I kapitlet bearbetas hur man ska motivera och argumentera vad 

rättvisa är, samt hur man ska handla rätt och fel. Eleverna får öva och tänka på 

hur man ska bete sig runt andra, samt behandla dem med respekt.  

 

I kapitlet Olika levnadssätt behandlas olika barn liv i olika länder, på landet eller i 

stan, hur man ska möta olikheter och tolerans som ett ord. Målen som 

uppkommer i kapitlet är M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt 

etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga 

situationer och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika 

företeelser och att utveckla sitt tänkande. Dessa mål behandlas då nyckelorden 

i kapitlet är olikheter och tolerans. Eleverna får fundera och argumentera om hur 

man ska behandla olikheter och vad tolerans betyder. Kapitlet presenterar hur 

olikheter ska firas, och hur det är en positiv egenskap i människor. 

 

I kapitlet Barnens rättigheter behandlas rätt och lag, rättigheter och skyldigheter 

och hur barnens rättigheter förverkligas. Målen M1; skapa förutsättningar för 

eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska 

principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna igen och 

bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga 

att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, syns 

i kapitlet då eleverna får diskutera rätt och lag. Nyckelorden för kapitlet är 

rättigheter och skyldigheter. Dessa begreppen är i stor roll, specifikt barnens 

rättigheter som är huvudtemat för innehållet i kapitlet. Eleverna ska bekanta sig 

med barnens rättigheter och hur de förverkligas i vardagen och olika samhällen. 

Även M9; vägleda eleven att bekanta sig med människorättsetiken som baserar 

sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, bearbetas i kapitlet. 

 

I bokens sista kapitlen Naturens framtid behandlas olika tidsuppfattningar och 

deras betydelse i liv, olika hot mot naturen och hur man kan påverka med olika 

handlingar. Målen M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska 

tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, 

M2; handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar 
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till det, M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser 

och att utveckla sitt tänkande och M4; vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, 

andra människor och naturen, bearbetas i detta kapitel. I kapitlet är naturen i 

fokus, och eleverna ska diskutera människornas påverkan på naturen och 

diskutera hur man kan påverka naturen med sina handlingar. På grund av detta 

är även M10; uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i 

sin omgivning, då miljön och dess struktur, synligt i kapitlet. I kapitlet får eleverna 

en djupare blick i naturen och dess framtid. 

I analysen som syns i tabell 4 ser man att M1; skapa förutsättningar för eleven 

att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i 

vardagliga situationer och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband 

mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande, syns i varje kapitel. M5; 

vägleda eleven att lära känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att 

förstå kulturell mångfald som fenomen, M6; stödja eleven att utveckla sin 

allmänbildning inom livsåskådning och kultur, M7; vägleda eleven att planera och 

utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning och M8; uppmuntra eleven att uttrycka 

sin livsåskådning och att lyssna på andras ställningstaganden i 

livsåskådningsfrågor, syns inte i detta kapitel. 

 

Mina och Ville på jakt efter etiken 

I boken Mina och Ville på jakt efter etiken behandlas etik. Boken är menad för 

femte årskursen och har ett kapitel om arbetssättet för boken. Detta kapitel 

innehåller också ett litet intro till alla kapitel delar. För denna analys har jag också 

använt läroplansgrundernas mål för årskurs 3-6 (se s. 21). 

 

 
Tabell 5. Mål i Mina och Ville på jakt efter etiken 

Huvudkapitel 

i 

läroplansgrunderna 

Kapitel i boken Mina 

och Ville på jakt efter 

etiken  

Målen i 

läroplansgrunderna 
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Människorelationer 

och moralisk tillväxt 

Ett gott liv Kapitlet handlar lycka, och 

dess betydelse för olika 

människor. Det diskuteras 

även lycka och dess olikhet 

i olika människor.  

Målen som behandlas i 

kapitlet är M1, M2, M3.  

Självkännedom och 

kulturidentitet 

Livsåskådning I detta kapitel diskuteras 

olikheter i livsåskådning och 

hur egen åskådning kan 

skilja sig från andras. Målen 

M1, M2, M3, M6, M7, M8 

bearbetas i detta kapitel, då 

det fokuserar på hur man 

ska behandla andra och hur 

man ska se på olika 

åskådningar.  

Samhälle och 

mänskliga rättigheter 

Etiska problem  I innehållet av kapitlet syns 

M1, M2, M3, då det 

diskuteras vad som är 

moraliskt rätt och om hur 

man ska bedöma olika 

handlingar rätt. Målen i 

fråga bearbetas då de 

fokuserar på hur man ska 

behandla andra. 

Människan och 

världen 

Uppfattningar om 

relationen mellan 

människan och 

naturen 

Målen M1, M2, M3, syns i 

kapitlet då innehållet 

behandlar frågeställningen 

om vad som är bra för 

naturen, och hur de 

påverkar alla människor. 

Målen bearbetas då de 
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fokuserar på att hur man rätt 

ska behandla andra. 

Målen M4, M10, syns i 

kapitlet då det diskuteras 

hur elever uppmanas agera 

ansvarsfullt i naturen, då 

målen behandlar naturen 

och hur vi kan påverka det. 

 

 

I bokens första kapitel Ett gott liv behandlas lycka, att vara lycklig, vad styr livet, 

betydelsen av värd och normer, ansvar och frihet samt vilka värden förverkligas 

i mitt liv. I kapitlet uppkommer M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla 

sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga 

situationer, M2; handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och 

motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan 

olika företeelser och att utveckla sitt tänkande. Dessa mål behandlas då man i 

kapitlet diskuterar och fundera över vad som är lycka och hur man har ett gott liv. 

Nyckelorden i kapitlet är lycka, ansvar, frihet, värde och normer. Kapitlet är väldigt 

långt och har mycket viktigt innehåll. Eleverna ska fundera över sina egna val och 

utveckla sitt tankesätt i hur man mår bra och kan leva lyckligt.  

I kapitlet Livsåskådning behandlas begreppen tro, antagande, vetande, förnuft, 

världsbild, världsåskådning, livsåskådning och tankefrihet. Målen M1; skapa 

förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att 

tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna 

igen och bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens 

förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt 

tänkande, behandlas i kapitlet. Nyckelorden i kapitlet är tro, livsåskådning och 

tankefrihet. Eleverna ska fundera om sin egen livsåskådning och utveckla sin 

tankegång gällande livsåskådningar och hur deras olikheter. Pågrund av detta 

behandlas även målen M6; stödja eleven att utveckla sin allmänbildning inom 

livsåskådning och kultur, M7; vägleda eleven att planera och utvärdera sitt eget 
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lärande i livsåskådning och M8; uppmuntra eleven att uttrycka sin livsåskådning 

och att lyssna på andras ställningstaganden i livsåskådningsfrågor, i kapitlet.  

 

I det nästa kapitlet Etiska problem behandlas moral, moraliskt dilemma, hur man 

ska bedöma en handling rätt samt olika etiska problem i våra liv och lösningar. 

Målen som uppkommer i kapitlet är M1; skapa förutsättningar för eleven att 

utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i 

vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna igen och bedöma ett 

argument och motiveringar till det och M3; främja elevens förmåga att uppfatta 

samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt tänkande. Dessa mål 

behandlas då eleverna i kapitlet får utmana sitt tänkande om moral och olika 

dilemman som kan uppkomma. Nyckelorden i kapitlet är moral och etik.  

 

I kapitlet Uppfattningar om relationen mellan människan och naturen behandlas 

olika uppfattningar om naturen och olika miljöorganisationer. Målen i kapitlet är 

M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra 

eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven 

att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja 

elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla 

sitt tänkande. Eleverna arbetar med att diskutera miljön och dess olika 

uppfattningar. Kapitlet är väldigt kort, men har ett stort innehåll. I kapitlet är 

nyckelorden natur, uppfattningar, miljöorganisationer. I kapitlet är även M4; 

vägleda eleven att ta ansvar för sig själv, andra människor och naturen och M10; 

uppmuntra eleven att ta initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning, 

synliga då det diskuteras vikten av att själv påverka och agera rätt i sin omgivning. 

 

I tabell 5 ser man hur M1; skapa förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska 

tänkande och sporra eleven att tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, 

M2, handleda eleven att känna igen och bedöma ett argument och motiveringar 

till det och M3; främja elevens förmåga att uppfatta samband mellan olika 

företeelser och att utveckla sitt tänkande igen är de starkaste målen. Vi ser också 

från tabell 5 att alla mål inte uppkommer i denna bok. M5; vägleda eleven att lära 
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känna Finlands, Europas och världens kulturarv och att förstå kulturell mångfald 

som fenomen, syns inte i denna bok.  

 
 
5.1.1 Sammanfattning av målens synlighet i läroböckerna 

 

Man ser väldigt tydligt att böckerna följer läroplansgrunderna och dess innehåll 

för livsåskådningskunskapen. Medan tre av böckerna har specifika teman och 

boken Mina, Ville och filurerna inte har det, behandlar varje bok alla de 

delområden som läroplansgrunderna stadgat. Alla böcker har dock inte med varje 

mål. I målen för årskurs 3-5 (se s. 21) är de tre första målen, M1; skapa 

förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att 

tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna 

igen och bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens 

förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt 

tänkande, väldigt allmänna och breda för att försäkra en god undervisning och 

syn av ämnet. De första målen är väldigt allmänna för inlärningen, medan de 

målen sist på listan är mer specifika. M9; vägleda eleven att bekanta sig med 

människorättsetiken som baserar sig på FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter och M10; uppmuntra eleven att ta 

initiativ och agera på ett ansvarsfullt sätt i sin omgivning, behandlar specifika 

teman och uppkommer därför möjligen bara en gång i boken. M1; skapa 

förutsättningar för eleven att utveckla sitt etiska tänkande och sporra eleven att 

tillämpa etiska principer i vardagliga situationer, M2; handleda eleven att känna 

igen och bedöma ett argument och motiveringar till det och M3; främja elevens 

förmåga att uppfatta samband mellan olika företeelser och att utveckla sitt 

tänkande, är mål som behandlas ofta och syns i nästan varje kapitel av boken, 

men de finns också mål som inte uppkommer alls. Från målen i årskurs 3-5 (se 

s. 21) behandlas M7; vägleda eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande 

i livsåskådning, bara i en av läroböckerna. Detta har också att göra med att M7; 

vägleda eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning, 

specifikt behandlar att eleven ska kunna påverka sitt eget lärande. M7; vägleda 

eleven att planera och utvärdera sitt eget lärande i livsåskådning, uppkommer 

dock i böckernas uppgifter som är väldigt breda och mångsidiga. Varje kapitel 
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har flera uppgifter om temat och som varierar från individuella uppgifter till 

grupprojekt som kan göras på basen av inlägget i kapitlet.  

 

Efter en analys av varje bok ser vi tydligt att varje bok uppfyller majoriteten av 

målen stadgat av läroplansgrunderna för respektive årskurs. Själva innehållet i 

böckerna följer ett tydligt mönster och täcker alla områden och målen från 

läroplansgrunderna. Det faktum att boken är delad in i fyra delar enligt 

läroplansgrunderna är väldigt bra och hjälper läraren att styra och använda 

böckerna rätt i enlighet med läroplansgrunderna. Kapitelindelningen är tydlig och 

väl strukturerad.  
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5.2 Kompetenser som förväntas behövas i 

livsåskådningskunskapen 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera den andra forskningsfrågan och svara 

på den. Forskningsfrågan jag kommer undersöka är ”Vilka kompetenser 

förväntas behövas i livsåskådningen enligt böckerna i serien Mina och Ville?”. 

Jag kommer som i första forskningsfrågan använda mig av läroböckerna i serien 

Mina och Ville (se s. 16) samt av läroplansgrundernas kompetenser. Jag kommer 

att analysera varje lärobok skilt för att skapa ett ramverk för vad just den boken 

behöver för kompetenser för att få reda på vad livsåskådningen som ett ämne 

behöver för kompetenser. I slutet av kapitlet kommer jag i en sammanfattning 

sammanställa de viktigaste resultaten och diskutera dem.  

 

De sju kompetenserna som kan hittas från läroplansgrunderna är: 

Förmåga att tänka och lära sig (K1): Denna kompetens ger en grund för all övrig 

kompetens och ett livslångt lärande. Kompetensen hjälper eleven att uppfatta sig 

själva som lärande individer och hur man ska göra iakttagelser, söka, bedöma, 

bearbeta och producera information. 

Kulturell och kommunikativ kompetens (K2): Denna kompetens hjälper eleven att 

förstå sin kultur och skillnader med de andra. Eleven lär sig också att förstå, 

respektera och förmågan att kommunicera med andra från olika kulturer.  

Vardagskompetens (K3): Denna kompetens handlar om att klara av livet med 

mångsidiga färdigheter och kunskap inom hälsa, säkerhet, människorelationer, 

motion, ekonomi och hållbar utveckling. 

Multilitteracitet (K4): Med denna kompetens menas förmågan att tolka, producera 

och värdera olika texter och medier. Med kompetensen lär eleven sig olika 

kulturella uttryck och skapa en bild av den kulturella mångfalden.  
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Digital kompetens (K5): Denna kompetens behandlar kunskap inom 

digitalverktyg. Hur man ska använda digitala hjälpmedel både ansvarsfullt, tryggt 

och som ett hjälpmedel i informationssökning och hantering.  

Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6): Denna kompetens ger eleven ett 

intresse och en positiv attityd mot arbete och arbetslivet. Eleven lär sig att genom 

arbete har man ett ansvar som en medlem i en grupp och samhälle.  

Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7): med denna 

kompetens lär eleven sig om demokrat som ett fungerade samhälleligt system 

och hur man kan påverka och bete sig ansvarsfullt inför framtiden. 

Dessa sju kompetenser är lika för varje årskurs genom grundskolan. (LGP, 2014, 

20-24) Jag kommer använda mig av förkortningen K då jag diskuterar olika 

kompetenser. Efter K (kompetenser) kommer jag använda den siffran som 

representerar kompetensen. 

 

Jag började med att se igenom läroplansgrunderna, där kompetenserna var 

presenterade och förklarade. Jag började med att gå igenom böckerna från 

början till slut, och se för varje kapitel vilka kompetenser som kommer användas. 

I detta fall valde jag att inte göra tabeller, utan skriva mina analysresultat i 

textform. Jag bearbetade mig igenom analysen, med att redovisa en lärobok åt 

taget. Till slut förklarar jag aspekter som är lika i fler böcker. 

 

Mina, Ville och filurerna 

 

Boken Mina, Ville och filurerna inleds med ett kapitel om hur man ska använda 

boken och hur man ska arbeta på livsåskådningslektionerna. I detta kapitel 

behandlas kompetensen K1, då kapitlet handlar om att bearbeta och förstå hur 

man lär sig och ska arbeta gott. Efter det är boken delad i fyra olika delar, precis 

som alla andra läroböckerna. I Mina, Ville och filurerna är kapitlen delade som 1, 

Vänskap, 2. Olikheter och tolerans, 3. Att leva tillsammans samt 4. Jag och 

naturen. I kapitel 1 behandlas kompetenserna K1; förmågan att tänka och lära 

sig, K2; kulturell och kommunikativ kompetens och K3; vardagskompetens då 
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kapitlet handlar om vänskap och bearbetar hur man är en god vän, seder och 

bruk, hur man vi alla är olika och annorlunda, samt vad tolerans är.  

 

Samma kompetenser K1; förmåga att tänka och lära sig, K2; kulturell och 

kommunikativ kompetens och K3; vardagskompetens finns också för kapitel 2 

och 3, var man diskuterar olikheter, tolerans, grupper och hur man ska bete sig i 

dessa grupper. I kapitel 4 kommer också kompetens K7; förmåga att påverka, 

delta och bidra till en hållbar framtid upp, då det där diskuteras om naturen, dess 

påverkan på oss och vice versa. Även K6; arbetslivskompetens och 

entreprenörskap kommer upp i bokens kapitel 3, då det diskuteras om grupper. 

Grupper och dess påverkan är bara en del av K6 då kompetensen diskuterar 

grupper, men kompetensen har ändå sitt fokus på entreprenörskap och 

arbetslivet. Dessa två aspekter behandlas inte i läroboken Mina, Ville och 

filurerna. 

 

Boken Mina, Ville och filurerna har också flera uppgifter för varje kapitel. I dessa 

uppgifter behövs också flera kompetenser, specifikt K4; multilitteracitet och K5; 

digital kompetens. Flera uppgifter går ut på att tolka bilder, skriva och skapa 

material. I några uppgifter finns det även innehåll om att arbeta eller söka 

information på nätet. Ett exempel finns på s. 71 med uppgiften ”Ta reda på vad 

som hör till de mänskliga rättigheterna. Söka på nätet … ”. Största delen av 

uppgifterna handlar om att i grupp arbeta och fundera och diskutera för att komma 

fram till ett gemensamt svar. Att skapa en lista, tankekarta, rita eller berätta är 

väldigt normala exempel på hur frågor är formade.  

 

Som man ser bearbetas varje kompetens i boken. Alla kompetenser behandlas 

inte lika mycket och lika brett, men inslag av varje kompetens finns. Om man ser 

på boken som en helhet, och en del av undervisningen märker man att det 

behövs alla kompetenser i undervisningen av livsåskådningskunskapen.  

 

Mina, Ville och kulturens gåta 

 

Den andra boken som vi kommer undersöka är Mina, Ville och kulturens gåta. 

Denna bok är också indelad i fyra delar. Dessa kapitel är delat; 1. Tankefriheten, 
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2. Kulturen, 3. Jämnlikhet och fred och 4. Hållbar utveckling. Före första kapitlet 

finns även ett kapitel som behandlar hur man ska arbeta på 

livsåskådningskunskapslektionerna. I detta kapitel diskuteras olika arbetssätt och 

hur man kan skapa goda kunskaper för ämnet. Kapitlet börjar med en förklaring 

om hur boken är uppbyggd, enligt de fyra ämnesområden som 

läroplansgrunderna har. I kapitlet diskuteras hur olika arbetssätt varierar och är 

olika från person till person. I kapitlet lyfts också upp vikten att att själv ta ansvar 

för sitt lärande och kunna se vikten i hur du lär dig nytt. Då boken är menad för 

elever i årskurs 5, finns det även inkluderat i kapitlet om vad som utför goda 

kunskaper för elever i slutet av årskurs 5. Dessa goda kunskaper är att till 

exempel känna till olika kulturer, åskådningar och världsbilder, att förstå 

betydelsen av regler och olika rättigheter samt att kunna motivera och förklara 

olika begrepp. Som uppgifter har kapitlet självreflekterande frågor om hur man 

själv tycker om att arbeta och frågor där man själv får funder på vad som passar 

dig själv bäst. I detta kapitel används kompetensen K1 i och med att man lägger 

grunder för det som man ska lära sig. Fler olika kompetenser kan anses vara 

med i detta kapitel, men behandlas slutligen mycket tydligare och mer 

djupgående i andra kapitel.  

 

I kapitel 1 bearbetas åsikter, skillnader i dem och hur man ska motivera dem. Det 

diskuteras om religionsfrihet, tolerans och rasism. Kapitlet fokuserar på K1; 

förmåga att tänka och lära sig, K2; kulturell och kommunikativ kompetens och 

K3; vardagskompetens. Samma kompetenser behandlas också i kapitel 2 och 3, 

där man diskuterar kultur i Finland och världen, kulturarv, demokrati, jämlikhet, 

fred och våld. I kapitel 4 bearbetas K7; förmåga att påverka, delta och bidra till 

en hållbar framtid. Som man ser redan i rubriken är hållbar utveckling ett 

helhetskapande tema och tar över hela sista kapitel i boken. 

 

Uppgifterna för varje kapitel är breda och reflekterande. Uppgifterna bearbetar 

elevens egna tankar och får eleven att fundera över sina egna åsikter. I 

uppgifterna behövs K4; multilitteracitet, då man ska tolka, reflektera och skapa 

eget material i enlighet med innehållet. Man ska se på bilder, diskutera, tänka 

och reflektera. I ett fåtal uppgifter ska eleven använda sig av internet och använda 
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olika nätsidor som informationskälla för uppgiften. I dessa fall används även K5, 

digitalkompetens.  

 

Kompetensen som saknas från boken Mina, Ville och kulturens gåta är K6, som 

diskuterar arbetslivet och entreprenörskap. Boken behandlar i några fall grupper 

och detta behandlas i K6, men ett större inslag om kompetensen finns inte. De 

kompetenser som syns mest och störst är K1; förmåga att tänka och lära sig, K2; 

kulturell och kommunikativ kompetens, K3; vardagskompetens och K4; 

multilitteracitet.  

 

 

Mina och Ville på jakt efter etiken  

 

I boken Mina och Ville på jakt efter etiken diskuteras etik som ett huvudtema, som 

syns i varje kapitel. Boken börjar med ett litet introduktions kapitel om arbetssätt. 

Detta kapitel är väldigt litet, bara ett uppslag och förklarar hur de fyra kapitlen i 

boken är delade enligt läroplansgrundernas innehåll. Kapitlen efter detta är 

delade upp i 1. Ett gott liv, 2. Livsåskådning, 3. Etiska problem och 4. 

Uppfattningar om relationen mellan människan och naturen.  

 

I kapitel 1 skrivs det om lycka, värden, normer och ansvar samt frihet. Deras 

betydelse för elever diskuteras och hur kan man påverka det. I detta kapitel 

uppkommer K1; Förmåga att tänka och lära sig, K2; Kulturell och kommunikativ 

kompetens och K3; Vardagskompetens. I kapitel 2 behandlas livsåskådning, 

världsbild och tankefrihet. I detta kapitel är K2; kulturell och kommunikativ 

kompetens den starkaste kompetensen, då det diskuteras mest om kultur, då 

livsåskådning och olika världsbilder av en del av detta. I kapitlet uppkommer 

också K1; förmåga att tänka och lära sig och K3; vardagskompetens. I kapitel 3 

diskuteras moral, olika moraliska dilemman och hur etiska problem kan uppstå 

och hur man ska lösa dem. I kapitlet bearbetas kompetenserna K1; förmåga att 

tänka och lära sig och K3; vardagskompetens. Eleven ska lära sig att tänka och 

uttrycka sig för att sedan kunna se vardagen på ett annat sätt och se lösningar i 

olika vardagssituationer. I kapitel 4 diskuteras naturen och dens påverkan på 

vardagen samt olika miljöorganisationer. I kapitlet uppkommer K1; förmåga att 
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tänka och lära sig, K3; vardagskompetens och K7; förmåga att påverka, delta och 

bidra till en hållbar framtid. Eleven reflekterar över sitt förhållande med naturen 

och hur man kan påverka det i framtiden och i vardagliga val.  

 

Kompetenserna K4; Multilitteracitet och K5; Digital kompetens kommer som i de 

andra böckerna också upp i uppgifterna varje kapitel har. Uppgifterna handlar om 

att reflektera, tolka och skapa. Dessa uppgifter är väldigt lika som uppgifterna i 

de andra läroböckerna. 

 

Mina, Ville och rättvisan  

 

Den sista boken inom denna analys är Mina, Ville och rättvisan. Boken har inte 

ett kapitel om arbetssätt och hur man ska använda boken. Boken är menad för 

årskurs 4 och delad i fyra olika kapitel; 1, Rättvisa och rättrådighet, 2. Olika 

levnadssätt, 3. Barnens rättigheter och 4. Naturens framtid. I det första kapitlet 

bedöms K1; förmåga att tänka och lära sig och K3; vardagskompetens mest, då 

det diskuteras hur man är rättvis och får eleven att överväga vad som är rättvisa 

i vardagen och hur man beter sig rättvist. I det andra kapitlet diskuteras olika 

levnadssätt runtom världen, och hur man ska möta olika personer från olika 

ställen och kulturer. I detta kapitel behandlas K1; förmåga att tänka och lära sig, 

K2; kulturell och kommunikativ kompetens och K3; vardagskompetens. I det 

tredje kapitlet skrivs om barnens rättigheter och olika lagar och rätter som finns 

runtom i världen. Även K1; förmåga att tänka och lära sig, K2; kulturell och 

kommunikativ kompetens och K3; vardagskompetens hittas i detta kapitel. I 

bokens sista kapitel diskuteras naturen, hot, och påverkningar på olika sätt. I 

detta kapitel är den viktigaste kompetensen K7; förmåga att påverka, delta och 

bidra till en hållbar framtid, som är den enda annorlunda till de andra tre kapitlen, 

Även som i de andra böckerna uppkommer K4; multilitteracitet och K5; digital 

kompetens i boken genom alla uppgifter och projekt. Dessa uppgifter och projekt 

är väldigt liknande till de som man kan hitta i de andra läroböckerna.  

 

 



 

   
 

44 

5.2.1  Sammanfattning av kompetensernas synlighet i läroböckerna 
 
Analysen visar tydligt hur klart läroböckerna följer läroplansgrundernas stadgar. 

Alla läroböcker har strak kontakt med kompetenserna, men specifikt med K1; 

förmåga att tänka och lära sig, K2; kulturell och kommunikativ kompetens och 

K3; vardagskompetens som är genomgående kompetenser i varje bok. Med den 

uppbyggnaden som läroböckerna följer ser man också att målet är att kunna se 

alla kompetenserna i boken. Detta nås inte i alla fall då K6 inte behandlas i varje 

bok. Ingen av läroböckerna diskuterar arbetslivet och entreprenörskap. Fokuset 

ligger mer på kultur, natur och den sociala samverkan mellan olika personer, 

kulturer och samhällen. Det som diskuteras från K6; arbetslivskompetens och 

entreprenörskap är grupper och hur du ska passa in i samhället och vara en god 

samhällelig medborgare. K6 har som uppgift att väcka ett intresse för eleverna 

så att de kan utveckla en positiv attityd mot arbetslivet (LGP, 2014, 23). 

Undervisningen ska få eleverna att förstå betydelsen av arbete och att kunna ha 

eget ansvar (LGP, 2014, 23).  

 

I själva innehållet av läroböckerna diskuteras inte K4; multilitteracitet eller K5; 

digital kompetens, då dessa kompetenser handlar om att förstå information och 

tolka den kulturella mångfalden samt att kunna använda goda källor och digitala 

verktyg i informationssökning. Detta betyder inte att dessa kompetenser inte 

skulle finnas överhuvudtaget. Man kan säga att dessa kompetenser är grunden 

för mycket det som man lär sig i dessa läroböcker. Kompetenserna framkommer 

specifikt tydligt i de olika uppgifterna som läroböckerna har. Dessa frågor är 

mångsidiga och lär eleven att arbeta på flera olika sätt. Uppgifterna utmanar 

eleven att undersöka, tolka och forska. Eleven får arbeta ensam, men också i 

gruppuppgifter. Eleven övar att diskutera och kommunicera med andra. I 

uppgifterna övas läs- och skrivkunskapen, sam kunskapen att producera text och 

olika material.  

 

Inom K2; kulturell och kommunikativ kompetens diskuteras att eleven ska lära sig 

förstå och respektera andra människor från andra kullturer och samhällen.  

De två huvudpersonerna som läroböckerna har, Mina och Ville, är båda vita och 

har en normal kroppsbyggnad. För att ändra perspektivet och få mer etnicitet i 
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strålkastaren, skulle en av huvudpersoner kunnat ha mörk hy eller höra till en 

annan etnicitet. Fastän de genom böckerna möter olika personer från olika 

kulturer, skulle de enligt mig ha varit bättre om en av dem skulle ha representerat 

en annan folkgrupp än den gruppen som majoriteten i Finland hör till. På detta 

sätt får man variation i huvudpersonernas roller och med hjälp av det skulle man 

ha kunna tackla rasism och mobbning på ett annat sätt. Både rasism och 

mobbning behandlas i böckerna, men med detta skulle ha kunnat bli ett större 

helhetsskapande tema, om huvudpersonerna varit annorlunda. Fastän detta var 

inte fallet i böckerna påpekas och diskuteras olikhet, vilket redan är otroligt viktigt. 

Denna aspekten skulle kunna utvecklas för att nå och bearbeta K2; kulturell och 

kommunikativ kompetens bättre i läroböckerna.  

 

Då kompetenserna är menade för varje årskurs och är lika måste man anpassa 

dem för att passa varje årskurs skilt. Läroböckerna behandlar kompetenserna 

väl, men de kompetenser som syns tydligt i läroböckerna är de tre första. Med 

dessa tre får eleven en god grund till ett gott medborgarskap i samhället, och hur 

man ska respektera andra, vilket många av läroböckerna i serien Mina och Ville 

värdesätter.  
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6 Tillförlitlighet 
 

 

I sökningen av material har jag använt universitetets bibliotek samt universitetets 

digitala arkiv och varit bestämd med att använda relevanta studier. Allt material 

jag använt mig av har publicerats av officiella förslag och institutioner. Materialet 

har valts för jag anser det är viktigt för min forskning. Författare och förlag för allt 

material som används har redogjorts. Det är viktigt att följa upphovsrätten för de 

som producerat materialet (Kuula, 2011). 

 

Då man använder internet för att söka material, ska man vara försiktig med det 

som man hittar och väljer att använda. I alla materialsökning på internet har jag 

använt universitetets egna nätsidor. Fastän man kan hitta mycket gott på internet, 

kan det vara svårt att utskilja det mest relevanta då sökningsresultaten kan vara 

flera hundra, om inte fler (Kuula, 2011).  

 

De forskningsmetoderna som jag använt i min analys är specifikt valda för att 

passa in i min forskning. Jag har i analysen förklarat hur jag gjort den och 

redogjort de stegen jag tagit i analysen. Som tidigare nämnt är en innehållsanalys 

en analysform som analyserar texter och dokument systematiskt (Bryman, 2011, 

281). Denna metod passar min forskning då jag analyserar innehållet i texter. Jag 

förstår också att det finns flera sätt att närma sig min forskning. Jag har 

uppmärksammat att resultaten är riktiga och att de har en tydlig korrelation med 

mina forskningsfrågor och min forskningsmetod.  

 

Jag förstår också att då läroböckerna är publicerade mellan 2007-2013 är de 

uppbyggda på läroplanen från år 2004 (Utbildningsstyrelsen, 2021). Jag valde 

trots detta att fokusera på den läroplansgrunderna som används nu, då dessa 

läroböcker används med läroplanen från år 2014. I en alternativ studie skulle man 

ha kunnat använda läroplanen från år 2004.  

 

Jag har valt att fokusera på grundskolans läroböcker från årskurs 1-5. Jag förstår 

att utveckling för läroböckerna finns även på andra stadiet, men jag har valt att 
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fokusera på grundskolan, då detta är fältet jag kommer arbeta i. Intervjuer kunde 

ha gett en djupare inblick i ämnet, men här ligger fokus på läroböckernas innehåll. 
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7 Diskussion 
 
 

I detta kapitel kommer jag diskutera det resultat som jag fick fram och vad det 

betyder för ämnet. Jag kommer också komma med egna föreslag om hur detta 

kunde förbättras och utvecklas till en helhet med bättre material för både lärarna 

och eleverna.  

 

Som jag redan skrivit tidigare är resultaten från mina forskningsfrågor väldigt 

tydliga. Läroplansgrunderna syns tydligt i böckerna i serien Mina och Ville. 

Läroplansgrunderna har för ämnet livsåskådningskunskap en tydlig struktur som 

har haft en stor påverkan på uppbyggnaden av läroböckerna. Varje bok har en 

tydlig korrelation till vad läroplansgrunderna har stadgat för ämnet. Trots det goda 

upplägget har inte varje del av läroplansgrunderna en lika stor del i boken. Varje 

kompetens syns inte i varje kapitel och varje mål för ämne nås inte i varje lärobok. 

Jag förstår att detta ändå inte var kanske var målet med böckerna och att det 

mesta av läroplansgrunderna speglas i innehållet.  

 

Fastän innehållet är i enlighet med läroplansgrunderna betyder det inte att boken 

skulle vara perfekt. I innehållet fanns det brister, specifikt inom mångfalden av 

olika personer. Läroböckerna behandlar ett väldigt brett ämne och ett innehåll 

viktigt för att eleverna ska utvecklas till goda samhälleliga människor, men 

specifikt i bilderna i läroböckerna saknas ett budskap. Läroböcker är mycket mer 

än bara text, utan bilderna spelar en stor roll i hur läroböckerna tolkas och ses. 

Läroböckerna har ett brett utbud av bilder specifikt om olika etniciteter. Det finns 

mycket bilder av barn som hör olika folkgrupper och religioner, vilket är bra 

gällande läroböckerna innehåll och då det diskuteras olika folkgrupper runtom 

världen. Det som jag saknade att se i bilderna var mångfalden av olika 

kroppsuppfattningar och sexualiteter samt funktionsnedsättningar. Alla personer 

i läroböckerna har en normal kroppsbyggnad. Både kroppsuppfattningar och 

sexualiteter är starkt debatterat och diskuteras hektiskt i dagens samhälle. Även 

funktionsnedsättningar är mer och mer synliga i samhället. Jag förstår att 

läroböckerna är gjorda förrän detta var aktuellt, men det betyder inte att det inte 

skulle kunna representeras i läroböckerna. Kroppsuppfattningar och sexualiteter 
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uppkommer redan som ung, och jag anser att desto tidigare man läser och 

diskuterar det, desto mer växer uppfattningen och förståelsen runt dessa ämnen. 

I läroböckerna behandlas respekt, olikhet och hur vi ska behandla andra, men 

det känns om fokuset i de budskapet ligger bara i att respektera olika folkgrupper 

och etniciteter, fastän det borde handla om alla olikheter hos människor. Ingen 

är sig lika och det ska ses som en rikedom.  

 

I min analys märkte jag också att det blev otydligt i vilken ordning man ska 

använda böckerna. I varje bok står det specifikt i vilken årskurs vardera ska 

användas, men de finns böcker bara specifikt för några årskurser. Alla årskurser 

har inte en egen lärobok bara menat för den årskursen. Årskurs fyra har en bok, 

Mina, Ville och rättvisan, medan årskurs fem har två Mina och Ville på jakt efter 

etiken och Mina, Ville och kulturens gåta. Den fjärde boken Mina, Ville och 

filurerna är inte menad specifikt för en årskurs. Boken passar för årskurs 1 till 5. 

Ska man använda den boken årskurs 1-3 då de andra tre är mer specifika? Hur 

kan en bok fylla behoven tre årskursen har? Ska läraren dela upp boken för varje 

årskurs eller gå igenom den tre gånger? Dessa frågor blev oklara för mig. Jag 

själv skulle tänka mig att det bästa skulle vara att använda samma bok och dela 

upp den på ungefär tre delar.  

 

Det är också klart att alla skolor kanske inte heller ha resurserna att använda och 

få alla dessa böcker. Ifall skolan inte har råd med alla böcker, vilken är då den 

bästa? Möjligtvis Mina, Ville och filurerna som är passande för årskurs ett till fem. 

Men detta betyder att det inte finns innehåll från en bok för fem årskurser, utan 

man måste troligen använda sig av annat material. Med detta kommer jag in på 

det ansvaret som lärare har. Läroböcker erbjuder en bra möjlighet för användning 

då de följer, specifikt i detta fall, tydligt läroplansgrunderna. Men som lärare måst 

man vara klar att anpassa sig och leta fram mer och aktuell information. Det 

kanske inte alltid räcker med en lärobok och de uppmanas också att använda 

annat. Som lärare måste man vara klar att vara spontan och tänka snabbt om 

undervisningen. Man måste kunna ändrar rytmen i undervisningen och anpassa 

innehållet, precis som med undervisningsunderlaget. Som lärare har du ansvar 

för lärandet och ett gott läromaterial hjälper i att lärandet fungerar och kan gå 

vidare. 
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Som lärare har man också ett ansvar om inlärningen, och ifall man anser att 

läroböckerna inte kan ge en god undervisning, kan man använda andra metoder 

eller böcker. Läroboken ska agera som ett verktyg för läraren och som ett 

inlärningsverk för eleven (Heinonen, 2005). Läroboken är en viktig del av 

undervisningen, men inte den ända. Läraren ska även kunna framföra innehållet 

och hjälpa eleven att förstå det. 

 

Jag vill också påpeka att då undervisningen för livsåskådningskunskap inte är så 

bred, är också grupperna oftast mindre eller åldersblandade. Grupperna kan vara 

ihopsatta av fler årskurser och då är det svårare för läraren att lägga upp en 

enhetlig undervisningen. Inte bara är eleverna på varje årskurs i olika skeden av 

utveckling, utan det kan finnas tydliga skillnader i hur långt eleverna är mellan 

årskurser. Till exempel om läraren har en sammansatt grupp elever från årskurs 

1-2, kan skillnaderna vara monumentala. I den gruppen kan det finnas elever som 

läser flytande, men också de som inte kan ännu läsa. Hur ska läraren lägga upp 

en god inlärning för dem alla? Hur ska undervisningen kunna ta elevernas 

lärande vidare, oavsett vilken nivå de är på? Individualisering spelar en stor roll, 

och ett gott läromaterial kan hjälpa i detta.  

 

I några av läroböckerna finns det ett uppslag eller en sida där författarna förklarar 

hur man ska använda läroböckerna på ett produktivt sätt. Det förklaras vilka 

arbetssätt som kommer användas på livsåskådningskunskapslektionerna och 

hur läroböckerna kommer användas. Detta tycker jag är ett bra sätt att lägga 

grunden för undervisningen för eleven. Eleven vet vad man ska förvänta sig och 

är möjligtvis mer mottaglig för information. Genom att diskutera vad som 

förväntas kan eleverna nå detta lättare och kan tydligt se vad som krävs av dem 

på lektionerna. Specifikt i de högre årskurserna kan eleverna även förstå vad 

deras vitsord kommer att byggas på.  

 

Livsåskådningenkunskapens uppgift är tydlig. Eleven ska lära sig agera moraliskt 

rätt och gott mot medmänniskor samt naturen. Eleven lär sig också mycket om 

sina egna åsikter och lär sig argumentera för dem. Kallioniemi (2013) anser att 

skolan har som roll att ge elever färdigheter att förstå olika åskådningar 
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(Kallioniemi, 2013). I läroböckerna i serien Mina och Ville, uppfylls just detta. 

Läroböckerna är ett viktigt verktyg i undervisningen för eleverna, för att formas till 

goda medborgare. I läroböckerna är även åskådningarna i stor roll, men vikten 

om respekt och acceptans för andra står i den största rollen. 

 

För fortsatt forskning finns det många olika möjligheter. Jag hoppas min 

avhandling kan inspirera andra till att fortsätta undersöka läroplansgrundernas 

roll i andra läroböcker. Som tilläggs forskning skulle man kunna genomföra en 

fältstudie där man undersöker hur läroböcker används, eller om de används 

överhuvudtaget. Det skulle vara intressant att se hurudan roll läroböckerna har i 

undervisningen och hur de används. Genom intervjuer skulle man kunna 

undersöka ifall läroböckerna används till sin fulla potential. Läroböckerna i serien 

Mina och Ville följer läroplansgrundernas stadgar tydligt och konsekvent. Gör 

andra läroböcker det? Använder lärarna läroböckerna rätt? Skulle läroböckerna 

kunna användas i en blandad åskådningsgrupp menad för en gemensam 

åskådningsundervisning?  

 

Som en möjlighet för framtida forskning är också att förnya dessa böcker. Som 

tidigare nämns är böckerna publicerade mellan 2007-2013 och behöver 

uppdatering. Uppdateringen skulle för det mesta gälla innehållet och de olika 

teman som tas upp. Olika sexualiteter och kroppsuppfattningar behöver synas 

mer, samtidigt som man kan diskutera andra samhälleliga fenomen och 

frågeställningar. Då det i läroböckerna diskuteras mycket om respekt och 

bemötanden av andra är det viktigt att ta upp de aspekterna som påverkar hur 

eleverna ser på världen och på varandra. Genom att lära eleverna hur man gott 

behandlar andra och sig själv, kan eleverna utvecklas och nå sin fulla potential. 
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