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Sammanfattning/Abstract 

Många skolor och kommuner har på frivilligt initiativ, utan krav från staten eller läroplaner, 
infört ett ämne på skolschemat som de kallar för livskunskap. En del tycker dock att begrep-
pet livskunskap är ett alltför vagt begrepp och att de frågor som i tanken dyker upp vid om-
nämnande av begreppet egentligen bör ingå i all skolundervisning och inte lyftas ut som ett 
enskilt ämne. Ett traditionellt tänkande inom skolans syn på undervisning är att faktakunska-
per anses viktigare än till exempel social kompetens. Många skolor har kanske någon temadag 
under en termin där man tar upp mänskliga rättigheter och andra viktiga värdegrundsfrågor, 
men under resten av terminen finns inte utrymme för att följa upp frågeställningarna. Kan det 
finnas en vinst med att lära elever om empati, om samarbete och att respektera varandra, och 
att öva upp sin förmåga till en god social kompetens? Mänskliga rättigheter och respekt är ett 
ständigt närvarande och aktuellt ämne som återfinns i läroplanen - Lpo 94, i värdegrunden, 
och i barnkonventionen. Med denna studie ville jag undersöka hur intresset såg ut bland lärare 
i skolan idag. Vill de ha livskunskap som obligatoriskt ämne eller anser lärare att det inte är 
nödvändigt? Vad tycker lärare och vad tycker också föräldrar som har sina barn i skolan om 
detta? 
 
Abstract 
Some schools and municipalities have introduced a subject on the school schedule called life 
knowledge, even though the state or national curriculum have no requirement for this. How-
ever, life knowledge is regarded by some commentators to be too vague a subject, and that the 
questions raised by the subject should be included in all school teaching rather than being 
singled out as a specific subject, Traditionally, schools’ view on education is that facts are 
considered more important than, for instance, social competence. Many schools have a few 
days with a central theme where they discuss human rights and other important value basis 
questions, however, there is a lack of discussion of these issues during the rest of the term. 
Would it be beneficial to teach students more about empathy, cooperation and mutual respect, 
and to develop their social competence? Human rights and esteem permeates the curriculum –
Lpo94, the value basis and the child convention. In this study, I wanted to examine the inter-
est among teachers to schedule for these matters/subjects in school today. Do teachers want to 
have life knowledge as a mandatory subject or do they consider it not to be necessary? What 
do teachers, and parents of children in their schools, think about this?  

 

 (Nyckelord: Livskunskap, EQ - Emotionell intelligens, social kompetens, självkännedom, 
empati, motivation, respekt) 
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1 Inledning och bakgrund 

Samhället har förändrats mycket och snabbt under de senaste decennierna. Globalisering, in-

ternationalisering och datorisering är bidragande delar som lett till att kommunikation är ett 

allt viktigare verktyg för människor att lära sig behärska för att lyckas idag. Skolans och lära-

rens roll har också förändrats och de har inte längre den auktoritet som förut. Det har gått väl-

digt fort, för bara en generation sedan såg det annorlunda ut. Det är inte så länge sedan som 

barnaga förbjöds (1979), eller sedan föräldrar oftare var ”stränga”.  Skolan och lärare var då 

mera auktoritära och barn uppfostrades till ”lydiga och snälla” barn. Sekularisering har också 

lett till att människan inte längre har sin tro (Gud) att luta sig mot när något går fel.  Idag ser 

hela samhälls- och familjebilden annorlunda ut. Barn har tilldelats ett demokratiskt inflytande 

i både hem och skola. Uppfostran är svårare eftersom man inte riktigt vet på samma självklara 

sätt som förr vad som är rätt eller fel. Massmedia översköljer oss med information som är svår 

att ta ställning till. Vi människor utsätts för långt mycket mera information än våra mänskliga 

hjärnor egentligen är kapabla att hantera. Dessutom är människor mera rörliga idag vilket 

leder till fler möten mellan olika kulturer, vi kallar det idag för ett mångkulturellt samhälle. Vi 

lever i ett kommunikationssamhälle där det är allt viktigare med reflektioner och kritiskt tän-

kande än förr. En viktig fråga är om skolan hänger med i denna snabba utveckling? Skolans 

roll är bland annat att samarbeta med och spegla det omgivande samhället samt att utbilda för 

förändring, och vad som var viktig kunskap förr har kanske inte samma betydande roll idag?  

”Dagens skolsystem är inte organiserat för att hantera det faktum att det i hela landet varje år, 

i varje skola och i princip varje klass finns flera utagerande barn, barn med neuropsykiska 

funktionshinder, barn med läs- och skrivsvårigheter och barn som mobbas, diskrimineras och 

har miserabla hemförhållanden.”1  

Detta påstår Lars Gelander, ordförande i Svenska skolläkarföreningen. Behöver dessa påver-

kansfaktorer i skola och inlärning hos elever idag ett större utrymme för bearbetning i skolan?  

 

                                                                 
1 www.dn.se (2005-04-05), textförf: TT 
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I dagens skolundervisning får etik och moral, sex och samlevnad, kris och konflikthantering 

relativt litet utrymme. Dessa frågor tar ändå mycket energi och kraft hos eleverna och kan 

skapa oro, osäkerhet och stress. Det är en ganska spridd mening bland forskare och terapeuter 

att minskad stress förbättrar människors prestationsförmåga. Men stress och psykisk ohälsa 

ökar bland barn och ungdomar, och detta visar sig bland annat i skolan.2

Livskunskap är ett relativt nytt begrepp som uppkommit ur ett pedagogiskt arbete i skolan. 

Detta har arbetats fram för att ge plats i skolan för goda samtal och reflektion kring viktiga 

värdegrundsfrågor för att förbättra elevers psykiska och sociala hälsa. De skolor som har in-

fört livskunskap på schemat beskriver att de har ökat trivsel och stämning på skolan, och ele-

verna har mognat känslomässigt och bland annat därmed getts större chans till bättre studie-

miljö vilket också kan leda till bättre studieresultat.  

 

Detta har väckt intresse hos mig som blivande lärare. Frågorna är många, men inom ramen för 

detta arbete vill jag försöka besvara några av dem. Jag kommer i denna studie att först definie-

ra begreppet livskunskap och beskriva hur ämnet behandlas i vissa skolor idag. Efter det följer 

en presentation av viss forskning kring social kompetens och emotionell intelligens. Sedan 

vill jag genom en studie försöka se om intresse för detta relativt nya ämne finns hos lärare på 

en skola som inte har infört det i schemat idag? Är det befogat att införa livskunskap som ett 

specifikt skolämne, eller vad anser lärare? Har den svenska skolan introducerat denna kun-

skap ändå i samband med formuleringar som finns i värdegrunden i skolans styrdokument? 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
2 Remissvar (2007-04-13) Slutbetänkande av utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – analyser och 

förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Myndigheten för skolutveckling 
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1.1. Vad är livskunskap? 

Livskunskap – vad är det? Kan man öva sig i att hantera relationer med andra människor? Är 

det viktigt att kunna detta, är det något som dagens och kommande generationer behöver i 

större utsträckning än tidigare generationer? Arbetsgivare idag efterfrågar i allt större ut-

sträckning social kompetens framför faktakunskaper, så en intressant fråga är om vi kan  er-

bjuda elever större färdigheter i detta redan på grundskolenivå.

 

De skolor som har infört livskunskap på schemat utgår från några viktiga punkter som ämnet 

skall behandla. Dessa punkter handlar bland annat om människan, mänskligt beteende, social 

identitet och utveckling.Bland andra har Hagebyskolan i Norrköping, Våxtorpskolan i 

Halland, Sånnaskolan i Åhus och Botkyrka kommuns skolor infört livskunskap på schemat. 

Den vanligaste metoden som dessa skolor använder sig av är  SET-modellen (SET = Social 

och Emotionell Träning), som är utarbetad efter fem underteman. Utifrån detta material kan 

lektioner genomföras med samtal, samarbetsövningar, värderingsövningar och diskussioner 

för att öva elevers sociala och emotionella kompetens.  

De fem grundpelare i SET-modellen som ämnet livskunskap vilar på är:  

• att träna självkännedom  
• att hantera känslor  
• att lära sig empati  
• motivation  
• social kompetens  

Birgitta Kimber är speciallärare och legitimerad psykoterapeut och har bland annat arbetat 

med uppdrag åt socialdepartementet. Hon har också samarbetat med Botkyrka kommun i ett 

forskningsprojekt om livskunskap och även med fortbildning för lärare i ämnet. Kimber anser 

att man genom arbete med livskunskap i skolan kan både minska och förebygga psykisk ohäl-

sa bland barn och ungdomar i skolan och ge dem det stöd som de så väl behöver i dag. Hon 

har utvecklat ett material för att kunna arbeta med ämnet i skolorna som heter Livsviktigt. Det-

ta är ett förebyggande arbete som baseras på ett strukturerat pedagogiskt program efter SET-

modellens grundpelare. Nedan följer en beskrivning av Kimbers definitioner på de fem grund-

pelarna i SET-modellen.3

                                                                 
3 www.set.st/set.htm 
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1.2. SET - modellen 

1.2.1. Att träna självkännedom 

Detta innebär att veta vad man känner och kunna använda sig av sina känslor när man ska 

fatta viktiga beslut samt också att ha en realistisk bedömning av sina egna förmågor och ha ett 

sunt självförtroende. Att kunna och våga tro på sig själv och ha förmågan att kunna bedöma 

sig själv och sin egen förmåga i relation till omgivningen och andra människor.  

1.2.2. Att hantera känslor 

Emotionell intelligens (EQ) kan förklaras som en fördjupning eller en vidareutveckling av 

beskrivningen ovan gällande självkännedom. Det handlar om att man utöver att veta vad man 

känner också kan förstå varför man känner som man gör. Enligt Kimber är det en förmåga att 

dels kunna observera sina egna och andras känslor och sinnesstämningar samt också att kun-

na använda sig av dessa och den information de ger för att vägleda sitt tänkande och ageran-

de. Människor som har utvecklat sin emotionella intelligens förstår sina egna känslor och kan 

uttrycka dem. De kan också känna igen andras känslor och kan hantera affekter både hos sig 

själv och andra, och de kan anpassa sitt beteende efter sinnesstämningar och känslor. Brist på 

emotionell intelligens kan medföra att människan inte klarar av att planera sitt liv så att det 

blir meningsfullt.4

” Begreppet emotionell intelligens må ha populariserats, men det saknar sannerli-

gen inte substans.” säger Kimber. […] ”Det förtjänar därför understrykas att be-

greppet faktiskt är väl förankrat i seriös akademisk forskning i neurofysiologi och 

psykologi representerad av väletablerade namn som Howard Gardner (1996), Ro-

bert Sternberg (1997) och Peter Salovey (Salovey & Mayer, 1990); Salovey & 

Sluyter, (1997). Ett närbesläktat - fast vidare- begrepp har en central roll (posi-

tion) i dynamisk psykiatri och psykologi under namnet "jagstyrka" (Sandell, 

1994). Affektteorier, framför allt Tomkins (1962, 1963, 1991, 1992), har under de 

                                                                 
4 www.set.st/set.htm 
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senaste fem åren upplevt en remarkabel renässans inom psykoterapin (Monssen, 

Eilertsen, Melgård & Ödegård, 1996). ”5

1.2.3. Lära sig empati 

Empati är en förmåga att kunna se saker ur andra människors perspektiv. Att kunna förstå 

andra människor, att kunna förstå andras känslor och att ha förståelse för deras beteende. Nå-

got förenklat kan det beskrivas som förmågan att kunna dela en annan människas känslor, till 

exempel om någon annan gråter så känner jag med den personen. Vidare beskrivet är det ock-

så att kunna hantera olikheter mellan människor samt inte minst att kunna uppskatta dessa 

olikheter.6

1.2.4. Motivation 

Att hitta sin inre motor och kunna använda sig av den för att nå sina mål, och att klara av att ta 

initiativ. Det är också en förmåga att sträva efter förbättringar och att kunna klara motgångar, 

och att kunna fortsätta mot ett mål även om eventuella resultat eller belöningar kanske dröjer 

till senare skeden.7

 

Håkan Jenner är forskare och professor i pedagogik vid Växjö universitet. Han skriver om 

motivation som en vilja att lära sig och att ha en vilja till förändring, och att pedagogik är nå-

got som handlar om utveckling och förändring. 

”Själva ordet motivation härstammar från ett latinskt ord - ”movere” – som bety-

der att röra sig”. Det är samma stam som engelskans move. Motivationsforskning-

ens huvudfråga kan alltså formuleras som : Vad är det som får människor att röra 

sig?8  

Håkan Jenner skriver vidare att motivation är en process som handlar om en växelverkan mel-

lan en persons drivkraft och mål, och som hänger samman med personens självförtroende. 

Denna motivationsprocess påverkas i stor grad av individuella och sociala faktorer. Till de 
                                                                 
5 Kimber, www.set.st/bakgr.htm 
6 www.set.st/set.htm 
7 www.set.st/set.htm 
8 Håkan Jenner (2004) Motivation och motivationsarbete- i skola och behandling, Myndigheten för skolutveck-

ling, s.37 ur en serie publikationer Forskning i fokus nr 19 
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sociala faktorerna hör bland annat ett system av relationer, andras förväntningar och arbetets 

organisation med mera. 9

1.2.5. Social kompetens 

Social kompetens är ett stort begrepp, men Kimber beskriver det som en förmåga att kunna 

hantera känslor i relation till andra människor, i sociala situationer och i olika sociala sam-

manhang. Att kunna röra sig i sociala miljöer och att kunna samarbeta med andra individer. 

Samt också att ha en förmåga till konfliktlösning och att kunna förhandla med andra individer 

om tänkbara problemlösningar.10

 
 

 

 

 

1.3. Samhället förändras 

 

Barn präglas i sin utveckling i skolan, och skolan får ett alltmer uppfostrande ansvar. Det 

svenska skolsystemet har under en lång process arbetat fram ett införande av demokrati i de 

svenska skolorna som innebär att nuvarande och kommande generationer har i allt större ut-

sträckning tilldelats ett demokratiskt inflytande i skolan. För bara ett halvt sekel sedan var 

lärares makt och auktoritet avgörande för situationen och stämningen i skolan, men denna syn 

på skolans organisation är numera helt förändrad. Lärare anses inte längre vara auktoritära 

utan skall ses som handledare och vägledare för elevernas lärande. Med nya läroplaner och 

styrdokument ska eleverna ha ett demokratiskt inflytande på undervisning och skolmiljö. 

Styrdokument och läroplaner har under denna tid också ändrat karaktär från resultatstyrt till 

målstyrt.  

Synen på vad som är egentlig kunskap har också förändrats de senaste decennierna. För bara 

ett halvt sekel sedan skulle läraren vara full av kunskap, i faktaformat, som denne skulle fylla 

                                                                 
9 Håkan Jenner (2004) Motivation och motivationsarbete- i skola och behandling 
10 www.set.st/set.htm 
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de från början ”tomma” eleverna med. Kunskap handlade om fakta, och lärarens roll var att 

sprida denna kunskap, vanligtvis skedde detta via katederundervisning. Idag är kunskapsbe-

greppet mera omdiskuterat och diffust. Faktakunskaper har numera tilldelats ett mindre värde, 

och istället har förståelse- och förtrogenhetskunskap fått en större betydelse. Ansvaret i skolan 

har till stor del förflyttats från lärarens utdelande av kunskap till att eleverna har eget ansvar 

för inhämtning av kunskap. Den läroplan som gäller från och med 1994 ger läraren en ny roll 

i klassrummet än den som gällde förr. Läraren skall inte ”fylla” eleverna med kunskap, utan 

läraren skall idag fungera mera som en handledare vilken lotsar eleverna till egen kunskapsin-

hämtning, utveckling och inlärning. En aktuell och intressant fråga i denna utveckling blir då  

hur läraren skall gå tillväga för att motivera eleverna till att själva ta detta ansvar för sin egen 

inlärning?  

 

Sekularisering har också förändrat samhället och människors tillvaro. Kyrkans minskade makt 

både i hemmen och i skolan har lett till att människor har större frihet men också till att svåra 

beslut ständigt behöver fattas utan att få det starka ledsagandet som människor förr hade i sin 

tro på kyrkan som mänsklig ledsagare. Människan hade sin religion och kyrkan att rådfråga i 

svåra beslut, och i kyrkan mässades om vad som var rätt och fel och hur människor skulle 

leva sitt liv. Idag har inte religionen den ledsagande rollen längre, människor måste fatta 

mängder med svåra beslut utan den hjälp och det stöd som kyrkan, Bibeln och tron gav förr. I 

skolan har kyrkans utträde gett plats för demokratins intåg och gett eleverna frihet under eget 

ansvar.  

Jesper Juul är en dansk familjeterapeut som skriver om makt och ansvar mellan vuxna och 

barn. Han menar att både vuxna och barn idag har förlorat respekt för makthavare och vi är på 

väg mot en tid där vuxnas respekt handlar om personligt ledarskap. Han förmedlar en bild av 

att vuxna idag vill ge barn mera demokratiskt inflytande än vad barnen ansvarsmässigt klarar 

av. Det finns ett tomrum i samspelet mellan vuxna och barn när det gäller att respektera var-

andra, säger han, och ansvaret för att få detta till ett fungerande, respekterande samspel ligger 

helt och hållet hos de vuxna. Det är de vuxna som måste ta ansvar för att ingen blir kränkt. 11

I alla Jesper Juuls böcker är begreppet likvärdighet det absolut centrala. Med det menar han   

att alla människors känslor, tankar och behov måste tillmätas samma värde, för annars kom-

mer de människor som känner sig åsidosatta alltid i slutänden att revoltera. Och när det hän-

                                                                 
11 Jesper Juul (1998) Här är jag vem är du? Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn 
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der blir alla förlorare, också de som varit förtryckare. Det är alltså enligt Juul av största vikt 

att  alla bör lära sig att respektera varandra och även varandras känslor för att människor skall 

kunna fungera i samhället. 

 

Ett annat perspektiv på samhällets förändringar är det mångkulturella perspektivet. När den 

”gamla” skolmodellen var den rådande där läraren fyllde elever med fakta, såg både skolan 

och samhället annorlunda ut än idag. Vi har idag gått till en rörligare tid med till stor del öpp-

na gränser, invandring, utvandring, internationalisering och globalisering där en mångkultu-

rell miljö skapats. Det är vardagen i samhället idag, och det finns olika samarbetsorgan (t.ex. 

EU) och nationer som arbetar med att ytterligare förbättra möjligheterna till öppna gränser 

länder emellan. Denna rörlighet ger också bakgrund till en förändrad skolmiljö, där det är 

vanligt att elever möts från många skilda kulturer, och med stora skillnader i elevernas bak-

grund. Den pedagogiska rollen för läraren har även i detta perspektiv förändrats till att i långt 

större utsträckning än förut behöva en förmåga att kunna hantera alla dessa kulturella möten. 

 

 

1.3.1. Lpo 94 och värdegrunden  

 

I 1994 års läroplan, Lpo 94, för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet, under första rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, står följande:  

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) 

slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma mil-

jö (1 kap.2§). […] Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansva-

rig frihet.” 12  

Vad som menas med denna frihet kan precis som hela läroplanen vara relativt tolkningsbart. 

En tolkning kan vara att man med denna frihet menar den som bygger på demokratins grund. 

Med Jesper Juuls teorier, som jag nämnde ovan, om respekt i dagens skola kan det vara så att 

                                                                 
12 Lärarboken, Lärarnas riksförbund (2003) Lpo 94 s.12 
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eleverna inte kan ansvara helt och hållet själva för denna frihet. Det är ändå så att de vuxna 

måste se till att eleverna lär sig att hantera sin demokratiska frihet med ömsesidig respekt för 

andra i sin omgivning. Vidare står: 

 ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla 

ett kulturarv […] Skolan skall därvidlag vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen. […] Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära. […] Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag.” 13

 

I denna värdegrund - som handlar om förståelse och medmänsklighet, och i skolans uppdrag, 

ingår alltså punkter som till exempel att samarbeta med hemmen, att skapa social gemenskap 

och trygghet. Skolan skall tillsammans med elevernas föräldrar hjälpas åt att uppfostra bar-

nen. Att skapa en miljö där varje elev skall mötas med respekt, både av lärare och av andra 

elever, är ett av skolans grundläggande uppdrag. I alla de möten som sker dagligen på en sko-

la uppstår ständigt situationer som kan leda till större eller mindre svårigheter och konflikter. 

Hur relationer kan hanteras och hur människor fungerar i grupp är sådan livskunskap som, om 

man tolkar läroplanen på det sättet, kanske skulle kunna vara befogad skolundervisning. 

 

1.3.2. Barn- och elevskyddslagen 2006 

 

Den 1 April 2006 infördes en ny lag i Sverige, en vidareutveckling av skollagen. Den nya 

lagen heter i sin helhet: Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn och elever. (2006:67). Den kallas förenklat för Barn- och elevskyddslagen. Den 

är en utveckling av tidigare skollagar och av alla elevers lika rättigheter som också finns i 

värdegrunden i skolornas styrdokument. 

”Lagen ska främja alla barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskrimi-

nering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har även till ändamål att motverka 

                                                                 
13 Lärarboken, Lärarnas riksförbund (2003) Lpo 94 s.16 
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annan kränkande behandling samt främja likabehandling i skolan. Lagen ska till-

lämpas på all utbildning och annan verksamhet som regleras i skollagen.[...] La-

gen kräver att skolorna aktivt och målinriktat skall arbeta med att främja barns 

och elevers lika rättigheter. Detta ska ske genom att en likabehandlingsplan upp-

rättas, att skolorna arbetar förebyggande och förhindrar kränkningar samt att sko-

lan utreder och vidtar åtgärder när en kränkning ändå inträffar. När ett barn eller 

en elev känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 

behandling inträder en handlingsplikt. Det vill säga en utrednings- och åtgärds-

skyldighet. Lagen kräver att skolan omedelbart utreder vad som har hänt och gör 

vad som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta kränkningar. Kravet på ut-

redning och åtgärder gäller både om ett barn eller en elev kränks av personal eller 

om kränkningen utförs av andra barn eller elever. Handlingsplikten inträder så 

snart ett barn eller en elev känner sig kränkt.” 14  

 

Skolverket har också inrättat ett Barn- och elevombud, BEO,  som skall arbeta med frågor 

gällande likabehandling. På skolverkets hemsida finns information om denna nya roll:  

att företräda människor i skolan som befinner sig i någon form av krissituation. Det har 

blivit tydligt för honom att kränkningar och mobbning är ett stort och omfattade arbets-

miljöproblem på många skolor. 

”- Det handlar om alltifrån utfrysning och enstaka kränkningar till hot, ren mobbning 

och misshandel.” Detta säger Lars Arrhenius som är tillsatt i tjänsten som BEO.15 Den 

nya lagen har fått stor uppmärksamhet, framför allt i media, vilket ökat medvetenheten 

och fått fler elever att anmäla kränkningar. Men BEO är inte nöjd, framför allt för att 

inte fler skolor prioriterar det förebyggande arbetet mot kränkningar och mobbning. 

 

”- Skolor saknar likabehandlingsplaner i stor omfattning, även fast de ska finnas 

på varje skola. Jag har svårt att förstå hur man ska kunna arbeta för bra resultat 

om man inte först ser till att skapa en trygg skolmiljö.[…] Ett förebyggande arbete 

mot kränkningar är positivt för hela skolmiljön och både elever och lärare har rätt 

till trygghet och arbetsro. Det ska inte vara avgörande ifall det finns eldsjälar på 

skolor som orkar driva ett förebyggande arbete. Det råder en viss begreppsförvir-
                                                                 
14 www.skolverket.se från För trygghet, ansvar och respekt i skolan, info från Barn- och elevombudet  
15 www.skolverket.se För trygghet, ansvar och respekt i skolan, info från Barn- och elevombudet  
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ring när man talar om mobbning och kränkande behandling, anser Arrhenius. 

Mobbning får stå för alltifrån diskriminering till enstaka kränkningar. Därför är 

det viktigt att skolor definierar begreppen och klargör vad som inte är tillåtet att 

göra mot varandra. 

- Risken är annars att skolor bara tror att de aktivt måste arbeta mot mobbning, det 

vill säga upprepade kränkningar mot elever. Men man får aldrig acceptera små 

konflikter som pågår för det visar sig ofta att dessa accelererar och leder till gröv-

re kränkningar och mobbning.”16

 1.3.3. Motion till riksdagen 

Det finns en motion till riksdagen av Eva Arvidsson (s) och Karin Olsson (s) om önskat infö-

rande av livskunskap som obligatoriskt ämne i de svenska skolorna. Så här motiverar de sitt 

förslag: 

 ”Samhällsklimatet har hårdnat med grövre inslag av våld, som också förekommer 

allt längre ner i åldrarna. I skolorna klagar lärarna över tilltagande ordningspro-

blem och meningslöst våld elever emellan. Forskning visar att skolklimatet har 

stor betydelse för elevernas välbefinnande och studieresultat. Man vet också ge-

nom modern hjärnforskning att möjligheten att ta in kunskap ökar om den emo-

tionella och sociala kompetensen ökar.”17  

 

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är ett samarbetsförbund som också försöker 

påverka politiker och kommuner att införa ämnet. De har genom deltagande i Skolforum 

(mässa för skolpersonal) och genom skrivelser till berörda politiska organ försökt påvisa ar-

gument för införande av ämnet livskunskap som obligatorium i svenska skolor. De menar att 

större insikt i mänskliga relationer kan ge lugnare skolmiljöer och få en positiv inverkan på 

elevernas framtida liv. De menar också att elever behöver få träna sig i att möta svårigheter, 

och få en chans att bli självständiga socialt fungerande individer. Genom att få prata om möj-

liga lösningar på svårigheter lättar trycket på en själv som person, och de menar också att lära-

re behöver fortbildas för att kunna undervisa i ämnet.18

                                                                 
16 www.skolverket.se/sb/d/1788/a/8795 text Helena Norman 
17 http://rixlex.riksdagen.se (2000/01:Ub349) 
18 www.nt.se/tidningsdebatt  (2007-11-01) textförf: Anki Sandberg 
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1.4. Syfte 

Syftet med min undersökning är att försöka få en bild av efterfrågan på införande av ämnet 

livskunskap i en mindre kommun. Genom att fråga både lärare och föräldrar vad de anser om 

ett införande av ämnet i skolschemat vill jag få en bild av hur stort intresse det finns för detta. 

Min undersökning kan beskrivas som att ha karaktären av en liten opinionsundersökning. De 

skolor som på frivillig bas har infört ämnet på schemat rapporterar att de är överlag nöjda med 

en förbättrad stämning i både klassrum och korridorer. Där beskrivs att eleverna mognat, att 

de har mindre konflikter och ökad förståelse elever emellan. Är det så att en sådan undervis-

ning önskas överallt eller är den inte lika önskad i mindre kommuner eller mindre skolor utan-

för storstaden? Är livskunskap en undervisning som lärare och föräldrar vill ha? Är undervis-

ning i livskunskap ett behov som uppkommer i vissa områden, d.v.s. är situationsbundet, eller 

är det önskvärt att införa i alla svenska skolor med tanke på de förändringar som skett i skola 

och samhällsutveckling.

 15



 

 1.4.1. Frågeställningar 

Vid frågeställningar i undersökningar händer lätt att formuleringen av frågorna påverkas av 

den undersökandes åsikter. Eller som Patel & Davidson beskriver det ”Som man frågar får 

man svar”. Det är lätt gjort att omedvetet formulera frågorna så att de ger de svar jag förväntar 

mig att få. Jag har försökt att vara noggrann i mina förberedelser och följt Patel & Davidsons 

instruktioner.19 Det är viktigt att vara koncis och kritiskt i sin formulering av frågor så att de 

inte missuppfattas, och se till att de fungerar på de individer de är avsedda för och ger den 

information jag söker. För att undvika missförstånd ställde jag väldigt enkla och korta frågor. 

Enkäterna utformades med en kort beskrivning av SET-modellens punkter, och sedan några 

frågor. Jag har i enkäten till lärare ställt fyra stycken korta frågor med fasta svarsalternativ för 

att av detta försöka göra en kvantitativ analys.20 Dessa frågor hade endast ja- eller nej-svar för 

att få ett inte alltför massivt, överblickbart material att presentera. Till dessa frågor fanns två 

stycken följdfrågor samt en rangordning av punkterna i den SET-modell som jag i enkätens 

inledning kortfattat beskrev. Dessutom fanns utrymme för att fritt skriva egna argument och 

kommentarer. Jag valde medvetet också att göra enkäten så kortfattad som möjligt för att be-

hålla motivationen hos personerna att ta sig tid att svara på den. 

Skolan skall samarbeta med och spegla det omgivande samhället. Föräldrar är både en del av 

skolan och en del av det omgivande samhället. Därför valde jag också att genomföra en mind-

re enkät bland föräldrar om deras inställning till dessa frågor. Den enkäten bestod av en ja- 

eller nej-fråga om införande av ämnet livskunskap, samt endast en följdfråga för varje val.  

Här fanns också utrymme för egna, fria kommentarer. 

                                                                 
19 Patel R & Davidson B (2003). s. 82-83. 
20 Patel R & Davidson B (2003) s.75 
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2. Forskningsläge 

2.1.  Livstolkning och värdegrund 

Vilka livsavgörande frågor vi människor anser mest viktiga varierar från tid till annan efter-

som samhällets struktur och värderingar förändras i tiden. Religionen har under långa tider 

fungerat som en vägvisare, men idag lever vi i ett pluralistiskt samhälle där de viktigaste livs-

frågorna varierar. De påverkas till stor del av tidigare erfarenheter och upplevelser men också 

av boplats, ålder och omgivning m.m.  

Sven G. Hartman skriver i boken Livstolkning och värdegrund (2000) om att den svenska 

skolan under lång tid har varit villrådig, till och med tafatt, inför etiska problem, och att lärar-

utbildningarna i sådana frågor hänvisar till grundskolans måldokument. Men han ser ett pro-

blem med detta som han beskriver: 

 ”Läroplanernas direktiv när det gäller etiska området brukar präglas av otydlig-

het. Lärarna själva tvingas söka sig fram till en konsensus, något som de ofta 

misslyckas med, eftersom det omgivande samhället blivit mer och mer pluralis-

tiskt och det yrkesetiska perspektivet sällan är medvetandegjort i deras professio-

nella medvetande. […] Ska etiken ges en mer framträdande plats i skolan krävs att 

man bryter denna låsta situation. De grundvärderingar som hela tiden antas finnas 

bakom det som sker i skolan måste tydliggöras. Det är oftast en fördel om etiska 

resonemang kan föras tillbaka på principer av grundläggande natur.”21  

Han skriver vidare att det svenska samhället (och skolan) har haft problem med att inse att 

man har förbundit sig att följa barnkonventionen, och att detta är mycket tänkvärt för alla som 

arbetar med barn – i synnerhet för de som arbetar i skolan.

Ragnar Furenhed skriver i samma bok om att det är viktigt att fundera både över vilken norm 

(eller vilka normer) som bör förankras i eleverna samt också hur normerna skall överföras till 

                                                                 
21 Hartman S.G, (2000) Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Skapande 

vetande LTAB, Linköping s.17-18 

 17



eleverna. Det måste finnas en överensstämmelse mellan normernas innehåll och sättet att 

överföra dem. Furenhed skriver att ”Tidigare har fostran ofta inneburit att vuxna ”talat om” 

för barnen vad som är rätt och orätt, och försökt att påtvinga barnen att följa dessa påbud, men 

i centrum för humanistisk normförmedling idag måste samtalet finnas.”22

2.2.  C-uppsatser Linköpings universitet och Högskolan Dalarna 

Jag har studerat två tidigare uppsatser som behandlar ämnet livskunskap i skolan. En uppsats 

från Linköpings universitet, skriven av Ann-Sofi Petäjavaara 2003: Social kompetens i skolan 

– en studie av lärares uppfattning av social kompetens i skolan. Petäjavaara skriver om de 

förändringar som har uppstått i brytningspunkten mellan industrisamhället och kommunika-

tionssamhället, att dessa har skapat en social kris för människor, att antalet kontakter männi-

skor emellan ökat i sådan mängd att de idag är väldigt ytliga. Hon refererar till Anders Pers-

son som forskat om social kompetens i samhället. Han anser att vi idag har mindre tid att mö-

tas och odla nära relationer, och detta har skapat en ”mellanmänsklig trängsel” där människor 

inte lär sig att samspela med varandra. Petäjavaara skriver också om det ökade våldet bland 

ungdomar idag vilket en schweizisk forskare vid namn Guggenbuhl hävdar att inte är något 

nytt fenomen. Det har alltid funnits våld bland barn och ungdomar menar Guggenbuhl, men 

skillnaden är att det i stor utsträckning har flyttat från gator och torg in till skolan. Anledning-

en till att det blivit så menar han beror på att vi i dagens samhälle har tillrättalagt elevernas 

fritid alltför mycket. Barn och ungdomar behöver möta svårigheter och faror för att utvecklas 

till sociala individer, men idag är barns tillvaro så tillrättalagd och alltför beskyddad och de 

får då inte lära sig att behärska sin sunda aggressivitet. Petäjavaara skriver också om en norsk  

forskare, Terje Ogden, som menar att en bidragande orsak till minskad social kompetens 

bland elever i skolan idag är att barn har allt färre syskon nu än förr, och att föräldrar nuförti-

den är mindre medvetna om sin fostrande roll. Ytterligare en forskare nämns, Magne Raunda-

len, som anser att konkurrens och stress också är en påverkande faktor, och det har ökat så 

pass att det påverkar barn och ungdomar till ökad fientlighet och aggressioner.23  

                                                                 
22 Hartman S.G., (2000) Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Skapande 

vetande LTAB, Linköping s.51 
23 Petäjavaara Ann-Sofi (2003) Social kompetens i skolan, Linköpings universitet s.7-8 
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En annan uppsats från Högskolan Dalarna skriven av Agnes Tohmi och Brittmarie Lindberg 

(2005) behandlar frågeställningen vilka är de viktiga livsfrågorna?. De har genomfört en stu-

die där de undersökte vilka livsfrågor som elever och skolpersonal anser är viktigast att lägga 

till grund för samtal och reflektion i skolan. I uppsatsen beskrivs intervjuer med skolpersonal 

om vilka livsavgörande frågor de anser viktiga för elever i grundskolan. Bland den skolperso-

nal  som tillfrågats yttras resultatet att relationer är det viktigaste. Det gäller både relationer 

till kompisar, till andra vuxna och relationer mellan olika kön. Efter relationer anser de att 

frågor som rör rätt och fel är ett viktigt område. Skolpersonalen anser att elever i grundskolan 

behöver vidga sina vyer och inte bara tänka på sig själva, att det råder en utbredd egocentrism 

bland elever, framför allt i grundskolans senare år. Vidare anser skolpersonalen i den under-

sökningen att det är vikigt för eleverna att kunna föreställa sig konsekvenser av sitt handlande. 

Basfunktioner som att kunna kommunicera med andra, att veta hur man kan göra när man blir 

arg, samt också  sex- och samlevnad är sådant som behöver diskuteras för att eleverna ska ges 

möjlighet att få ett vuxenperspektiv på tillvaron. 24

 

2.3.  Känslans intelligens 

Daniel Goleman är doktor i psykologi i Massachusetts, USA. Han har beteendevetenskap och 

hjärnforskning som specialitet och har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat Känslans in-

telligens som utkom på svenska 1998 och blev en bestseller. I följande bok, Känslans intelli-

gens och arbetet, beskriver han emotionell intelligens som ”förmågan att känna igen våra 

egna och andras känslor, att motivera oss själva och att hantera känslor väl hos oss själva och 

i våra relationer.” 25 Goleman talar om människans olika intelligenser och förklarar att IQ, 

d.v.s .intellektuell intelligens, och EQ, emotionell intelligens är uttryck för aktiviteter i olika 

delar av hjärnan. Han hänvisar också till psykologen och intelligensteoretikern Howard Gard-

ner, som uttryckt berömda teorier om att människan har multipla intelligenser, vilka består av  

dels kognitiva, logiska eller matematiska, och dels också ”personliga” intelligenser såsom 

kunskap om sin egen inre värld och social förmåga.  

                                                                 
24 Agnes Tohmi & BrittMarie Lindberg, (2005) Livskunskap som ämne i skolan,  Högskolan Dalarna, s.27 
25 Daniel Goleman (1999) Känslans intelligens och arbetet, Fälth & Hässler, Smedjebacken s.339 
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Howard Gardner har vidareutvecklat sin teori om människans åtta multipla intelligenser till 

nya tankar om hur människan använder sina kapaciteter. Hans nya teorier handlar om att 

människan utöver sin intelligens även har fem sinnen som påverkar intelligensen. Han menar 

att människan har tre stycken kognitiva sinnen och två stycken humana sinnen. Alla fem av 

dessa sinnen behöver utvecklas hos alla individer för att få en helhet och för att intelligensen 

skall utvecklas. De kognitiva sinnena är Ämnes-/disciplinsinnet - att kunna behärska kunskap, 

syntessinnet - att kunna besluta vad som är viktigast och kreativitetssinnet – att våga utforska 

nya områden. De två humana av dessa fem sinnen, som handlar om EQ, är respektsinnet - att 

försöka samarbeta effektivt med olika människor, och etiksinnet - som gör att man agerar på 

ett sätt som tjänar samhället i stort. Människor måste fråga sig själv hur de vill vara, ”karaktär 

är viktigare än intellekt”26 fortsätter Gardner som också anser att frågan om etiska principer 

blir alltmer svår att lösa i dagens samhälle där allt snurrar allt fortare och förutsättningar stän-

digt förändras. Han liknar det vid att människor idag ständigt har att göra med en rörlig mål-

tavla. 

2.3.1. Golemans genusperspektiv 

Kvinnor brukar ofta betraktas som mera empatiska än män. Goleman förklarar detta med att 

det beror på att flickor uppfostras till att bli mera medvetna om sina och andras känslor än 

pojkar. Flickor får i större utsträckning mera träning i sin empatiska förmåga än vad pojkar 

får. Han skriver att när grupper av vuxna män och kvinnor jämförts i psykologiska tester är 

likheterna många fler än skillnaderna. Men när det gäller förmåga till empati har tester ändå 

visat att kvinnor i vissa delar är bättre än män, till exempel när det gäller att upptäcka en an-

nan persons känslor. Man har gjort undersökningar där man visat videoklipp på personer som 

uppvisar en känslomässig reaktion. Ljudet har filtrerats bort så att endast ansiktsuttryck och 

röstläge tydliggörs. I dessa undersökningar klarade sig kvinnor bättre än män i 80 procent av 

fallen. Men ju mer kroppsspråk och tydliga emotionella ledtrådar som visades av testperso-

nerna, desto bättre blev män på att läsa av känslor hos andra. Goleman skriver också att en 

annan dimension av empati är förmåga att ana någons tankar, och där har det inte visat sig 

någon skillnad mellan kvinnor och män. Dock kan man inte hävda att empati är en utmärkan-

                                                                 
26 Pedagogiska magasinet nr 3, 2006, Lärarförbundets tidskrift. S.10-13 

 20



de del av kvinnlig identitet, detta visade sig också genom tester där kvinnor visade sig mer 

empatiska om man hade uttryckt en förväntning på dem att de skulle vara det.27  

Goleman uttrycker sig också om samhällsförändringarna, och menar att möjlighet till fram-

gång förändras i takt med dessa. Vissa egenskaper som var relativt oviktiga på 1970-talet har 

fått avgörande betydelse på 1990-talet, såsom ”teambuilding” och förmåga att anpassa sig till 

förändringar. ”Helt nya egenskaper har börjat framträda som utmärkande för stjärnpresterare, 

främst att man är en katalysator för förändringar och förmår hantera etnisk mångfald. Nya 

utmaningar kräver nya talanger.”28

I debatten om huruvida EQ är en viktig intelligens eller ej, och om det är befogat med livs-

kunskap som obligatoriskt skolämne eller ej med övningar i den emotionella och sociala kom-

petensen stärks argumenten för detta ämne med Gardners och Golemans forskning.  Det är 

med utgångspunkt i deras forskning som Birgitta Kimber utvecklat sitt arbete om livskunskap, 

sitt material Livsviktigt och den SET-modell som vissa skolor använder sig av idag. 

2.4.  Skolverkets rapporter 

 

”Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att kunna klara framtida 

studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att 

klara detta måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero. Ett före-

byggande arbete är centralt för att skapa de rätta förutsättningarna. […]  Skolan  

ska  vara  trygg  och stimulerande. En plats dit både elever och personal känner 

lust att gå. Ett förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en naturlig ut-

gångspunkt.  Skolans värdegrund  skall  vara  väl  förankrad  hos  alla. En viktig 

uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra 

människors lika värde. För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar på ett 

systematiskt och aktivt sätt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan ska 

kännetecknas av ett helhetstänkande.  Eleverna ska veta att det finns ett system 

som bidrar till ökad trivsel och trygghet.”29   

                                                                 
27 Daniel Goleman (1999) Känslans intelligens och arbetet, Fälth & Hässler, Smedjebacken s.345 
28 Ibid s.18 
29 Skolverket 2007, Trygghet och studiero i skolan, information om nya bestämmelser 
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Detta skriver Skolverket i en aktuell rapport från 2007, om trygghet i skolan. 

I en annan rapport, också från 2007, står följande:  

”Hur väl skolan lyckas med att skapa en god värdegrund har betydelse för skolans 

möjligheter att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Att alla på skolan bemöter var-

andra på ett positivt och respektfullt sätt påverkar inte bara den sociala miljön 

utan också elevernas möjligheter att nå målen. När det gäller det pedagogiska och 

sociala klimatet i framgångsrika skolor verkar det bygga just  på en syntes mellan 

kunskaper och omsorg, vilket innebär att det råder ett ömsesidigt förhållande mel-

lan att utveckla elevernas kunskaper och att fostra dem. Framgångsrika skolor fo-

kuserar på att eleverna lär sig vad de ska kunna, men för att eleverna ska kunna 

prestera måste de också bemötas positivt.”30

 

I en rapport från Skolverket som utkom i Maj 2007 har de gjort en studie under 2006 om ele-

vers attityder till skolan, till lärare och till varandra. Undersökningen har genomförts regel-

bundet sedan 1993, och har gjorts både bland elever i åk 4-6, i åk 7-9 och i gymnasieskolan. 

Syftet med attitydundersökningarna är att få en utvärdering av svensk grund- och gymnasie-

skola samt att få olika gruppers syn på, upplevelse av och attityder till skolan. Ett viktigt syfte 

med attitydmätningarna är även jämförelser över tid.  

Skolverket konstaterar i sin rapport att hos både elever och lärare är stress ett problem i sko-

lan. Runt 15 procent av eleverna i årskurs 4–6 svarar att de känner sig stressade i skolan varje 

dag eller en till flera gånger i veckan. Jämfört med de äldre eleverna är det vanligare att äldre 

än yngre elever, och i synnerhet flickor, känner sig stressade i skolan. Grova ord och svordo-

mar hör till skolans vardag. Drygt sex av tio av eleverna i årskurs 7–9 menar att grova ord och 

svordomar ofta förekommer på skolan. 

Av de yngre eleverna är det 4 procent som känner sig mobbade av andra elever minst en gång 

i veckan. Lika många upplever sig mobbade minst en gång i månaden. Såväl otrygghet som 

olika former av kränkande behandling upplevs vanligare hos de yngre eleverna jämfört med 

de äldre. Var tionde elev i årskurs 4–6 känner sig oskyldigt anklagad en eller flera gånger i 

veckan och en lika stor andel upplever att andra elever visar avståndstagande genom att till 

exempel retas, viska och skämta om dem. Runt 5 procent av de yngre eleverna svarar att de 

                                                                 
30 Skolverkets lägesbedömning 2007, Bättre koll på läget, www.skolverket.se
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varje vecka upplever att ingen vill vara med dem eller att andra elever slår dem eller på annat 

sätt gör dem illa. Motsvarande siffra för de äldre eleverna är 2 procent. 

 
 

I läroplanerna fastslås att verksamheten på skolan ska präglas av omsorg om den enskilde 

individens välbefinnande och utveckling. Ingen ska utsättas för mobbning i skolan och ten-

denser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Undersökning-

en visar att trots att en överväldigande majoritet av eleverna trivs i skolan och känner sig 

trygga där finns det i alla årskurser och skolformer elever som upplever sig mobbade eller på 

andra sätt kränkta och illa behandlade.31 Av grundskolans äldre elever är det tre av tio som 

uppger att mobbning ofta eller ibland förekommer på skolan. 

Nästan var tionde elev i årskurs 4–6 känner sig oskyldigt anklagad minst en gång i veckan. 

Lika många bland de yngre eleverna känner sig retade av andra elever minst en gång i veckan. 

Att ingen vill vara tillsammans med dem upplever 5 procent av eleverna minst en gång i 

veckan. Nästan lika många svarar att andra elever slår dem eller gör dem illa på något annat 

sätt minst en gång i veckan.  

Av grundskoleeleverna är det 7 procent som svarat att de, mer eller mindre ofta blivit utsatta 

för kränkningar via SMS, chat o.s.v. De elever som känner sig mobbade uppskattar skolarbe-

tet men trivs sämre med såväl skolan som lärare, andra elever, raster och håltimmar jämfört 

med övriga elever. De mobbade eleverna bryr sig om och engagerar sig i skolarbetet i lika hög 

grad som andra elever men de upplever i större utsträckning att lärarna inte behandlar dem 

rättvist eller ger dem det stöd och den hjälp de behöver i skolarbetet. 

 

I Skollagen fastslås att alla som verkar inom skolan aktivt ska motverka trakasserier och för-

tryck. Frågor om skolans arbete med att motverka mobbning och kränkande behandling har 

ställts i alla Skolverkets attitydundersökningar och svaren från såväl elever som lärare visar på 

en positiv trend. 1993 tyckte hälften av de äldre eleverna och två av tre lärare att deras skola 

gjorde mycket för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling. År 2006 instäm-

mer åtta av tio elever och nio av tio lärare. Av de äldre eleverna är det 4 procent som svarar 

att det stämmer mycket dåligt att skolan arbetar aktivt med frågan. Motsvarande andel bland 

lärarna är 2 procent.32

                                                                 
31 Attityder till skolan, Skolverket 2006,  rapport 299 s.78 
32 Attityder till skolan, Skolverket 2006,  rapport 299 
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Enligt både lärare och elever tycks arbetet mot mobbning och kränkande behandling vara mer 

utbrett i grundskolans senare år jämfört med i gymnasieskolan. Nästan alla lärarna i de tidiga 

åldrarna i grundskolan tycker att skolan arbetar bra med frågan. Ju högre upp i utbildningssy-

stemet desto mindre är andelen nöjda lärare. Trots att en större andel elever och lärare upple-

ver att skolan arbetar aktivt för att motverka mobbning har andelen mobbade elever varken 

minskat eller ökat under perioden. 

 

Ett aktivt och målmedvetet arbete för att motverka mobbning och andra kränkningar förutsät-

ter kunskap. Lärarna i Skolverkets undersökning33 har fått ta ställning till i vilken utsträckning 

de själva anser sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för denna uppgift. Av hela lä-

rargruppen svarar 73 procent att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att aktivt kunna 

motverka mobbning och annan kränkande behandling. Det är en större andel av lärarna i 

grundskolan än i gymnasieskolan som anser sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens. I 

2006 års undersökning är det åtta av tio elever och nio av tio lärare som svarar att skolan arbe-

tar aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling. Andelen lärare som anger 

att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att aktivt kunna motverka mobbning och an-

nan kränkande behandling har ökat från 66 till 73 procent mellan 2003 och 2006. Trots att 

insatserna tycks ha ökat har varken andelen mobbade elever eller andelen lärare som utsatts 

för våld, hot eller trakasserier minskat märkbart under perioden 34

En förklaring till att mobbningen inte minskat trots att insatserna har ökat kan enligt Skolver-

kets rapport vara att medvetenheten om mobbning och kränkande behandling har ökat bland 

både elever och vuxna i skolan. Denna större medvetenhet har medfört att toleransnivån 

minskar, och problem inom området uppmärksammas och erkänns i högre utsträckning. En 

annan förklaring menar Skolverket kan vara att det alltjämt finns brister i det förebyggande 

arbetet, något som konstateras i såväl Skolverkets utbildningsinspektion som övrig tillsyns-

verksamhet. Ett framgångsrikt arbete mot mobbning och kränkande behandling kräver insat-

ser på samtliga nivåer i systemet, såväl individnivå som grupp- och skolnivå. 

 

                                                                 
33 Attityder till skolan, Skolverket 2006,  rapport 299 
34 Attityder till skolan, Skolverket 2006,  rapport 299 s.17 
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4. Undersökning 

4.1. Val av metod 

Vid val av metod för den empiriska undersökningen jag gjort har jag använt mig av Runa Pa-

tel och Bo Davidsons bok Forskningsmetodikens grunder (2003).  

Först har jag genom en kvantitativ enkätundersökning bland en mängd lärare och föräldrar 

undersökt efterfrågan på ämnet livskunskap i skolan. Vill inblandad personal och föräldrar ha 

det till sina elever? En frågeställning som handlar om efterfrågan låter sig bäst besvaras ge-

nom statistiska uppgifter av en så bred undersökningspublik som möjligt.  

Vidare har jag samlat några argument för och emot ett införande av ämnet, vilket jag sedan 

presenterar. 

 

4.1.1. Teori – deduktiv och induktiv metod 

 

Genom en deduktiv metod – bevisandets väg - utgår man ifrån teorin och genom undersök-

ningen  fastställs en slutsats till teorin. Genom en induktiv metod går man tvärtom utan teori 

direkt på en undersökning och utifrån den arbetas en teori fram. Den induktiva metoden riske-

rar att bli relativt ogenerell eftersom resultatet kan bli väldigt typiskt för just den specifika 

situationen och den tidpunkten som man undersökt.35

Jag har tänkt att använda en induktiv metod, trots att den riskerar att bli relativt situationsbun-

den. Jag utgår inte ifrån någon teori, utan har genomfört en undersökning och utarbetat en 

teori utifrån det material jag samlat in. Insamling av material och information har jag gjort 

med en kvantitativ datainsamlingsteknik, och endast i viss mån kvalitativt. Det problemområ-

de jag undersökt kan presenteras med båda modellerna. Med kvantitativ undersökning menas 
                                                                 
35 Patel R & Davidson B (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en un-

dersökning. Studentlitteratur Lund 
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sådan forskning där datainsamling mäts, bearbetas och analyseras statistiskt. Vid kvalitativ 

forskningsmetod fokuseras på tolkning och analys av insamlad information. 

 

4.1.2. Avgränsningar 

 

I arbetet med urvalet blev ett problem att en av mina undersökningsgrupper är föräldrar, och 

denna kategori finns ju inte i skolan annat än på tillfälliga besök vid föräldramöten o dyl. För-

äldrarna är istället spridda i det omgivande samhället på sina respektive arbetsplatser vilket 

kan göra det lite mera besvärligt att nå dem. En möjlighet som jag då använt mig av för att 

hitta en större grupp föräldrar att ställa enkätfrågor till är att jag besökt en idrottshall under en 

tidsperiod då knatte- och juniorlag hade träningspass. Ett alternativ var att besöka ett föräld-

ramöte i skolan, men en nackdel med ett sådant besök kan vara att den föräldragruppen är 

påverkad av en och samma lärare och dess attityd till ämnet. De svaren kan alltså bli väldigt 

situationsbundna. Alltså ökade möjligheten att få en bättre spridning på svaren om föräldrar 

från olika skolklasser och olika tillfällen tillfrågades.  

  

4.2. Urval 

Jag har genomfört en fallstudie 36 där jag ställt enkätfrågor till två kategorier av grupper: lära-

re och föräldrar. Dessa grupper får representera skola och elevernas hem. Den kvantitativa 

undersökningen har jag genomfört på så många lärare som möjligt i centralorten i en kom-

mun, samt också på en större grupp föräldrar i samma kommun. Ju fler deltagare i undersök-

ningen desto bättre verklighetsförankring i resultatet. De föräldrar som jag valt ut till deltaga-

re i undersökningen hade själva vid tillfället för undersökningen barn inskrivna i grundskolan. 

Grundskolans alla år, F-9, har godkänts som kriterium. 

                                                                 
36 Patel R & Davidson B (2003) s.54. 
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4.3. Genomförande 

Undersökningen bland lärare gjordes inom en och samma kommun. En mindre kommun av 

”småstadsmodell” med ca 10.000 invånare, där det i centralorten finns två grundskolor. De 

lärare som tillfrågades arbetar både i F-6-skola och på högstadium, och enkäterna besvarades 

under skolornas ”arbetsplatsträff” där alla lärare var samlade vid ett tillfälle. Detta kan förstås 

också påverka utfallet eftersom resultatet riskerar att vara situationsbundet, och påverkat av 

hur lärarna vid just det tillfället ansåg sig ha tid att svara på enkäten. Eller påverkat av aktuel-

la händelser eller diskussioner som pågått i skolan vid detta tillfälle. 

4.3.1.  Enkätsvar lärare 

Av de enkätsvar som insamlats bland lärare var det en majoritet som ansåg att det är önskvärt 

med införande av ämnet i skolan. Majoriteten positiva svar bland föräldrar var dock ännu stör-

re. (se fig.1) Antal enkätsvar från lärare var 40 stycken, medan antal enkätsvar från föräldrar 

var något fler,  50 stycken.  

I undersökningsgruppen lärare var det 85 procent som gav ett positivt svar på frågan om infö-

rande av ämnet livskunskap i skolschemat, medan det i undersökningsgruppen föräldrar var 

ännu större andel positiva, nämligen 98 procent.  

 

Fig. 1 Enkätsvar lärare och föräldrar 
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För de lärare som svarat positivt på ett införande av ämnet livskunskap var en följdfråga om 

de i så fall tror att detta kan påverka elevernas studieresultat? Av dessa svarade 85% Ja, att de 

absolut tror att detta kan påverka, medan 15% svarade kanske eller vet ej. 

På frågan till lärare om de skulle kunna tänka sig att själva undervisa i ämnet blev resultatet 

intressant med tanke på att så många var positiva till ämnet. Det var en del av lärarna som 

trots en positiv inställning till införande av ämnet svarade att de inte själva skulle vilja under-

visa i ämnet. Av 34 st. som svarat positivt på ett införande av ämnet var det hela 26,5 procent 

som svarade att de inte var intresserade av att själva bedriva sådan undervisning. (se fig.2) 

 

Fig. 2 Vill lärare undervisa i ämnet livskunskap 
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En följdfråga till de som svarat positivt på införande av ämnet livskunskap var om de anser att 

det behövs en särskild utbildning för lärare att undervisa i ämnet? På den frågan svarade 79% 

Ja, det behövs, medan 21% inte ansåg att någon sådan utbildning behövs.   

 

 

Vid frågan till lärare om vilka delar av SET-modellens olika punkter som de anser är viktigast 

svarade bara 76 procent av lärarna överhuvudtaget på frågan. Många tyckte att det inte går att 

specificera någon del som viktigare än en annan, att alla delar är likvärdiga. De ansåg en så-

dan fråga för svår att besvara rättvist. De som ändå svarade gav poäng till de fem olika delar-
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na: social kompetens, självkännedom, empati, känslor och motivation. Av dessa svar visade 

sig i svaren att självkännedom och social kompetens ansågs som mera viktiga och känslor 

som mindre viktiga. (se fig.3) 

 

Fig. 3 Viktigaste livsfrågorna i skolan 
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4.3.2. Argument för och emot 

 

Kommentarer på JA- svar bland lärare: 

”Alla bör ibland arbeta med detta. Alla vuxna bör visa att det är viktigt.” 

”Att kunna hantera känslor och ha empati skulle förmodligen ge mindre konfliktutredning på 

lektionstid.” 

”Timtid måste tas från något ämne. Ämnet får då mindre tid = mindre kunnande? Kanske på 

sikt bättre klimat i klassen = mindre tid till ”utredningar”.” 

”Trivs man med sig själv har man en bra förutsättning för att kunna samarbeta med andra och 

förstå andra.” 
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”Man måste kunna hantera sina känslor och må bra för att få en bra inlärningsprocess.” 

”Att öka självkänsla och självkännedom hjälper alltid. Finns trygghet har man lättare att 

lära/tänka och får en ökad motivation.” 

”Jag vill införa ett sådant ämne redan från år 1, men absolut inte med namnet ”livskunskap”, 

utan ”filosofi”. Finns mycket intressant forskning kring detta med filosofi och vilka effekter 

ämnet har på övrig undervisning.” 

 

 

Kommentarer på NEJ –svar bland lärare: 

”Jag tycker att detta är viktigt att inkludera i alla ämnen, men är villig att ha det periodvis t.ex. 

under en temavecka.” 

”Självklart ska vi stötta elever i deras utveckling, men vi får inte ge föräldrar möjlighet att 

avsäga sig ansvar för uppförande och uppfostran.” 

”Jag tycker att uppsplittringen blir för stor med ytterligare påhittade ämnen. Satsa på en större 

helhet istället och låt inte föräldrar bli fråntagna sitt ansvar som förebilder och diskussions-

partners.” 

4.3.3. Enkätsvar föräldrar 

Av de enkätsvar från föräldrar som jag fick in var det endast en person som inte ansåg att äm-

net livskunskap behövs i skolan idag. Alla övriga svarade positivt (Ja) på frågan och även 

positivt på om de tror att det kan påverka elevernas studieresultat. 

Kommentarer föräldrar: 

Alla utom en person har svarat Ja. Egna kommentarer: 

”Alla barn och elever är ALLAS ansvar = vår framtid!” 

”Detta är både föräldrars och skolans gemensamma ansvar, men skolan måste vara drivande.” 

”Borde vara kärnämne, ty utan de här bitarna är det svårt att fungera i samhället. Många sak-

nar förebilder i hemmet, därför är det viktigt i skolan.” 

”Varför klarar vi vuxna inte av att föra ut denna kunskap?” 
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5. Diskussion  

Här följer en diskussion om den forskning jag tidigare nämnt och den undersökning jag gjort.  

Syftet med min studie var att undersöka intresset för ett införande av ämnet livskunskap i sko-

lan, och genom en kvantitativ enkätundersökning se om lärare och föräldrar vill ha ett sådant 

ämne på skolschemat. Här visade sig intresset stort och endast några få av lärarna hade avvi-

kande åsikter. Några få av lärarna ansåg att dessa frågor är föräldrarnas ansvar, inte skolans, 

men för övrigt visade enkäterna att det finns en utbredd önskan att schemalägga detta ämne 

för skolelever.  

De teoretiska argument som pekar på att livskunskap borde bli en del av elevernas vardag 

talar för sig själv, därför vill jag i min diskussion fokusera på social kompetens, kunskapsbe-

greppet, motivation, respekt och ansvar.   

Att social kompetens, självkännedom och känslor påverkar människor och deras handlande är 

ett faktum. Att dessa faktorer i hög grad också påverkar människors (skolelevers) prestationer 

och därmed också motivationen har inte hittills setts som lika självklart. Kanske är det så att 

detta inte ansetts så viktigt under de samhällsbilder som funnits tidigare, men att kunskap om 

människans inre värld har ökat i vår moderna tid, och att också behovet av social kompetens 

har ökat. 

Den traditionella synen på kunskap som faktabaserad, och uppfostran som föräldrarnas ansvar 

är en syn som nog behöver förnyas inom Sveriges grundskolor. Hur viktigt är det att elever i 

skolan får hjälp med sina känslor, sin sociala kompetens och sin motivation? Det ter sig gans-

ka självklart att ämnet inte skall förringas om man ser till vad de här forskarna anser. Att be-

härska social kompetens har i dagens pluralistiska samhälle försvårats, det tycks både Jenner, 

Juul och Goleman vara överens om i sin forskning. De uttrycker också en samstämd åsikt om 

att detta är ett viktigare ämne idag än för bara några decennier sedan. Att utveckla sin sociala 

kompetens är ytterst viktigt för människor för att kunna fungera i samhället idag. Eftersom 

samhällsbilden har förändrats så mycket och våra dagliga möten har mångdubblats har detta 
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behov uppkommit. Golemans uttryck att ”nya utmaningar kräver nya egenskaper”37 ger insikt 

om att ett nytänkande i skola och utbildning kan vara på sin plats. Goleman uttrycker också 

om samhällsförändringarna, att möjlighet till framgång förändras i takt med samhällets för-

ändringar, detta är viktigt för skolan idag att betänka. Här kanske behövs ett nytänkande, vi 

kan nog hålla med Goleman om att vissa egenskaper som var relativt oviktiga på 1970-talet 

har fått avgörande betydelse på 1990-talet. Relationer, social förmåga och Känslans intelli-

gens har blivit allt viktigare. 

Gardner anser ju också att alla fem av de mänskliga sinnen han beskriver behöver utvecklas 

hos alla individer för att få en helhet och för att intelligensen skall utvecklas. Skolans uppdrag 

är att förmedla kunskap och då bör kanske skolan också prioritera dessa mänskliga sinnen och 

dess utveckling samt hjälpa eleverna till en utveckling av intelligensen. Gardners uttryck ”ka-

raktär är viktigare än intellekt”38 är ett argument för att ge möjlighet att arbeta med sin person-

liga karaktär i skolan. 

Kimber anser att man genom arbete med övningar i bland annat social kompetens kan både 

minska och förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i skolan och ge dem det stöd 

som de så väl behöver i dag. Ökad stress, konkurrens och ständig exponering av information, 

möten och valmöjligheter skapar psykisk ohälsa bland barn och ungdomar idag. Om skolan 

ska ge möjligheter till kunskap och framgång för eleverna och ge en utveckling av intelligen-

sen så behövs även perspektivet på vad människan klarar av, och ökad självkännedom. 

Med tanke på att motivation är så viktigt i skolan för att nå fram till positiva studieresultat är 

det kanske inte fel att kontinuerligt arbeta med elevers själförtroende eller självkännedom. 

Motivation hos eleverna är en förutsättning för att de ska nå sina mål i den demokratiska sko-

lan idag.  Jenner skriver om motivationen som en process som hänger samman med personens 

självförtroende. Eftersom motivationsprocessen enligt Jenner också påverkas i stor grad av 

sociala faktorer, till exempel sociala relationer, är det också ett befogat argument för ett infö-

rande av livskunskap som obligatoriskt i skolan där man ges möjlighet att öva upp sin sociala 

kompetens och därmed sin motivation. 

                                                                 
37 Daniel Goleman (1999) Känslans intelligens och arbetet, Fälth & Hässler, Smedjebacken 
38 Howard Gardner, Pedagogiska magasinet nr 3, 2006, Lärarförbundets tidskrift 
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 Juul skriver om att förhållandet mellan makt och ansvar mellan vuxna och barn har föränd-

rats, och att både vuxna och barn idag har förlorat respekt i många områden. Detta har också 

ett intressant perspektiv på samspelet människor emellan. Om vi, som Juul anser, är på väg 

mot en tid där respekt alltmer saknas och där vuxnas respekt handlar om personligt ledarskap 

är social kompetens verkligen något som behöver prioriteras högre i skolornas styrdokument. 

Moral och etik styr människors handlande och behöver lyftas upp i prioritering i skolan, och 

det behövs forum för samtal om respekt och viktiga relationer. 

Även den nya lagen i Sverige, Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever (2006:67), vittnar om de samhällsförändringar som skett den 

senaste tiden och som skolan behöver arbeta med. Att införa livskunskap som skolämne är 

kanske ett verktyg för att förbättra skolmiljön och de problem som finns. Skolan skall till-

sammans med elevernas föräldrar hjälpas åt att uppfostra barnen. Skolverket efterlyser före-

byggande arbete i skolorna. Deras rapporter ger bilder av stress och trakasserier bland elever. 

Att skapa en miljö där varje elev skall mötas med respekt, både av lärare och av andra elever, 

är ett av skolans grundläggande uppdrag. Därför behöver skolan kanske få tydligare styrdo-

kument med uttalade direktiv till hur de kan arbeta med detta uppdrag. En möjlighet kan vara 

att införa livskunskap som ett obligatoriskt ämne i skolan. Om det finns i styrdokument och 

läroplaner med tydliga direktiv så blir inte ett sådant arbete avhängt på om det finns eldsjälar 

bland lärare eller ej. Vårt kunskapssystem måste ständigt förändras och utvecklas bland annat 

genom att definiera nya problemområden, som exempelvis detta är. Skolan behöver öka sin 

förmåga att vara i takt med omgivningen för att nå framgång.  

Föräldrar och lärare i min undersökning tycks överens om att det är befogat att införa ämnet 

livskunskap i skolan. De enkäter jag samlat in ger en bild av en stor efterfrågan för detta. 

Bland de svar jag samlat in bland lärare fann jag det intressant att en relativt stor del av de 

lärare som ville införa ämnet i skolan ändå inte var villiga att själva undervisa i ämnet. Detta 

kanske kan tyda på att en del lärare fortfarande anser att faktakunskaper är viktigare än social 

kompetens. Det är nog ofta så att lärare hellre vill fokusera på sitt ämne, och inte lägga tid på 

känslor och sociala behov. Men det kan också bero på brist på kompetens. I Skolverkets un-

dersökning rapporterades att 73 procent av lärarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap och kom-

petens för att aktivt kunna motverka mobbning och annan kränkande behandling.(denna upp-

sats.s.22) I min undersökning blev bilden så gott som densamma,  73,5 procent ansåg sig vil-

liga att undervisa i ämnet. Detta kan bero på frågans formulering, i min enkät ställdes inte 
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frågan om de ansåg sig ha kunskap, utan frågan var om de var villiga att själva undervisa i 

ämnet. Men en orsak till ett visst motstånd hos några lärare i min undersökning kan också 

vara som i Skolverkets undersökning, att den andelen lärare inte anser sig ha tillräcklig kun-

skap och kompetens i så svåra frågor.  

Så gott som alla föräldrar som deltog i undersökningen skulle gärna se ämnet livskunskap 

som obligatoriskt ämne i sina barns skola. Eftersom alla föräldrar dock var så eniga i sina svar 

blev den delen av min undersökning inte så omfattande att presentera. Jag konstaterar att det 

finns ett stort utbrett intresse bland föräldrar att införa ämnet livskunskap, att behandla svåra 

livsfrågor i skolan. 

Slutligen kan sägas att dagens samhälle ställer stora krav på människor, och det rapporteras att 

många elever i skolan upplever sin situation som stressad och utsatt. Den psykiska ohälsan 

bland barn och ungdomar har ökat, och samspelet människor emellan har försvårats. Därför 

tycks det finnas ett behov av en kontinuerlig mötesplats i skolan för samtal och reflektion 

kring viktiga livsfrågor.  Ett strukturerat arbete med värdegrundsfrågor kan vara en hjälp för 

elever i skolan att må bättre och hjälpa dem att kunna hantera sin situation bättre. Skolans 

elever behöver hjälp och handledning i sin individuella utveckling för att kunna axla det an-

svar som de idag skall ta för sin egen inlärning, och för att kunna hantera det enorma utbudet 

av sociala relationer som de utsätt för med respekt. 
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Enkät – Livskunskap som skolämne?   Lärare  ☺ 
 
Det finns en motion till riksdagen (2000) av Eva Arvidsson (s) om önskat införande av skol-
ämnet livskunskap i de svenska grundskolorna.  
Vissa skolor har infört ämnet, och enligt den SET-modell som använts hittills innehåller un-
dervisningen att träna självkännedom, att hantera känslor, öka empatisk förmåga, öka 
motivation och social kompetens hos eleverna.  
 
1. Anser du att ämnet behövs i skolan idag? Ja 
    Nej (gå till fråga 7) 
 
2. Om Ja, Tror du att det skulle kunna påverka elevernas studieresultat?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Vilket är viktigast? Rangordna dessa punkter med 1-5: självkännedom, känslor, empati, 
motivation, social kompetens. Tycker du att något saknas ? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Skulle du själv vilja undervisa i ämnet ? Ja 
    Nej 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Behövs särskild utbildning för lärare   Ja 
för undervisning i ämnet?   Nej 
 
___________________________________________________________________________ 
6. Finns plats i ert schema att praktiskt   Ja 
införa livskunskap som ämne?  Nej 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Om Nej, anser du att skolan bör 1. hantera dessa frågor integrerat i andra ämnen?  
(välj 1-3)               2.  detta är föräldrarnas ansvar?  
               3.  annat, vad? 
    ______________________________ 
 
Motivering /kommentarer: 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Enkät – Livskunskap som skolämne?  Förälder      ☻ 
 
Det finns en motion till riksdagen (2000) av Eva Arvidsson (s) om önskat införande av skol-
ämnet livskunskap i de svenska grundskolorna.  
Vissa skolor har infört ämnet, och enligt de modeller som använts hittills kan ämnet innehålla 
till exempel att träna självkännedom, att hantera känslor, öka empatisk förmåga, öka mo-
tivation och social kompetens hos eleverna. Samt också att träna sig i konflikthantering.  
 
1. Anser du att ämnet behövs i skolan idag? Ja 
    Nej (gå till fråga 3) 
 
2. Om Ja, Tror du att det skulle kunna påverka elevernas studieresultat? (-betyg) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Om Nej , anser du att dessa frågor i skolan bör ingå i andra/alla ämnen?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Behövs livskunskap bara i vissa städer/områden? 
   
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Är dessa frågor skolans eller föräldrarnas ansvar? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Egen kommentar: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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