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Abstract  

Essay title is: A student perspective on the subject life skills and its relationship to masculinity. The 

paper will clear out the student perspective in order to examine students' attitude towards what would 

be important to touch on a matter of life.  

The essay will explore what is important for students to discuss and respond to their environment in 

schools and perceived to be relevant to talk about in life skills. There is an object which deals with 

gender and masculinity in the study. The study would examine whether a student perspective on life 

can affect the current knowledge of gender structures in the school. Qualitative research interviews 

were carried out in seven students in grade 9 at a school located in inner suburbs of Stockholm. In-

terviews were of semi-structured nature and after transcription analyzed with hermeneutic and phe-

nomenological method. A theoretical background of theories on life skills and other core subjects has 

also been behind the thesis conclusions. 
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1 Inledning 

Ingen relevant forskning har genomförts som med liknande ansats närmat sig elevernas syn på ämnet 

livskunskap. Dock har liknande forskning genomförts som på en rad olika angreppspunkter skiljer 

sig från den undersökning som är syftet med denna uppsats. Jonny Österman har skrivit en uppsats 

för Uppsala universitet som berör något som liknar ett elevperspektiv. Studierna som genomförts har 

dock utgått från de ramar som den undervisning som eleverna får i ämnet livskunskap. En slutsats 

som Österman drar i sitt examensarbete är att ett stort engagemang i undervisningen hos eleverna är 

en mycket viktig faktor för att elevernas upplevelse av livskunskap ska bli positiv
1
. Slutsatsen som 

dras öppnar för att undersöka vad som betyder något för pojkarna samt hur det kan användas inom 

ramarna för ämnet livskunskap. Vidare har det skrivits andra examensarbeten som berör livskunskap 

som ämne men i regel är syftet utformat på så vis att ämnets relevans problematiserats något som 

denna undersökning inte har i syfte att göra. Övrig litteratur om skolämnet livskunskap utgår i regel 

från någon av de olika perspektiv och metoder som finns tillgängliga på marknaden. Störst på mark-

naden är Birgitta Kimber som är ledande på marknaden med sitt SET-programm. Kimber är legiti-

merad psykoterapeut och doktorand på Karolinska institutet. Litteraturen som finns om det mark-

nadsledande programmet är skriven av Kimber själv och ger ingående information om programmets 

metod
2
. Kimbers program är relevant för examensarbetet eftersom det anses vara normen för ämnet 

livskunskap. Vidare finns andra metoder för att arbeta med ämnet livskunskap som är relevanta för 

att kontrastera mot Kimbers material och metod för livskunskap.  

När det kommer till den genusaspekt som kommer att prägla denna undersökning har inga jämförba-

ra studier genomförts. Ett examensarbete skrivet för Stockholms universitet har berört genusaspekter 

i skillnaden på upplevelsen av ett särskilt kursmaterial i ämnet livskunskap. Här har studien genom-

förts på yngre elever vilket skiljer sig åt denna studiens intressegrupp. En rik mängd av litteratur 

finns tillgänglig som berör pojkars psykiska hälsa och olika aspekter på hur maskulinitet skapas vil-

ket kan bidra till denna studie. Rikard Jonsson har med sin doktorsavhandling Blatte betyder kompis 

varit en inspirationskälla. Jonsson har studerat unga pojkars sätt att kommunicera och hur de förhål-

ler sig till maskulinitet och vad det innebär att vara pojke med invandrarbakgrund. Central är Con-

nell, R., W, som med sina teorier om hegemonisk maskulinitet har legat till grund för många av den-

                                                 
1
 Jonny Österman. Livskunskap, ett ämne på gymnasiet? (Uppsala: Uppsala universitet, institutionen för lärarutbildning, 

lärarexamensarbete, 2006), 4.  
2
 Ylva Olsson, Livskunskap – en kartläggning av Stockholms gymnasieskolor (Stockholm: Psykisk hälsa - barn och unga, 

2007), 11.  
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na uppsats grunder gällande olika perspektiv på maskulinitet
3
. Teorier om maskulinitet är centrala för 

förståelsen av pojkarnas sätt att förhålla sig till varandra i skolans miljö och hur maskulinitet eventu-

ellt reproduceras i skolan.  

Uppsatsen kommer att beröra pojkarnas syn på ämnet livskunskap men även problematisera före-

ställningen som mötts under praktiken under lärarutbildningen av att pojkarna på skolan har större 

behov av ett ämne som livskunskap. Den teoretiska bakgrunden belyser sambanden som finns mellan 

den allmänna uppfattning bland skolans praktiker av pojkarnas sociala relationer med varandra, samt 

det allmänna uppförandet på skolan och det faktum att skolan har som uppdrag att arbeta efter ett 

politiskt styrdokument som har en fastställd agenda av hur elever skall uppfostras
4
. Den teoretiska 

anknytningen tar upp alternativa synsätt på värdegrundsfrågor. Här problematiseras även behovet av 

värdegrundsfrågor i Lpo 94. Sambandet mellan genusaspekten och värdegrundsdebatten som båda 

lyfts fram i den teoretiska bakgrunden är den centrala diskussionen i uppsatsen. Här lyfts teorier om 

andra sätt att tänka kring moralisk fostran fram än den rådande som skall genomsyra all undervisning 

i skolan
5
 . Även teorier kring maskulinitet som tillsammans med värdegrundsdebatten ger intressanta 

möjligheter att förstå pojkarnas situation i skolan. Den genusaspekt som lyfts med fokus på maskuli-

nitetsstudier ämnar bidra till en fördjupad förståelse av pojkars livsvärld. Vidare bidrar debatten 

kring utbildning i etiska och moraliska frågor till att ge en alternativ bild till den allmänna bilden av 

vad som skall förmedlas till eleverna och om det skall finns med i läroplanen. Värdegrundsdokumen-

tet i Lpo 94 berör en rad olika frågor som det inte råder konsensus om i den svenska skolan vilket gör 

debatten relevant om dess vara eller icke-vara i läroplanerna.   

Skolan är en miljö som reproducerar maskulinitet och föreställningar om kön men det finns även 

förutsättningar att genom undervisning utmana en given genusordning
6
. Skolan där jag har praktise-

rat har inför denna termin skurit ned på elevhälsan och har nu ingen kurator på skolan. Skolans rektor 

har infört ämnet livskunskap obligatoriskt på skolan och har en stark tilltro till ämnet. Livskunskap 

som begrepp har visat sig vara svårt att definiera. I skolorna i Sverige finns ett fåtal koncept som har 

olika definitioner av vad livskunskap betyder. På skolan där uppsatsens undersökning kommer att 

äga rum arbetar man med det vanligaste konceptet av undervisning i ämnet livskunskap vilket är 

SET-programmet som är framtaget av Birgitta Kimber.   

                                                 
3
 R. W Connell, Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos, 1995), 95. 

4
 Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, 1998), 1.  
5
 Ibid.  

6
 Rikard Jonsson, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola (Stockholm: Ordfront, 2007), 41.  
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Slutligen är målet att finna alternativa metoder till normpåverkan genom att ändra synen på värde-

grundsfrågor genom att applicera ett elevperspektiv. Fösta kapitlet i Lpo 94 behandlar de grundläg-

gande värden som skolan skall leva upp till. Avsnittet som behandlar de grundläggande värdena kal-

las för värdegrunden och har kommit att bli en problematisk formulering som idag innefattar samtli-

ga frågor som berör frågor om elevernas situation i skolan som handlar om elevernas sociala relatio-

ner
7
.   

För att undersöka vad som är viktigt för pojkar att samtala inom ramarna för ett ämne som livskun-

skap är det viktigt med förståelse för pojkarnas vardag i skolorna. Pojkar upplevs av skolans personal 

vara i behov av att resonera kring moral och etiska frågor i högre utsträckning än flickor. Uppsatsen 

ämnar undersöka om den bild av pojkarnas beteende påverkas eller reproduceras av den bild av poj-

karnas maskulinitet som personalen uttrycker implicit genom bemötande och explicit genom diskurs 

och bemötande.  

2  Syfte och frågeställningar  

2.1  Studiens syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka vad som är viktigt för eleverna att diskutera och förhålla sig till i deras 

livsmiljö i skolan och som upplevs vara relevant att samtala om på livskunskap i skolan. Ett annat 

syfte är att undersöka hur pojkarna tror att man engagerar klassen att arbeta med värdegrundsfrågor 

och hur de upplever sin nuvarande undervisning i livskunskap ur ett demokratiskt perspektiv. Ett 

vidare syfte är att kunskap om elevers sinnesvärld och associationer kring ämnet livskunskap kan 

bidra till kunskap som kan vara viktig för skolors utformning av ämnet livskunskap för att nå elever-

na bättre.  

Ett annat syfte som handlar om genus och maskulinitet finns i studien. Det genusrelaterade syftet 

ämnar undersöka hur en oönskad maskulinitet reproduceras i skolan? Studien har en hypotes om att 

det finns ett samband mellan de bemötande pojkarna får i skolan och den standardiserade undervis-

ningen i livskunskap. 

  

                                                 
7
 Lpo 94, s. 1 
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2.2  Frågeställningar 

 Hur upplever pojkarna ämnet livskunskap? 

 Vilka frågor knutna till livskunskap intresserar eleverna? 

 Hur ser pojkarna att man engagerar klassen att delta aktivt i undervisningen i ämnet livskun-

skap? 

 Hur påverkas pojkarnas homosociala beteende av ett elevperspektiv i ämnet livskunskap? 
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3 Teori 

3.1 Genus och maskulinitet i skolan 

Heteronormativitet innebär en vedertagen bild av att samtliga pojkar och flickor är heterosexuella 

samt att det är det eftersträvansvärda sättet att leva sitt liv. Inom många områden i samhället finns 

strukturer och institutioner som reproducerar heterosexualitet som det naturliga. Det som faller utan-

för den binära könsuppfattningen anses som avvikande och bestraffas på olika vis.  Exempel på detta 

kan ta sig uttryck i marginalisering, mobbning, eller homofobi
8
. I skolan finns en norm för hur en 

pojke skall bete sig för att uppfattas som maskulin. Normen är inte fast utan är ständigt i förhandling 

inom gruppen. Att uttrycka sig normbrytande bestraffas ofta med kommentarer om att det som sades 

eller gjordes var antingen bögigt eller feminint. Maskuliniteten som stereotyp står i ett dikotomiskt 

förhållande till den feminina stereotypen vilket är en förutsättning för att maskuliniteten skall kunna 

definieras
9
. Den homosexuella maskuliniteten är mest underordnade maskuliniteten. Även hetero-

sexuella pojkar och män kan komma att bli associerade med denna underordnade grupp om feminina 

markörer kommer att förknippas med personen
10

. De befintliga normerande definitionerna av masku-

linitet som råder i samhället är en bild av en man som få lever upp till men många är de pojkar och 

män som drar fördel av den patriarkala utdelningen vilket innebär att de vinner på sin överordning 

över flickor och kvinnor
11

.  

3.2 Maskulinitet och skolan 

Den maskulinitet som iscensätts i skolan är specifik. Men den genusordning som finns i skolan är 

inte isolerad från andra delar av samhället utan uppvisar samma mönster. Det vanliga genusmönstret 

som möts i skolan är att pojkar framstår som den aktive som är tuff och sportig och har svårt att tala 

om privata känslor. Flickor där emot uppfattas som omvårdande och känslosamma
12

. En binär köns-

uppdelning har varit självklar inom skolan har en lång tradition. Flickor och pojkar har skiljts åt i 

olika skolor historiskt. I dag skiljs könen från varandra genom olika program och ämnen
13

. Skolan 

har en funktion som reproducerar en genusordning. Maskulinitetsforskaren Raewyn Connell kallar 

den reproducerande funktionen för en genusregim där maskulinitet skapas
14

. Det som utgör meka-

                                                 
8
 Rosenberg, 9.  

9
 Jonsson, 41.   

10
 Connell, 102.  

11
 Ibid., 103.  

12
 Jonsson, 38.  

13
 Jonsson, 40.  

14
 Ibid., 41.  
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nismen för den reproduktion som åsyftas handlar om hur olika fenomen i skolan verkar normerande 

på kön så som könskodade ämnen och undervisning om kön. Det är inte bara skolans undervisning 

som iscensätter maskulinitet utan pojkarnas sociala relationer i skolan där samtal och umgänge på-

verkar iscensättandet. Connell ser även möjligheter för skolan att utmana en given genusordning med 

undervisning vilket kan motverka skolans iscensättande av en normerande maskulinitet. Intressant i 

sammanhanget är att skolans läroplan uttrycker att ”skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster”
15

. Med tanke på att skolan är en institution som reproducerar en normerande maskuli-

nitet upplevs vara paradoxalt med tanke på läroplanens formulering om att motverka traditionella 

könsmönster. Detta gör sociologen Philip Jacksons teorier om den dolda läroplanen ytterst relevanta. 

Teorin handlar om att det finns en informell läroplan som förmedlar andra värderingar i skolan än 

den som styrdokumenten vill förmedla
16

.   

Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som är användbart för att förklara de hierarkier som finns 

bland män i form av maktskillnad eller status. Teorin bygger på att män strävar efter makt bland 

andra män
17

. Hegemonisk maskulinitet har använts inom utbildningsstudier för att förklara klass-

rumsdynamiken bland pojkar. Det man har varit intresserad av har varit att med hjälp av begreppet 

hegemonisk maskulinitet undersöka maktförhållandena mellan pojkar i klassen samt mobbning som 

fenomen i grupper
18

. I en studie som genomförts av Jesper Fundberg där författaren studerar hur 

pojkfotboll fungerar som en maskulin fostringsmiljö och ser likheter med skolan där disciplinering 

och maktstrukturer finns mellan pojkarna
19

. Rummet som fotbollslaget utgör för de pojkar och fäder 

som har tillgång till är en fostringsmiljö där pojkarna lär sig vad det innebär att vara man. Det begär 

som pojkar och män har att ingå i en nära intim miljö med egna regler och diskurser där kvinnor är 

exkluderade kallas för homosocialt begär. Att ha ett begär innebär att ett behov finns att i en grupp 

umgås samt att kunna ge uttryck för inbördes beundran när det kommer till att olika egenskaper som 

upplyfts inom gruppen av pojkar eller män
20

.  

                                                 
15

 Ibid., 41.  
16

 Idem.  
17

 Connell, 101.   
18

 Connell, 833.   
19

 Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskulinitet (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2003), 59.  
20

 Eve Kosofsky-Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (New York: Colombia Uni-

versity Press, 1985), 191.  
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3.3  Värdegrunden 

Begreppet värdegrund lanserades först i arbetet med att utforma läroplanen som heter Lpo 94
21

. Be-

greppet upplevs i sitt sammanhang som ett samlingsbegrepp för ett flertal normativa frågor som 

främst har med skolans praktik att göra men även relaterad forskning. Begreppet kan i sin kontext 

uppfattas som en ansats att säkerställa en moralisk grund som fungerar som en röd tråd genom läro-

planen. Värdegrunden som samlingsbegrepp har kommit att stå för något allmängiltigt och oförän-

derligt i de skolpolitiska dokumenten. Värdena är av moral och demokratisk karaktär men har kom-

mit att inom den praktiska sfären innefatta frågor som kan handla om rasism, mobbning, relations-

frågor och livsåskådning. Med tanke på allt vad begreppet innefattar är det fullt logiskt att mena att 

elever har problem med sin värdegrund, när man kritiserar elevernas handlingar mot varandra. Att 

inte kunna göra distinktioner mellan skilda spörsmål som rör sig inom moral- och etikfrågor leder till 

att meningen med att motivera sina handlingar minskar eftersom förklaringen kan bli att det är ele-

vernas värdegrund som är dålig
22

. Från de statliga styrdokumentens formuleringar om värdegrunden 

är det problematiskt att förutsätta att värdegrundens normer och värden automatiskt innebär att lärare 

och personal förmedlar och i skolans vardag agerar efter värdegrunden. Lärandesituationerna är 

komplicerade och att förmedla värdegrunden i undervisningen är många gånger orealistiskt. Person-

liga värden och uppfattningar är det som lärare tenderar att förmedla
23

. Internationellt finns en rad 

olika termer för att beskriva det som kommit att kallas värdegrundsarbete inom den svenska skol-

världen. Några relevanta exempel på dessa är moral education, values education, character educa-

tion. Termen character education representerar en traditionell förmedlingspedagogik där ungdomar 

ska uppfostras av äldre generationer efter önskade normer. De två förstnämnda termerna används 

också som uppfostrande men med en pedagogik som vill engagera eleverna att delta i diskussioner 

och reflektera själva. Internationellt innehåller values education en variation av ämnen. Några av de 

vanligt förekommande ämnen som berörs är moral, religion, medborgarskap, demokrati, nationalitet, 

men även frågor som rör elevernas sociala och personliga liv
24

. Värdepedagogik är ett begrepp som 

lanseras av Robert Thornberg. Intentionen är att fylla den lucka som upplevs finns mellan de politis-

ka skoldokumenten och praktikernas vardag ute i skolorna. Värdepedagogiken innefattar en pluralis-

                                                 
21

 Robert Thornberg, Värdepedagogik (Linköping: Pedagogisk forskning i Sverige, 2004), 101.  
22

 Gunnel Colnerud, Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs (Linköping: Pedagogisk forskning i 

Sverige, 2004), 81-83.  
23

 Thornberg, 101.  
24

 Thornberg, 99-101.  
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tisk syn på de moraliska och politiska värdena som diskuteras. Detta för att inte ge sken av att en viss 

moral eller politik är önskad
25

. 

3.4 Kategorier av värdepedagogik 

Kategoriseringar av begreppet värdepedagogik förklarar den praktiska användningen av det. Formell 

värdepedagogik syftar till att förklara den pedagogik som förs inom skolans ramar och den informel-

la pedagogiken är den som sker innan och efter skolan i form av fritidsaktiviteter och familjens ra-

mar. Olika pedagogiska metoder som praktiseras i skolan kan förmedla både dolda och synliga vär-

den till eleverna. En uppgift som elever löser i skolan tillsammans kan bidra till att eleverna får en 

ökad samarbetsförmåga, respekt för varandra och andra positiva sekundärvinster. Tyvärr kan en upp-

gift få motsatt effekt om den inte landar väl hos eleverna. Oavsett om en explicit uppgift landar väl 

eller inte så förmedlas alltid implicit fostran till eleverna genom lärarens undervisning. Synlig värde-

pedagogik är den aktiva strävan i att öka förståelsen för moral och demokratiska frågor i undervis-

ningen. Den implicita värdepedagogiken representerar de effekter som pedagogers explicita under-

visning, val av studiematerial får på eleverna i förlängningen. Ett exempel på dold värdepedagogik är 

om en lärare använder sig av litteratur som alltid framställs på ett stereotypt vis ur ett genusperspek-

tiv utan att problematisera detta. I förlängningen reproducerar läraren genom detta normerande bild 

av maskulinitet och femininitet
26

. Det finns även olika insatser som kopplas in beroende på om pro-

blematiken redan finns eller om insatsen är av preventivt slag
27

. 

3.5  Program för socialträning 

Det finns olika metoder av att arbeta med livskunskap och det är upp till de enskilda skolorna att 

välja om de vill ha livskunskap på skolan eller inte. Det är också upp till den enskilda skolan att välja 

vilket upplägg som man vill arbeta med ämnet. Vissa skolor arbetar efter egna program och kurspla-

ner som de tagit fram själva
28

. Vissa skolor väljer att arbeta med färdiga modeller med kurslitteratur 

och lärarpärmar. Störst på den svenska marknaden är SET-programmet som är framtagen av Birgitta 

                                                 
25

 Thornberg, 101.  
26

 Ibid., 106-107.  
27

 Agneta Nilsson, Det goda samspelet – går det att lära ut? fem intervjuer från 

allmänna Barnhusets konferens den 2-4 oktober 2000 (Stockholm: Allmänna barnhuset i 

samarbete med Folkhälsoinstitutet, 2001), 30.  
28

 Lpo 94, 1.  
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Kimber
29

. En genomgång följer nedan över de vanligaste programmen för livskunskap. Genomgång-

en vill belysa olika program som finns för livskunskap och syftena med dem.  

Att intressera sig för elevernas situation i skolan är något som inte går att underskatta. Ungdomarnas 

sociala och psykiska hälsa har visat sig ha betydelse för hur eleverna kan hävda sig i skolan samt i 

samhället i övrigt
30

. De program som finns tillgängliga i dag för att utbilda elever i livskunskap kan 

indelas i två synsätt. Det första synsättet heter socialafärdighetssynsättet och det andra heter social-

kognitiva problemlösningssynsättet. De skiljer sig åt på så vis att det sociala färdighetssynsättet äm-

nar påverka ungdomars beteende genom positiva förebilder och minde undervisning. Social-

kognitiva problemlösningssynsättet är mer aktiv i sin påverkan och vanliga metoder är problemlös-

ning och undervisning som vill belysa konsekvenser av handlande
31

. 

Många av dessa är de skolor som har problem med mobbning, missbruk, och våld. Vissa ungdomar 

är mer utåtagerande och vissa är mer nedstämda och inåtvända. Att ha sociala relationer med jämn-

åriga är för många ungdomar något som upplevs som svårt. Den vardag som ungdomarna lever i 

ställer krav på skolorna att skapa en sund miljö i skolan som underlättar att ha goda relationer i sko-

lans miljö
32

. Många skolor tar idag fram program för att främja elevernas sociala miljö samt psykiska 

hälsa genom att införa ämnet livskunskap på schemat. Den internationella erfarenheten att arbeta 

med program liknande livskunskap är stor och programmens nyckelord handlar i regel om ”socialt 

och emotionellt lärande” och ”social kompetens”.  

3.6 SET-programmet  

Författarna av de läromedel som finns på marknaden enas om vissa centrala konsensus om ämnet. 

Ledande på den svenska marknaden är SET-metoden som är framtagen av Birgitta Kimber. SET är 

en förkortning på social och emotionell träning. Programmet innehåller litteratur med elevbok och 

lärarpärm. Programmet innehåller övningar som elevgruppen utför tillsammans. Nyckelorden i SET 

är självkontroll, social kompetens, empati, motivation och självmedvetenhet
33

. Emotionell intelligens 

är en förmåga som gör det möjligt att känna av andras och sina egna känslor för att sedan handla 

efter den känsla som man känner. Om man känner att någon behöver tröst så tröstar man kamraten 

                                                 
29

 Olsson, 4.  
30

 Statens folkhälsoinstitut, 54.  
31

 Statens folkhälsoinstitut, 83.  
32

 Nilsson, 7.  
33

 Kimber, Birgitta. Social and emotional training in Swedish classrooms for the promotion of mental health: results 

from an effectiveness study in Sweden. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 1.    
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eller om någon behöver beröm så kan man ge det. Människor med en utvecklad emotionell intelli-

gens upplevs ofta som trevliga att umgås med och de söker sälla destruktiv bekräftelse och njutning 

vilket kan yttra sig i mobbning. Ungdomar som saknar emotionell kompetens får det svårare att styra 

sina liv samt upplever sig oftare som offer och de tenderar att oftare hamna i situationer som de inte 

kan hantera
34

. Att arbeta med programmet kräver god kännedom om programmet och att det arbetas 

regelbundet med det i klassrummet. Det är även viktigt att eleverna är införstådda i vad programmet 

går ut på och vad syftet är med programmet. Läraren skall ha en roll som positiv förebild och skall 

visa hur övningarna skall gå till innan eleverna utför dem själva. Det finns färdiga övningar som 

skall utföras under lektionerna som innehåller olika teman såsom grupptryck, kärlek, moral och 

omoral, rättigheter, vänskap och sex. Övningarna går ut på att en dialog skall uppstå inom gruppen 

utifrån det på förväg givna ämnet för lektionen
35

.  

3.7  Second Step  

USA är det land som arbetat längst med olika program för att förbättra elevers situation i skolan och 

fritiden genom initiativ under skolans regi. Second Step heter det vanligaste initiativet och har främst 

riktats mot ungdomar med ett utåtagerande beteende
36

. Second Step utgår från tre områden som ung-

domarna ska arbeta med. Det första området handlar om empati och att lära känna igen sina egna och 

andras känslor bättre. Sedan är impulskontroll och problemlösning moment som arbetas med. Man 

får lära sig att hantera olika problem på flera olika vis. Den sista delen handlar om att utveckla sin 

självkontroll och hantera ilska. Kritiska röster har höjts mot metoder likt Second Step bland annat 

från psykolog Björn Gislasson som har en lång erfarenhet av att arbeta med ungdomars psykiska 

hälsa
37

. Kritiken från Gislasson handlar om att programmen missar ungdomar som uppvisar ett inåt-

vänt beteende vilket resulterar i att alla elever inte blir erbjudna samma stöd. Ett projekt som har tyd-

liga likheter med Second Step har provats i skolor i stadsdelen Spånga-Tensta i norra Stockholm. 

Initiativet uppkom efter en ökande oro över pojkarnas situation där man upplevde att våldsbrotten 

ökade markant i stadsdelen. En skillnad från Second Step var att man även diskuterade olika per-

spektiv på könsroller
38

. Second Step bygger på en pedagogik som upplevs ta tag i problemen när de 

redan är väl synliga till skillnad från SET-programet som upplevs vara mer preventivt i jämförelse.  

                                                 
34

 Birgitta Kimber, Livsviktigt – Lärarhandledning (Solna: Ekelunds förlag AB, 2001), 5.  
35

 Ibid.  
36

 Nilsson, 26.  
37

 Ibid., 27.  
38

 Ibid., 7.  
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3.8  Känsla av sammanhang 

I Sverige finns ett initiativ som heter Hela människan, hjulet. Projektet är startat för att bidra till en 

metodik och en tankemodell för hur man kan arbeta med unga människor med frågor som passar att 

använda i skolan inom ramarna för ett ämne som livskunskap. Metoden som projektet arbetar med är 

att ungdomarna ska tillsammans diskutera och reflektera kring frågor som tankar, känslor, handlingar 

och värderingar. Samtalet och diskussionerna är det centrala för att ungdomarna skall lära känna sig 

själva och sin omgivning
39

.  

 Känsla av sammanhang är ett begrepp som förkortas KASAM och är en teori som lanserades av 

medicinsociologen Aaron Antonovsky som bygger på att sträva efter att ungdomar ser meningsfull-

het i sammanhang i gruppen i skolan. Metoden som Hela människan – Hjulet utgör är ett konkret 

verktyg som utformats från teorier som utgår från KASAM för att fungera som metod för undervis-

ning i livskunskap. Den livskunskap som är utformad utifrån KASAM bygger på lektioner som har 

olika teman varje gång där övningar och lekar finns formulerade i ett material som läraren utgår 

ifrån. Lektionerna ska vara trevliga och elevernas deltagande är det centrala i metodiken
40

. Det har 

visat sig att pedagogernas roll i genomförandet av utbildning inom livskunskap är viktig för ämnets 

resultat. Lärarna som leder lektionerna behöver utbildning för att kunna genomföra programmen på 

ett bra sätt
41

.  

3.9  Kommunikation och värdegrund 

I skolan är kommunikation av någon form en självklarhet men det finns flera olika sätt att kommuni-

cera inom skolans ramar. Det finns två vanliga föreställningar av kommunikation och som går att 

finna i skolan och den vanligaste är en mer monologisk kommunikation där en lärare undervisar. 

Undervisningen kan också vara mer inriktad på dialoger där en kommunikation finns i klassrummet 

mellan eleverna och lärarna. God kommunikation är meningsskapande och alla kommunikativa si-

tuationer är unika. Kommunikationen är en av skolans huvuduppgifter och fyller en funktion som 

meningsskapare
42

. Den meningsskapande kommunikationen som utförs i skolan har två funktioner 

                                                 
39

 Elisabeth Hagborg, Klara Yvonne Salmson, Karin, Jonsson, Hela människan - Hjulet: en samtalsmodell för livskun-

skap & känsla av sammanhang (Lund: Studentlitteratur AB Lund, 2010), 24.  
40

 Ibid., 25.  
41

 Nilsson, 25.  
42

 Tomas Englund, Utbildning som kommunikation – Deliberativa samtal som möjlighet (Uddevalla: Daidalos bokförlag, 

2007), 9.  
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för eleverna. Den första funktionen handlar om den kunskap som eleverna erhåller sig i skolan. Vida-

re finns det en funktion i den meningsskapande kommunikationen som inverkar på elevernas mora-

liska konstruerande som finns implicit i kommunikationen mellan lärare och elever och eleverna 

emellan. Hela tiden finns en påverkan av den kommunikation som finns i omgivningen som påverkar 

omdömesbildningen hos eleverna vilket gör att sättet vi talar med varandra påverkar klimatet i skolan 

och i förlängningen elevernas omdömesbildning
43

. Kommunikationens betydelse för samhället har 

framhållits av flera framstående filosofer och didaktiker. Den amerikanske pedagogiska filosofen och 

pragmatisten John Dewey (1859-1952) hävdade att kommunikation mellan grupper var ett krav för 

att en demokratisk ordning skulle vara möjlig inom skolan och i övriga samhället. Jürgen Habermas 

var inspirerad av pragmatismen och såg kommunikationen som en förutsättning för att uppehålla den 

sociala ordningen mellan människor
44

. Rollen som kommunikationen skall fylla inom skolan är den 

att deliberativa samtal skall utgöra det gemensamma sättet att kommunicera. Det deliberativa samta-

let möjliggör ett klimat i skolan där människor tillåts argumentera och diskutera. Den gemensamma 

strävan efter att finna en gemensam ståndpunkt där alla kan finna sig nöjda och hörda. När kommu-

nikation är deliberativ finns utrymme för oliktänkande argument. Målsättningen är att lära sig av 

oliktänkande argument och ge alla lika möjlighet att göra sin röst hörd. Traditionella auktoriteter och 

föreställningar ifrågasätts och lärarens auktoritet i klassrummet minskar. Samtal får föras mellan 

eleverna utan onödig inblandning av läraren
45

.  Det deliberativa samtalet kan genom sina ramar för 

kommunikation bidra till att ett beteende uppmuntras hos eleverna som gör att moral och värdegrund 

förmedlas
46

. Sammanfattningsvis upplevs alternativa sätt att se på kommunikation som det beskrivs 

ovan som ett alternativ till ämnet livskunskap. Det deliberativa samtalet eftersträvar liknande mål 

som samtliga studerade program för livskunskap. Sättet att se på kommunikationen och maktförhål-

landena mellan lärare och elev är något som skiljer det deliberativa samtalets modell mot den kon-

ventionella livskunskapen där en lärare förväntas leda undervisningen på traditionellt vis
47

.  
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 Englund, 12.  
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4 Metod 

4.1  Material och metod 

För att svara på frågeställningarna har kvalitativa forskningsintervjuer använts. För att få ett elevper-

spektiv på synen på livskunskap har ett flertal forskningsintervjuer genomförts. Frågorna som har 

ställts till pojkarna ämnar öka förståelsen för elevernas vardag i skolan och på fritiden. Den huvud-

sakliga formen av analys som kommer att användas är en hermeneutisk tolkning av den text som 

kommer att produceras av det material som skapas tillsammans med respondenterna
48

. Forskningsin-

tervjun är ett samtal som förs mellan personer. Samtalet resulterar i en textmassa som är ett resultat 

av den livsvärld som respondenten delat med sig av. Den muntliga diskursen ska förvandlas till text 

som sedan skall analyseras i uppsatsen med hjälp av den hermeneutiska analysmetoden. Den herme-

neutiska metoden har sin bakgrund i medeltidens försök att tolka meningen med bibeln genom att 

analysera texten. Från 1800-talet har hermeneutiken blivit en modell för tolkning i allmänhet men är 

idag stor inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. När det gäller att förstå hur andra männi-

skor uppfattar sin omvärld och där uppfattningarna inte går att uppmäta är hermeneutiken en lämplig 

metod
49

. Hermeneutiken ses vara relevant att använda som analysmetod eftersom användningen pas-

sar bra för att applicera på både det samtal som intervjun utgör samt på den analys som skall genom-

föras av den text som skapas av erfarenheterna från intervjuerna
50

.  

Den hermeneutiska tolkningens ambition att nå en djupare förståelse för textens formuleringar, där 

meningen i vad som finns formulerat texten är central. Just det faktum att respondenternas svar ligger 

till grund för besvarandet av uppsatsens syfte gör att en hermeneutisk tolkning blir användbar. Den 

”hermeneutiska cirkeln” är ett begrepp som syftar till att förklarar det verktyg som den hermeneutis-

ka tolkningen går att använda. För tolkningen av de intervjuer som genomförts i denna studie har 

verktyget inneburit att de olika intervjuerna utgjort delar av en helhet vilket är den centrala förutsätt-

ningen för användningen hermeneutiska cirkeln. Principen bygger på att den uppfattning man har om 

helheten i texten tas med i analysen av de olika delarna, som i sin tur förnyar bilden av helheten
51

. I 

sammanhanget utgör uppsatsens syfte helheten där en bild av vad som väntas utgöra helheten finns 

innan studien genomförs. Efter intervjuerna har analyserats finns delar vilket bidrar till att nya slut-

satser och empirisk kunskap bildas. Andra aspekter med den hermeneutiska tolkningen som bidragit 

                                                 
 
49

 Hartman, 106.  
50

 Steinar Kvale , Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 49. 
51
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till analysen av intervjuerna är den syn på att ett visst mönster skall uppnås i den analyserade texten 

innan slutsatser som dras av texten. Det mönster som eftersträvas har varit användbart för att finna en 

djupare mening i de delar som intervjuerna utgör
52

. De elever som deltar i studien har alla olika för-

stålelse av de begrepp som frågorna de besvarar innehåller. Detta påverkar svaren vilket gör den 

hermeneutiska analysen lämplig eftersom de olika intervjuerna analyseras som olika delar av ett stör-

re sammanhang där analysen har nytta av svarens olikheter. En svaghet med den hermeneutiska ana-

lysen är att de intervjuer och analyser som genomförts i uppsatsen utförs av samma person och som 

är präglad av sin bakgrund. Det är en viktig insikt att texterna i uppsatsen blir omedvetet präglade av 

författaren och uttolkaren men hindrar inte från analyser av god kvalitet.  

Vidare upplevs den fenomenologiska analysmetoden vara relevant i intervjusituationerna där feno-

menologiska perspektivet är användbart för att förutsättningslöst närma sig pojkarnas livsvärld. Fe-

nomenologins användbarhet i studien har kompletterat den hermeneutiska analysen och har bidragit 

till att kunna tolka den erfarenhet och position som eleverna svarar på frågorna i från
53

.  Den feno-

menologiska metoden har varit mycket viktig för sociala studier. De fenomenologiska studierna in-

tresserar sig för hur olika sociala företeelser. Metoden är intressant att använda i mötet med pojkar-

nas livsvärld eftersom den fokuserar på de strukturer som pojkarna är verksamma i. Samt även de 

synliga variationerna i strukturen. I studien representerar strukturen den begränsade och obligatoriska 

skolan. I skolan finns en rad olika förväntningar och möjligheter att hävda sig. Variationerna som är 

intressanta utgör pojkarnas roller och handlingar som är under förhandling inom gruppen. Det feno-

menologiska perspektivet berikar studien med en möjlighet att se den livsvärld som pojkarna berättar 

om. Men även att se bortom de sociala handlingarna och studera betydelserna av dem för pojkarna på 

en strukturell nivå och en individuell. Svagheter med fenomenologin är just det fokus som läggs det 

sociala livet på en strukturell nivå
54

. Sättet att se på pojkarnas liv tenderar att begränsas och bli lite 

väl förenklad Men som komplement till hermeneutiken passar det bra för just den här studien.   

4.2 Etiska överväganden 

Den valda metoden att arbeta med kvalitativa forskningsintervjuer ställer höga krav på att etiska 

överväganden beaktas. Ett elevperspektiv på ämnet livskunskap är en intressant och fråga och anses 

vara motiverat av forskningskravet där forskningens betydelse fastslås och motiveras. Samhällets 

invånare har trots forskningskravet en rättighet till ett skydd där dess rättigheter skyddas. Intervjuer-
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na får inte riskera att kränka eller förödmjuka någon inblandad person. De personer som skall inter-

vjuas kommer att bli väl införstådda i forskningens syfte. Informationskravet är det första av fyra 

huvudkrav för individskyddet
55

. Det andra syftar till att se till att intervjuerna sker av fri vilja. Ele-

verna som deltar i forskningens studie är under 15 år och därmed har ett brev skickats till målsman 

för att be om tillåtelse för att deras ungdomars medverkan i forskningen. Att minderåriga måste få 

tillåtelse från målsman är en del av samtyckeskravet
56

. Konfidentialitetskravet finns till för att skyd-

da de medverkande i forskningen så att inte den information som forskningen får fram om individens 

livsvärden inte kommer i fel händer eller missbrukas på annat sätt. Den sista av de fyra är individ-

skyddskraven som är besläktat med den tredje punkten och ser till att forskningen inte används i 

sammanhang som inte är överenskommet. I de intervjuer som ligger till grunden för den här uppsat-

sens metod har samtliga aspekter i individskyddet tagits i beaktning på ett sätt som anses säkerställa 

de medverkande individernas skydd.  

4.3 Urval av intervjupersoner 

De samtliga pojkar i klasserna 9B och 9C blev tillfrågade att delta i studien. De andra klasserna var 

inte tillgängliga för att bli tillfrågade. Efter överenskommelse med klassens lärare fick jag avbryta 

ordinarie lektion för att presentera forskningen och syftet med den. Efteråt gick en öppen fråga ut om 

vilka som ville bli intervjuade. Sammanlagt svarade 7 pojkar att de ville delta. Från början var målet 

att göra sex intervjuer men ytterligare en intervju visade det sig finnas utrymme för då det visade sig 

att de gick snabbare att genomföra än planerat. Deras namn och klass antecknades och dagen efter 

fick de en lapp med sig där en kort presentation av syftet med studien fanns samt kontaktuppgifter 

om de opponerade sig emot att deras barn medverkade i studien. Blommensbergsskolan ligger i 

Gröndal och har ett lokalt uppsamlingsområde. Samtliga av de intervjuade eleverna bor i närheten av 

skolan. Inför genomförandet av de kvalitativa forskningsintervjuerna har tillstånd för undersökning-

en sökts hos rektorn på Blommensbergsskolan. Rektorn var positiv till undersökningen och hade inga 

invändningar emot att intervjuerna genomförs. Vid mötet med eleverna fick de en kort genomgång 

av syftet med intervjuerna och de fick utrymme att ställa praktiska frågor. Efter det fick eleverna en 

kort orientering av intervjuns struktur. Efter genomförandet fick eleverna en kort uppföljning där vi 

samtalade om hur det kändes att bli intervjuad
57

.  
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4.4 Genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer 

I resultatkapitlet kommer löpande utdrag från intervjuerna presenteras och analyseras. Som bilaga 

finns längre utdrag från intervjuerna att läsa. Där finns utdragen från analyserna i sin fulla kontext. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och genomfördes med hjälp av intervjuguide. Intervju-

guiden med de frågor som utgicks ifrån finns som bilaga.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

De medvetna felkällorna handlar främst om att den grupp av pojkar som ställde upp på att delta i 

studien uppfattas som elever med relativt goda studieresultat och som är engagerade i sin skolgång. 

Att det bara var två av de fyra klasserna som fick möjlighet att medverka i studien skulle kunna på-

verkat utfallet av studien. Detta eftersom pojkarna nu i högre utsträckning tillhör samma kretsar på 

skolan. Det bedöms dock inte påverka resultatet negativt eftersom det genusperspektiv som är ett 

utav uppsatsens syften just intresserar sig för hur kompisrelationerna fungerar. För att stärka studiens 

reliabilitet och validiteten genomfördes en testintervju med en av pojkarna. Testet genomfördes för 

att se så att tekniska hjälpmedel fungerade som de skulle. Men även för att se hur frågorna fungera-

de. Efter testintervjun korrigerades vissa av frågorna så att de blev mer tydliga att uppfatta. De ur-

sprungliga formuleringarna tenderade att vara för svårt formulerade. En av de intervjuade uppträdde 

på ett nervöst sätt under intervjutillfället och hans svar skilde sig mot de andra informanternas svar 

på så vis att de gav en brådmogen bild av saker som kretsade kring de livsvärden som eftersöktes. 

Svaren blev dock intressanta och användbara men det var tvunget att ta med intervjusituationen i 

analysen av det som sades vid mötet. De analyser som görs av intervjuerna ger en validitet som är 

stark trots att de intervjuade eleverna kommer från samma grupp av elever. De var bekanta med var-

andra men svaren upplevs inte vara påverkade av varandra. Validiteten för studien blir god om man 

inser dess kvalitativa styrkor. Man ska även vara medveten om att de intervjuade elevernas sociala 

bakgrund är relevant för reliabiliteten. Ett klassperspektiv skulle vara användbart men är något som 

saknas men skulle kunna vara ett tänkbart ämne för vidare forskning.  

5 Resultat och analys 

De valda rubrikerna kommer att följa den intervjuguide som användes vid genomförandet av inter-

vjuerna för att på så vis redovisa resultatet av intervjuerna på ett pedagogiskt sätt. I resultat och ana-

lysdelen kommer ett antal intressanta utdrag ur intervjuerna att presenteras. Resultatdelen kommer 

att presentera de utdrag och situationer som är särskilt intressanta att analysera. I analysdelen kom-
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mer intervjuerna och den teoretiska bakgrunden att analyseras. Den analysen kommer sedan att ligga 

till grunden för uppsatsens slutsatser och svaren på frågeställningar. Svaren på frågeställningarna 

presenteras i analysdelen i samband med en relaterad rubrik. 

 

Utdragen i resultatdelen är valda för att exemplifiera hur pojkarna svarat och för att stärka de analy-

ser som uppsatsen gjort. Avsnittet uppföljs med en mer hermeneutisk analyserande del där resultaten 

tolkas. Den hermeneutiskt analyserande delen innehåller även vissa fenomenologiska analyser. De 

sju informanterna kommer att kallas p1, p3, osv. Förkortningen står för pojke nummer 1, osv. Detta 

för att göra det möjligt att skilja på de olika tankegångar som återges. I utdragen kommer intervju-

personen som genomförde intervjuerna att förkortas; IP, och informanterna förkortas till; I.  

5.1  Resultat  

5.2 Livskunskap så som pojkarna ser det 

Den allmänna bilden av begreppet livskunskap är att ämnet handlar om hur man ska leva livet. Äm-

net upplevs av pojkarna att de vuxna vill att eleverna skall ha ett ämne som heter livskunskap för att 

uppfostra dem i moral. De ämnen som tagits upp på livskunskapen handlar om att uppfostra eleverna 

i moral och etik frågor där de skall lära sig vad som är rätt och fel.  

P6. IP: Varför tror du att det finns ett ämne som heter livskunskap? 

I: Någon ”kostymnisse” har väl kommit på det. 

IP: Men varför tror du de har kommit på det? 

I: Kanske för att hindra kriminalitet. 

Under intervjuerna återkommer bilden som ges av citatet ovanför. De övningar som genomförts i 

klassen har handlat om moraliska dilemman som handlat om hur eleverna ska hantera situationer när 

det är någon som stulit eller förstört något. En av pojkarna menar att han ser den moraliska fostran 

som de tagit del av fyller en funktion och känns angeläget för sin generation. De andra upplever den 

moraliska fostran som tråkig och något som upplevs som självklara resonemang som ingen lär sig 

något av och som genomgående upplevs vara tråkigt. Eleven som ser meningsfullt på de upprepade 

moraliska temana skiljer sig på andra punkter från övriga deltagare i studien. Han berättade om att 
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eleverna fått ta del av en teaterföreställning som hette ”chilla eller tjalla”, och var något som gav ett 

stort intryck på honom. Pjäsen var uppbyggd på så vis att ungdomar skulle lära sig hur de ska bete 

sig i situationer där moral och etik dras till sin spets. Han ser att livskunskap ska fylla en funktion 

som föräldrarna inte kan göra eftersom de har en för beskyddande roll i deras liv. En annan åter-

kommande bild av den undervisning som pojkarna tagit del av är att temat mobbning är återkom-

mande. Behovet av ett ämne som livskunskap anses från samtliga deltagare i studien vara väl motive-

rat trots att pojkarna inte är nöjda med nuvarande upplägg av ämnet livskunskap.  
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5.3 Individuella upplevelser av ämnet livskunskap och förslag på metoder och ämnen 

Ett behov av ämnet finns enligt pojkarna som deltagit i intervjuerna men samtliga ser att ämnet måste 

vara annorlunda. En serie av frågor hade som syfte att undersöka hur eleverna skulle vilja att under-

visningen i livskunskap ska vara upplagd och vilka ämnen som ska behandlas. Frågornas formulering 

varierade eftersom det var svårt att få eleverna att uttrycka sig på vissa av frågorna. En anledning till 

detta kan ha varit att var något krångligt formulerade för at informanterna direkt skulle uppfatta dem. 

Det krävdes därför följdfrågor för att precisera frågorna vilket gjorde att intervjuerna kom att likna 

ett vanligt samtal ibland. Flera av eleverna som tidigare svarat att ämnet livskunskap var tråkigt och 

ämnena upplevdes som moraliserande och förutsägbara ville ända ha ett ämne som livskunskap men 

menade att det behövdes förändringar. En av de förändringar som ansågs kunna leda till att lektio-

nerna blev mer givande var att eleverna själva fick välja de ämnen som ska samtalas om och arbetas 

med på lektionerna. Flera exempel på hur detta skulle kunna genomföras rent praktiskt gavs. Ett av 

förslagen var att en burk med lappar skulle finns där olika ämnen skrevs ned och avhandlades av 

klassen. Det faktum att det var elevernas egna förslag upplevdes motivera samtliga i klassen att delta 

aktivt i lektionen.  

P3. IP: Kan du berätta för mig vad du vill göra under ämnet livskunskap? 

I: Jag tänker på tjejer och tycker det är intressant. Jag tänker även mycket på hur andra har det hemma i sin familj. Jag 

vet ju att jag har det bra hemma. Jag brukar göra saker med dem och skäms inte över dem. Man höra vissa säga att de 

tycker det är pinsamt med sin mamma eller pappa. Det är även intressant att tala om vart man kommer ifrån. Jag har 

familj i Grekland och jag tror inte någon i klassen förstår vad det betyder för mig. Jag älskar verkligen mitt land och det 

förstår nog inte folk här i Sverige. Dom kallar mig för patriot, men dom förstår inte. Om man är borta från sitt land 

förstår man. Det är som att vara borta från sin mamma eller någon annan man älskar. 

IP: Tror du andra människor skulle uppskatta att tala om ursprung och bakgrund? 

Svar: Självklart, det tror jag vore bra för alla, även svenskar. Jag vill gärna höra hur andra tänker. Jag är också intres-

serad av vad som händer ute i världen, det tycker jag kan vara livskunskap också. 

Utdraget visar att det finns en hel del tankar som informanten ger uttryck för att vilja ventilera inom 

ramarna för ämnet livskunskap. I citatet framkommer ett flertal intressanta ingångar till ämnen i livs-

kunskap. Informanten nämner att han tycker om tjejer vilket man skulle kunna uppfatta som att rela-

tioner är något som intresserar honom att samtala om. Vidare berättas det om att olika familjesitua-

tioner är något som anses vara viktigt och något som det finns en nyfikenhet att diskutera med sina 

klasskamrater. Informantens etniska ursprung upplevs vara något som engagerar honom och något 
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han tror skulle vara nyttigt för alla att diskutera. Överlag tyder de svar som insamlats på att alla poj-

karna vill behandla aktuella ämnen under lektionerna. I en av intervjuerna berättas det att en av lä-

rarna valt att diskutera ett aktuellt mord som starkt påverkat ungdomar i södra Stockholm. Initiativet 

uppskattades av informanten och överlag efterlyses mer aktuella ämnen på livskunskapen.  

P2. IP: Händer det att du vill tala om något viktigt som du inte vågar tala om i klassen som du tycker skulle vara intres-

sant? 

I: Absolut, det finns en massa saker som jag tycker om att tala om. Men det känns som ingen i klassen bryr sig så mycket. 

IP: Vad är det för saker du gillar att tala om? 

I: jag tycker om politiska frågor till exempel. Samhällsfrågor är viktiga. Till exempel debatten om burka/niqab. Det tyck-

er jag är en viktig fråga som känns vara livskunskap. 

Ovan ges ytterligare ett talande exempel på att det finns ett behov av att diskutera vardagliga och 

aktuella ämnen men som informanterna inte ser vara möjliga att inkluderas i skolämnet livskunskap.  

Fem av de intervjuade gav den bilden att livskunskapen inte har fungerat särskilt bra i nionde klass. 

Man har inte arbetat efter någon litteratur regelbundet. Flera av eleverna ger bilden att undervisning-

en var mer organiserad i tidigare årskurser. Vissa elever berättar att i nian har de ibland promenerat 

och bara umgås och samtalat fritt. Den formen av livskunskap har uppfattats som trevlig och givande 

men har inte ansetts som undervisning eftersom det skiljer så mycket från vanlig skolundervisning. 

En åsikt som uttrycks är att den mer traditionella undervisningen i livskunskap kräver att lärarna är 

pålästa i ämnet. En av informanterna har upplevt att lärarna inte är pålästa vilket gör lektionerna då-

liga.
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5.4 Situationen på skolan och hur det är att vara pojke 

Den situation som pojkarna lever i kretsar mycket runt att umgås med kompisar och att prestera i 

skolan. De går i nionde klass och slutbetygen kommer att bestämmas inom några veckor. Just saker 

som har med betyg är återkommande i samband med frågor som gäller om pojkarna upplever sig bli 

annorlunda behandlade än flickorna.  

P7. IP: Behandlar lärarna killar och tjejer olika? 

I: Ok, killarna är så jävla jobbiga mot spanska läraren. Jag har ig-varning. Men hon ser inte vad jag gör på lektionerna. 

Jag har bara missat en läxa. Men hon ser bara att tjejerna jobbar på lektionerna. Men jag gör vad jag ska. Jag tror det 

har att göra med att hon förväntar sig att alla killar är taskiga och inte jobbar. 

IP: Är lärarnas bemötande viktigt? 

I: Självklart. Om de är trevliga så känns det roligare bara. 

Citatet ovan visar att informanten upplever att lärarens bemötande påverkas av den bild som finns av 

att pojkarna är stökiga på lektionerna. En liknande historia kommer från en annan informant som 

menar att flickorna på syslöjden har helt andra förväntningar på sig än de fåtalet av pojkar som valt 

syslöjd. Men här är det pojkarna som upplevs ha lättare att få bättre betyg på grund av sitt kön. Flera 

andra svar pekar på att många av pojkarna känner att de blir bemötta på ett vis som de inte förtjänar 

på grund av att lärarna upplever pojkarna som mer störande och mer benägna att komma sent till 

lektionerna. Samtliga informanter har exempel på när de upplevt att de blivit bemötta på ett sämre 

sätt i jämförelse mot flickor efter samma sorts beteende. På den direkta frågan om pojkarna ser lärar-

nas bemötande av eleverna som något viktigt så ges en enhällig bild av att bemötande påverkar ele-

verna i skolan. Ett trevligt och hjälpsamt bemötande ser pojkarna bidra till en bättre skola vilket cita-

tet nedan ger en bild av. 

P4. IP: Behandlar lärarna killar och tjejer olika? 

I: Ja det tycker jag att de gör. Det var värre på den förra skolan där killarna alltid fick skäll av lärarna även fast det 

kanske var tjejerna som gjort fel. 

IP: Är lärarnas bemötande viktigt? 

I: Det är viktigt tycker jag. Man blir gladare om de är trevliga. Vissa är inte så trevliga faktiskt. Härom kvällen satt jag 

med en kompis och pratade om det faktiskt. Vi snackade om att vissa inte är så bra och trevliga. De gör inte sitt jobb 

ibland. 
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En enstämmig bild ges av pojkars mer utåtagerande beteende i skolan. Att killar är mer bråkiga i 

skolan förklaras av en av informanterna att det har med killars natur att göra. En annan förklaring ses 

vara att pojkar är mer omogna än flickor vilket gör dem bråkigare. En av pojkarna resonerar kring att 

den bild som finns av pojkar som mer bråkiga än flickor påverkar lärarnas bemötande av pojkarna.  

Den bild som ges av pojkarnas relationer sinsemellan i skolan ges bilden av en ganska hård miljö där 

olika maktpositioner som ibland yttrar sig genom så kallat kompisvåld. Fenomenet med kompisvåld 

är något flera av informanterna ger uttryck för att känna till och att de ser det i skolan. Men få av de 

intervjuade menar att det är något de deltar i. En av informanterna menar att man ibland blir tvungen 

att vara med. 

P5. IP: Hur upplever du stämningen bland pojkarna i klassen, hur umgås de med varandra? 

I: mycket att dom ska vara tuffare än den andre och dominera. Ska vara snyggare än den andre. Någon har haft vodka i 

en Cola burk på en lektion. Eller gör massa dåliga saker.  

Bilden är dock inte enhetlig utan en gemenskap verkar finnas bland pojkarna i klassen. Det finns 

flera olika grupper av killar som har olika stilar. En av informanterna menar att trots att det finns 

olika grupper av killar i klassen finns ändå en gemenskap och en respekt mellan grupperna. En annan 

menar också att trots att det finns olika killar finns det en gemenskap.  

Fritiden handlar mycket om kompisar för informanterna. Man umgås med sina kompisar och gör det 

mesta ihop. Man umgås ute på stan, krökar, pratar om tjejer, och går på bio. Att umgås med sina 

vänner upplevs vara den viktigaste aktiviteten för alla deltagarna i undersökningen.  

5.5 Livskunskap och demokrati 

Den nära relationen som finns mellan begreppet värdegrund och livskunskap blir tydlig i elevernas 

svar på de frågor som berör varför eleverna tror att det finns ett ämne som heter livskunskap och hur 

de uppfattar kursens innehåll och dess syfte.  Eleverna uppfattade att ämnet livskunskap främst hand-

lade om att de vuxna vill att ungdomarna skulle lära sig om moral och etik genom att arbeta med 

livskunskap. Ett annat syfte som eleverna såg att livskunskapen de tagit del av på skolan vill få ung-

domarna att inte mobba varandra. Elevernas erfarenhet av livskunskap har haft mycket lite med de-

mokratisk fostran att göra, det visar svaren från informanterna. Svaren berättar att eleverna i mycket 

låg utsträckning har kunnat påverka undervisningens innehåll. Undervisning som eleverna har haft i 

livskunskap liknar character education som grundar sig på en syn på moralisk och etisk undervis-
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ning. Metoden är att förmedla värderingarna genom förmedlingspedagogik från lärare till elev. Poj-

karna ger en enhetlig bild av att livskunskap är något som det finns ett behov av för ungdomar. Sva-

ren som ges pekar även på att det paradoxalt nog finns ett stort missnöje med hur undervisningen 

fungerat hittills samt att den sällan engagerar pojkarna. Den förändring som svaren i studien ger upp-

levs önska ett upplägg som känns igen i stor utsträckning från values education. Eleverna uttrycker i 

studien att den undervisning som skulle engagera eleverna måste utgå från de ämnen som eleverna 

känner sig bekanta med och som de finner vara aktuella just nu. De ämnen som är standard inom 

Values education är moral, religion, medborgarskap, demokrati, nationalitet, men även frågor som 

rör elevernas sociala och personliga liv
58

. Samtliga av dessa ämnen har utryckts intressera pojkarna i 

studien och upplevs vara relevanta inom ämnet livskunskap. Intressant är även att just dessa ämnes-

områden finns formulerade i den värdegrund som finns formulerad i Lpo 94, och som skall genomsy-

ra hela skolans verksamhet. Att skolans personal alltid ska representera de formuleringar som finns 

skrivna i läroplanen från 1994 upplevs orealistiskt och den bild som pojkarna har av lärarnas beteen-

de i skolan stärker den bilden.  

Den värdepedagogik som forskaren Thornberg lanserar framstår som relevant för att analysera den 

bild som pojkarna ger uttryck för i sina svar angående livskunskapen och lärarnas beteende mot poj-

karna i jämförelse mot flickorna. Thornberg menar att det finns en synlig värdepedagogik som verkar 

direkt från undervisningen till eleverna. Och en dold värdepedagogik som döljer budskap som smy-

ger sig på eleverna men som påverkar lika mycket. Den synliga värdepedagogiken som eleverna får 

ta del av på livskunskapen menar de vara förutsägbar och moraliserande. Den dolda värdepedagogi-

ken möter eleverna i skolan i form av lärarkontakt utanför klassrummet. Informanterna upplever att 

lärarna ofta är trevliga utanför klassrummen och att de är tillgängliga om de behöver tala med någon 

vuxen. Effekten av det trevliga bemötandet anses fylla funktionen av den dolda värdepedagogiken 

som Thornberg talar om. Den dolda värdepedagogiken fyller här en funktion som livskunskapen med 

sin synliga värdepedagogik missar. Ett talande utdrag från intervjun; 

P5. IP: Är lärarnas bemötande viktigt? 

I: O ja! För inte så länge sedan knackade jag på våran mattelärares dörr, jag hade problem med en dator som var ny. 

Det hade tagit jätte lång tid. Han hade jobbat över och ville bara hem till sina söner, man såg att han var stressad och 

svetten fanns i pannan. Ändå så öppnade han dörren för att han förstod att jag hade problem som var viktigt för mig. 

Han förstod att jag behövde få ut min läxa. Många är bra på bemötandet och det blir jag glad för. 
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IP: Tror du att lärarnas bemötande påverkar klimatet i skolan?  

IP: Om alla var som din mattelärare mot eleverna, tror du då att skolan skulle vara annorlunda? 

I: Det beror på. Vissa tror jag skulle skärpa sig mer om de ser att lärarna är justa. . 

I detta utdrag blir det tydligt att informanten blev berörd av lärarens uppoffring för att han skulle 

kunna få tillgång till det material som han behövde för att kunna göra sin läxa. Det finns andra pojkar 

i studien som menar att lärarnas bemötande av dem i skolan påverkar hur de känner sig i skolan. Den 

dolda värdepedagogiska vinsten blir att läraren förmedlar en empati som är svår att förmedla på an-

nat vis än trevlig elevkontakt. Den ursprungliga teorin med värdepedagogik som en metod att för-

medla den värdegrund som finns i Lpo 94 genom att fokus flyttas från själva undervisningsämnet till 

ett arbetssätt där saker som lärarnas bemötande och val av kurslitteratur sätts i fokus för vilka värden 

som förmedlas till eleverna. Utdraget ur intervjun visar även på att kommunikationen mellan eleven 

och läraren blev meningsskapande och sättet som kommunikationen fördes på påverkar klimatet i 

skolan och i förlängningen elevernas omdömesbildning. Skolan där studien har genomförts har man 

arbetat med SET-programmet sedan årskurs 6. Informanterna menar att de på senare tid gått ifrån 

kursboken och arbetar med olika teman utan ordningen från boken. SET-programmets och Second 

steps metoder stämmer in på social-kognitiva problemlösningssynsättet som är ett av två synsätt på 

socialträning. Det andra synsättet är socialafärdighetssynsättet som en analys av informanternas svar 

anses vara den metod som upplevs som positiv. Socialafärdighetssynsättets teorier bygger på samma 

grunder som värdepedagogiken där lärarens roll tillskrivs en vädegrundsförmedlande funktion som 

informanternas svar analyseras som något positivt. Att arbeta efter kursboken där olika teman finns 

för varje lektion upplever informanterna vara förutsägbart och alltför moraliserande. Det socialafär-

dighetssynsätt som ingår i Kimbers program ställer höga krav på att både elever och lärare är väl 

införstådda i programmets syften och de metoder som skall undervisas i
59

. Av informanternas svar 

att döma har förståelsen för programmet varit bristande och en av informanterna upplever att lärarens 

kunskapsnivå brustit. Utdraget ur en av intervjuerna ger en intressant bild av informantens upplevel-

se av SET-programmet.  

P2. IP: Kan du berätta för mig vad du tycker om ämnet livskunskap? 

I: Lite för fritt, ganska flummigt ämne faktiskt. Inget rätt eller fel finns ju i diskussionerna. Lärarna verkar inte kunna det 

som ska undervisas, dom går ju på kurs för att undervisa i livskunskap, så ibland har de inte så bra koll hur det ska gå 
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till. Om man frågar något så kanske de inte kan hjälpa till. Går ganska trögt. Intressant ämne som absolut borde finnas, 

men som måste förändras lite. Varför inte använda tidningar i stället för att diskutera vanliga saker. Typ som vi gör på 

svenskan. Att höra att dopa sig är fel, och att röka är fel. (tystnad) det blir ganska tradigt. 

Det som sägs i utdraget ovan analyseras på så vis att arbetet med program som har sin teoretiska 

grund inom socialafärdighetssynsättet kräver en väl påläst lärare som har erfarenhet av att arbeta med 

metoden. Just lärarens kompetens belyses också i arbetsmetoden KASAM som också bedöms tillhö-

ra socialafärdighetssynsättet men skiljer sig något från Kimbers sätt på så vis att ämnena för var lek-

tion inte är lika strikta utan kan påverkas mer av eleverna. Andra informanter gav olika svar på hur 

de förhöll sig till att arbeta med SET-programmet. Vissa elever tyckte det var ganska roligt trots att 

de menade att det inte gav dem något. Andra menar att övningarna var meningslösa. Ett sätt att ana-

lysera den bild som informanterna ger av att arbeta med övningar som man gjort är att de ämnen som 

på förhand finns formulerade inte engagerar pojkarna tillräckligt. Den bild som svaren ger visar att 

samtliga elever tyckte att de moraliserande ämnena tar upp en förutsägbar problematik som ofta 

handlar om hur man skall bete sig. Det är en viss moral och etik som är önskad vilket pojkarna upp-

fattar och därmed genomför övningarna i slentrian. Ur ett värdepedagogiskt perspektiv skulle en mer 

pluralistisk syn på moral och etik kunna utmana pojkarnas syn på ämnena vilket möjligen skulle göra 

övningarna mindre förutsägbara. Ur ett demokratiskt perspektiv skulle detta innebära en vinst efter-

som det inte skulle framgå att en sorts moral eller politiskt ställningstagande skulle vara mer efter-

strävansvärt.  

5.6 Maskulinitet och bemötande 

En analys av den livsvärld som pojkarna delar med sig av skildrar en miljö i skolan som är stressig. 

Det finns en uppsjö av tankar som de menar att de skulle vilja reflektera över men ser inga andra 

kanaler än sina kompisar som uteslutande också är pojkar.  

Återkommande är behovet av att tala om relationer och olika aspekter på det. Kompisrelationer och 

sexuella relationer är det som är den gemensamma nämnaren på frågor som handlar om vad pojkarna 

är intresserade av att samtala om inom ramarna för ett ämne som livskunskap. De intressen och tan-

kar som pojkarna har upplevs som något de tror är fel sätt att leva på av vuxna och är rädda för att 

tala med vuxna om. Oavsett specialintresse ger pojkarna en känsla av att det inte är normalt och där-

med vill de inte gärna prata om det. Att prata om sådana saker i skolan upplever de som totalt otänk-

bart av flera orsaker. En av pojkarna berättar att han brukar kröka, med sina polare och menar att det 

är riktigt kul. När jag menar att det kanske vore intressant att tala om sådana upplevelser på livskun-
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skapen ser han det som om jag skämtar med honom. Han ser det som otänkbart med tanke på att sko-

lan har plikt att ringa hans föräldrar och rapportera det och att det bara skulle bli problem. En av poj-

karna menar att han är politiskt engagerad men ser att absolut ingen bryr sig och att han verkar 

skämmas för det.  

P5. IP: Vilka ämnen tycker du är intressanta som berörs på livskunskapen? 

I: Relationer, inte bara kärlek. Mellan kompisar och familj. Är det till exempel ok att kalla någon för könsord? Sociala 

spelet, hur beter du dig? Men även ”rätt och fel”, det borde vara med.  

P6. IP: Om det är sådana saker som ni tänker och funderar på tror du sådana saker kan vara givande att tala om på 

livskunskapen? 

I: Ja, det skulle såklart vara intressant men man kan ju inte prata om sånt i skolan! 

IP: Varför inte det?  

I: Men lärarna har ju anmälningsplikt till föräldrarna. 

IP: Men om det är sådant ni pratar om skulle det inte vara bra att prata om det i skolan då? 

Svar: Jo, men då får man ju hela tiden höra allt negativt med det. Tjat om att det är farligt och att man förlorar hjärncel-

ler. Men man tar inte upp saker som är positiva med det. Man kanske har sjukt kul. Saker som aldrig händer annars 

händer som man kan leva på en månad efteråt. Och man kan ju inte prata om brudar heller eftersom halva klassen är ju 

brudar! 

IP: Tror du att det skulle vara bättre med livskunskap uppdelat efter kön? 

I: Ja det tror jag, men vissa killar har ju också en helt störd bild av brudar. Fel inställning till det där med tjejer. Knulla 

på första dejten liksom.  

IP: Men skulle inte det vara bra om ni tillsammans fick diskutera sådana frågor?  

I: Jo man lär sig av varandra men jag snackar med mina polare i stället. 

Utdragen från intervjuerna ger en talande bild på hur pojkarna upplever sin situation. Det finns flera 

intressanta ämnen som tas upp i utdraget som ger många ingångar till ämnen som informanten ger 

uppslag till och som intresserar honom. En tydlig rädsla finns av att de vuxna skall lägga i sig hans 

sätt att leva. En analys av hans situation där han dricker alkohol och tycker det är roligt är speciell. 

Det upplevs att hans rädsla för att tala om det med vuxna gör situationen mer allvarlig, än om det 

fanns en möjlighet att tala om ämnen som droger med vuxna i skolan utan att de känner en oro att bli 
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avslöjade. Problematiken riskerar att bli värre för pojkarna om de tenderar att använda droger och 

inte ha någon vuxen att tala med än om det finns vuxna som kan tala till pojkarna förutsättningslöst. 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv känns det som om den upplevelse som informanten upplever i 

samband med alkohol betyder mer än bara ruset av alkohol. Den mening som krökandet har för in-

formanten tolkas vara en revolterande handling. Handlingen krökandet handlar mindre om berus-

ningen och mer om att töja på gränserna för informanten. Fenomenet upplevs vara knutet till samhö-

righeten med hans kompisar, det är det sociala som uttrycks vara viktigt. Han tar även upp att tokiga 

saker brukar hända vilket tillknyts betydelse. Just det faktum att det finns andra betydelsefulla aspek-

ter med det som kallas kröka kan vara en av anledningarna till att informanten har en mer bagatelli-

serande inställning till krökandet som möjligen inte har alkoholen som enda syfte.  

 

I utdraget ges uttryck för en önskan att samtala om sexualitet i ett forum som upplevs saknas för in-

formanten. Han uttrycker en syn på andra pojkars dåliga syn på sexualitet och ser inte det som möj-

ligt att diskutera ämnet med andra killar. Utan vänder sig till sin grupp av vänner som han brukar tala 

om sådana ämnen med. En uppdelning mellan könen skulle vara något som skulle göra det lite lättare 

att samtala om sexualitet men inget som löser problemen. Att pojkarna inom gruppen upplevs repre-

sentera olika grupper av maskulinitet är ett fenomen som stämmer överens med befintliga teorier om 

hegemonisk maskulinitet där det inom gruppen av män finns hierarkier som förhandlar om att få 

högst status. Informanten uttrycker sig mycket negativt om dessa andra pojkar i klassen. Fenomenet 

med hegemonisk maskulinitet är även något som analyseras ligga bakom den bild som en av pojkar-

na berättar om på frågan om hur de upplever stämningen bland pojkarna i klassen
60

. Några utdrag 

följer nedan där pojkarna svarat på samma fråga;  

P5. IP: Hur upplever du stämningen bland pojkarna i klassen, hur umgås de med varandra?  

I: Mycket att dom ska vara tuffare än den andre och dominera. Ska vara snyggare än den andre. Någon har haft vodka i 

en Cola burk på en lektion. Eller gör massa dåliga saker. 

IP: Varför tror du killar beter sig på det viset? 

I: För att de kanske får en kick av det. Men jag tror inte att de mår bra av det.   

IP: Tror du killar är mer bråkiga än tjejer?  
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I: Killar ska hela tiden visa sin dominans tycker jag. Och då är dom ju bråkigare tycker jag.  Tjejerna kommer i skymun-

dan. Då blir nog bilden att tjejer är tysta och är kanske lite rädd för att säga vad hon tycker för att hon kanske är rädd 

för att bli utbuad.  

 

P1. IP: Hur upplever du stämningen bland pojkarna i klassen?  

I: Den är bra tycker jag. Det finns olika gäng. Vissa är ju esteter, andra sportiga, (tänker) en del är stökiga men dom är 

inte jag med. 

 

P3. IP: Hur upplever du stämningen bland pojkarna i klassen?  

I: Den är rätt bra faktiskt just nu. Många är ju olika, men det finns en sorts respekt. 

Här kommer en bild av en miljö där det finns olika grupper av pojkar som är medvetna om att de är 

olika. Grupperna upplever en konkurrens mellan varandra men en respekt finns mellan könen. I en 

av intervjuerna framkommer även att en dominans finns över flickorna. Maskuliniteten som stereo-

typ står i ett dikotomiskt förhållande till den feminina stereotypen vilket är en förutsättning för att 

maskuliniteten skall kunna definieras
61

. Den hegemoniska maskuliniteten som den ger sken av att 

existera i pojkarnas livsvärld kan vara en anledning till fenomen som mobbning och att klimatet 

bland pojkarna av vissa informanter upplevs som destruktivt där lärare och andra elever drabbas. Av 

samtliga pojkar gavs bilden av att pojkar är bråkigare än flickor och att anledningen tros vara biolo-

gisk. På frågor som handlade om synen på orsakerna till varför pojkarna var bråkigare än flickor tve-

kade samtliga informanter något. Många gav den bilden att pojkar var biologiskt annorlunda än 

flickorna vilket förklarade pojkars bråk. Det var paradoxalt nog en enighet att flickorna också var 

bråkiga men att det var något annorlunda. Den stereotypa bilden av kön som informanterna ger ut-

tryck för när det gäller sexualitet och våld är något som är vanligt att det reproduceras i miljöer likt 

skolan
62

. Det en del av den heteronormativitet som finns i många institutioner i samhället och formar 

en bild av hur till exempel en pojke i nionde klass skall vara för att passa in i denna norm
63

. Den för-

handling om maskulinitet som ständigt pågår inom grupper av pojkar upplevs bidra till en ambiva-

lens och en stress i gruppen där det ständigt finns saker att förhålla sig till för att passa in i normen. 
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Den normrelaterade stress som nämns upplevs resultera i en osäkerhet av det slag som tidigare visat 

sig i utdragen av intervjuerna visar att pojkarna är osäkra på om deras livsvärld duger att samtala om 

med andra.   

Bemötandet som pojkarna möter i skolan av lärare upplever informanterna som något som är viktigt 

och som påverkar deras situation i skolan. Den bild som ges från intervjuerna är att det är en skillnad 

på hur lärarna bemöter pojkarna i jämförelse med flickorna. Att pojkarna upplever sig bli bemötta på 

ett annorlunda sätt än flickorna resulterar i att en binär könsuppfattning reproduceras i skolan. Bemö-

tandet som pojkarna möter av lärarna i skolan bidrar till att en negativ kommunikation skapas mellan 

pojkarna och lärarna och kommunikationen påverkar omdömesbildningen hos pojkarna. Detta skulle 

kunna innebära att det reproduceras en stereotyp bild av pojkar och flickor. Kommunikationen som 

den upplevs av informanterna gör arbetet mot att förverkliga de formuleringar som finns kring vär-

degrundsbegreppet svåra att uppnå.  

5.7 Analys 

I denna del av studien kommer studiens syften och frågeställningar att behandlas på djupet för att på 

ett utförligt sätt presenteras. Teoridelen och empiridelen kommer tillsammans att bidra till diskussio-

nens slutsatser. Uppsatsens fyra frågeställningar kommer att besvaras med egna rubriker där längre 

resonemang förs för att sedan avslutas med mer konsisa svar. I resonemangen kommer en dialog att 

föras med den teoretiska och den empiriska studien och ligga till grunden för uppsatsens slutsatser. 

För att få svaret på den första frågeställningen var en djupare förståelse nödvändig av de svar som 

informanterna gav under intervjuerna. Svaren var inte alltid tydliga och den hermeneutiska analys-

metoden var en metod som var särskilt användbar i just denna viktiga frågeställning. Den första frå-

geställningen upplevs vid en första anblick inte vara fullt så konstruktiv vilket hela tiden varit målet 

med uppsatsen. Men att undersöka elevernas inställning är viktigt som grund för de andra forsk-

ningsfrågorna. Uppsatsens frågeställningar hänger ihop och kommer i slutändan att ge en helhetsbild 

som är ytterst konstruktiv.  

5.8 Hur upplever pojkarna ämnet livskunskap? 

Ämnet upplevs vara starkt moraliserande av informanterna vilket anses vara ett problem. De ämnen 

som tas upp upplevs vara knutna till olika metoder för att få eleverna i skolan att uppfostras till duk-

tiga elever. Vissa teman upplevs vara återkommande och det är ämnen som handlar om hur man 

skall hantera situationen om man gör något brottsligt eller om mobbning förekommer i skolan. Efter-
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som pojkarna arbetat med SET-programmet är det intressant att de inte uppfattat det socialafärdig-

hetssynsättet som ämnar träna egenskaper såsom hur man lär känna sig själv och utveckla empati
64

. 

Intressant för studien var att det visade sig finnas ett genuint intresse för att samtala med jämnåriga 

kamrater om livet i allmänhet. Samtliga informanter gav bilden av att det sociala livet var det vikti-

gaste för dem. Att umgås med vänner var det som upplevdes som det viktigaste i deras liv. Kunska-

pen om hur pojkarna umgås med varandra är tämligen svag men majoriteten av informanterna upple-

ver att umgänget är viktigt och att de samtalar gärna om relationer, familjen och vardagliga ting. En 

av informanterna menar även att ämnen som mobbning och i viss mån även moral och etik är något 

som man kan komma att samtalar om i gruppen. Slutsatsen som kan dra av detta är att de ämnen som 

pojkarna upplever vara livskunskap är ämnen som är högst relevanta för pojkarnas livsvärld. Det är 

det perspektiv som ämnena kommer från som avskräcker och uttråkar pojkarna till att engagera dem.  

 

I den slutna gruppen som vännerna utgör upplevs kommunikationen vara av något som liknar demo-

kratisk deliberativ karaktär där pojkarna kan lyssna och lära sig av varandra genom en meningsska-

pande kommunikation
65

. Ett problem uppstår när pojkarna möter den samtalsmiljö som upplevs vara 

övervakad av en auktoritet representerad av en lärare i skolan. Elevernas upplevelse av de ämnen 

som trots att de känns igen och i vanliga fall intresserar dem blir tråkiga. Övningarna som handlar 

om hur de skall handla om man exempelvis har en kompis som stulit en mobil, eller om man själv 

slagit sönder ett fönster skulle säkerligen engagerat pojkarna om de fick ventileras under andra for-

mer än de fyrahörnsövningar
66

 som är vanliga. Informanterna berättade att undervisningen i livskun-

skap varit sämre organiserad nu nionde klass och att de ibland bara promenerat i stället på lektions-

tillfällena. Att promenera och samtidigt samtala med kamrater i klassen och med den mentor som 

följer med upplevs ha varit mer populärt än den vanliga undervisningen i livskunskap. Om detta be-

ror på att de inte har några krav på sig att vara i skolan eller om de faktiskt passar på att diskutera 

potentiella ämnen för livskunskap framkom inte.  

Slutsatsen som dras är att pojkarna inte tycker att den nuvarande undervisningen ger dem någon me-

ning vilket resulterar i att de inte engagerar sig mer än nödvändigt på de övningar som genomförs. 

Svaret på den första frågeställningen blir således att pojkarna upplever ämnet som oinspirerande i 
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nuvarande form. Svaret kan tyckas negativt men uppsatsens ambition att vara konstruktiv kommer 

inte att svikas. I nästa avsnitt följer en diskussion om hur eleverna ser att ämnet kan utvecklas och 

hur de ser att livskunskap kan göras mer engagerande för eleverna och vad det får för effekter för 

klimatet på skolan.  

5.9 Kommunikation och värdegrund 

Den kommunikation som uppstår i spontana och icke-formella sammanhang på skolgården, korrido-

ren eller på en promenad under lektionstid kan bli meningsskapande. Av informanternas svar kan 

slutsatsen dras att formen av kommunikation inte har någon betydelse men den kan vara givande på 

sätt som liknar de ambitioner som den konventionella undervisningen i livskunskap har. De metoder 

för livskunskap som återfinns i den teoretiska genomgången upplevs samtliga ha ett övergripande 

syfte att lära ungdomarna i skolan att uppföra sig på ett lämpligt sätt. Uppförandet i sig känns mer 

viktigt än att eleverna skall växa som människor och trivas i skolan. Detta är även den bild som in-

formanterna bekräftar genom sina svar. Även fast det inte är uppförandet i skolan som uttryckligen 

finns formulerat så uppfattar informanterna den formella undervisningen på så vis.  

Det finns en funktion med att göra meningsskapande kommunikation i skolans värld som påverkar 

på elevernas moraliska konstruerande. Kommunikationen mellan elever kan bli av meningsskapande 

karaktär utan att det ges alltför strukturerade ramar så som eleverna upplever arbetet med SET-

programmet
67

.  

 

Mellan lärare och elever blir en meningsskapande kommunikation viktig eftersom lärarna är i daglig 

kontakt med eleverna och de får ofta en nära relation med eleverna. En positiv kommunikation mel-

lan elever och lärare, och eleverna emellan påverkar omdömesbildningen hos eleverna. Just relatio-

nen med lärarna är något som framkommer under intervjuerna och är något som informanterna fun-

derar på. Lärarnas beteende iakttas och sätter och påverkar pojkarnas skolgång vilket styrker befint-

liga teorier om kommunikationen som omdömesbildare
68

.  

P3. IP: Är lärarnas bemötande viktigt?  
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I: Det är viktigt tycker jag. Man blir gladare om de är trevliga. Vissa är inte så trevliga faktiskt. Härom kvällen satt jag 

med en kompis och pratade om det faktiskt med hans pappa. Vi snackade om att vissa inte är så bra och trevliga. De gör 

inte sitt jobb ibland.  

Utdraget ur intervjun ger exempel på att informanten reflekterat över hur han blir bemött på skolan 

av vissa lärare. Det blir tydligt att kommunikationen mellan informanten och vissa lärare inte funge-

rar på ett meningsskapande vis och effekten skulle kunna bli en motsatt vilket gör att en meningska-

pande kommunikation som ett substitut för en formulering likt värdegrunden i Lpo 94 ställer en hel 

del krav på lärare och annan personal i skolan. Ett intressant exempel på kommunikation mellan elev 

och lärare som anses vara mycket meningsskapande kommer i utdraget nedan. 

P5. IP: Är lärarnas bemötande viktigt?  

I: O ja! För inte så länge sedan knackade jag på våran mattelärares dörr, jag hade problem med en dator som var ny. 

Det hade tagit jätte lång tid. Han hade jobbat över och ville bara hem till sina söner, man såg att han var stressad och 

svetten fanns i pannan. Ändå så öppnade han dörren för att han förstod att jag hade problem som var viktigt för mig. 

Han förstod att jag behövde få ut min läxa. Många är bra på bemötandet och det blir jag glad för.  

Här har lärarens sätt att bemöta eleven varit meningsskapande på ett sätt som gör att lärarens uppoff-

rande och vänliga bemötande förmedlade en känsla som gjorde situationen meningsskapande. I vär-

degrunden finns formulerat vilka moraliska och etiska grunder som skolan i Sverige skall stå för och 

förmedla
69

. Att arbeta i en skola ställer höga krav på dig när det gäller undervisning och andra ar-

betsuppgifter. Att hela tiden ha med värdegrunden i undervisningen upplevs som orealistiskt då vär-

den och ideal tenderar att vara något som förmedlas via kommunikation och relationer
70

.  

5.10 Hur ser pojkarna att man engagerar klassen att delta aktivt i undervisningen i äm-

net livskunskap? 

Bilden av skolämnet livskunskap som förmedlas i tidigare stycket lämnar frågan hängande hur in-

formanterna vill ha ett ämne som livskunskap upplagt vilket innebär den andra frågeställningen i 

uppsatsen. Den samstämmiga bilden av att det finns ett behov att i deras ålder samtala och reflektera 

om livet resulterade i en nyfikenhet från min sida. Det ställdes en rad frågor som handlade om hur de 

ville att ämnet skulle se ut om de själva fick bestämma vilket borde vara rimligt att de fick.  
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Det var främst pedagogiska metoder som efterfrågades och inte vilka ämnen som de ville ventilera. 

Bilden som kom fram var att informanterna ville ha en mer elevcentrerad pedagogik för undervis-

ningen där lektionerna skulle planeras relativt spontant och det var främst samtal som skulle leda 

lektionerna. Det finns ett genuint engagemang hos de informanter som intervjuats. Förslagen på en 

lektion där de själva fick samtala om viktiga saker känns intressant eftersom liknande svar kommer 

från samtliga i studien. Den sociala funktion som skolan fyller för eleverna skulle kunna fungera som 

den värdegrund som finns formulerad i Lpo 94 om klimatet är sunt på skolan. Den samtalsform som 

informanterna ser ut att föredra har flera likheter med den deliberativa kommunikationen
71

. Nedan 

följer ett utdrag där informanten efterfrågar kommunikation i klassen på ett sätt som upplevs ha syf-

tet att lära sig något. Detta tyder på att meningsskapande kommunikation är just vad som efterfrågas 

när det gäller att diskutera saker som är privata för informanterna och att det finns en nyfikenhet av 

att lära sig om varandra. En mycket liknande efterfrågan ges av en annan informant där han efterly-

ser samtal om hur andra klasskamrater har det hemma och hur de ser på etnicitet.  

P1. IP: Vad tror du skulle vara bra att tala om på lektionerna i livskunskap? 

I: Att diskutera om vanliga saker. (tystnad) om livet. Det är intressant att tala om ideal.  

IP: Hur menar du med ideal?  

I: Det vore kul att höra om vad de i klassen tycker om olika saker. Och att berätta vad jag tycker om olika ideal.  

Varför finns då en efterfrågan av att utbyta åsikter med varandra bland eleverna som medverkat i 

denna studie. En förklaring skulle kunna vara att det finns ett behov av att samtala om saker som är 

viktiga för eleverna utan att det finns krav på att de ska tycka rätt, eller agera efter hur ett färdigt ma-

terial tycker. Informanternas vardag upplevs mer nyanserad än vad situationerna i litteraturen i ämnet 

livskunskap ofta är.  

5.11 Vilka frågor knutna till livskunskap intresserar eleverna? 

Det upplevs svårt för respondenterna att tänka sig att livskunskap skulle kunna vara ett ämne där 

saker som var viktiga för dem skulle gå att kombinera med ett skolämne. Tanken är lite kittlande hos 

några av dem när de fritt får säga vad de finner meningsfullt i deras liv och som de skulle vilja prata 

med andra om i skolan. De tre teman som går att identifiera är samhällsfrågor och politik. Det finns 

ett behov av att tala om aktuella politiska frågor. Gärna med en lokal aspekt eller ur ett ungdomsper-
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spektiv. Det är även vanligt att informanterna är intresserade av populärkulturella aktiviteter. Tv-spel 

och datorer nämns ett antal gånger under intervjuerna. Det temat som lyfts fram som det viktigaste 

för eleverna är livsåskådningsfrågor av ganska vanlig karaktär. Relationer mellan kompisar och sex-

uella relationer som tas upp. Men även familjerelationer. Detta utgör alltså ett elevperspektiv framta-

get från intervjuerna som genomförts. Det intressanta med svaren är att de i hög utsträckning liknar 

den ambition som de olika standardiserade programmen för livskunskap.  

 

Något som återfinns i samtliga program för livskunskap är ansatsen att utbilda eleverna i socialkom-

petens. De nyckelord som programmen för socialträning bygger på, självkontroll, social kompetens, 

empati, motivation och självmedvetenhet är egenskaper som man vill uppmuntra genom utbildning
72

. 

En mer pluralistisk bild av hur de egenskaperna kan se ut vore möjlig att förmedla om inte färdiga 

mål fanns för eleverna att arbeta efter. En mer demokratisk undervisning blir möjlig när eleverna i 

klassen får vara med och komma fram till de vad som skall göras på lektionerna. Den mer pluralis-

tiska undervisningen i livskunskap har förutsättningar att engagera eleverna eftersom det som av-

handlas på lektionerna känns aktuella och är framtagna av elever i klassen eller i årskursen. Lärarens 

roll i en miljö där eleverna ligger bakom valet av teman för undervisningen bör handla om att leda 

samtalen framåt och handlar mer om att förmedla en dold värdepedagogik
73

. Där man tar till vara på 

elevernas engagemang och tillhandahåller klassen med relevant material och övningar efter elevernas 

önskan. Den rädsla som möjligen kan finnas för att samtala om viktiga saker men som möjligen är 

private eller som eleverna ser att skolan skulle ha åsikter om kanske en form av frizon skulle kunna 

gälla under livskunskapen. I en av intervjuerna berättar en av informanterna att han tycker om att 

kröka vilket med en fenomenologisk analys ser mer handla om socialt umgänge än om berusning. 

Informanten upplevde ett behov av att samtala om aktiviteten men upplever att det är helt omöjligt 

eftersom han riskerade att bli anmäld eller få ett moraliserande samtal. Ett öppnare klimat i skolan 

upplevs som något som både elever och lärare skulle vinna på.   
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5.12 Hur påverkas pojkarnas homosociala beteende av ett elevperspektiv i ämnet livskun-

skap? 

Den frågeställning som är knuten till genus har varit intressant att arbeta med och har inneburit en 

stor utmaning. Att kombinera en studie som handlar om att undersöka elevernas syn på ett skolämne 

kombinerat med ett genusperspektiv har visat sig vara en intressant kombination. Under nästkom-

mande rubrik följer en diskussion som utmynnar i de slutsatser som kan dras efter den genomförda 

studien. I denna del av uppsatsen kommer ordet maskulinitet att användas en del. Ordet kommer från 

maskulinitetsforskaren R W, Connells forskning och förklarar olika grupper av män och hur de upp-

träder. De olika grupperna har olika markörer för sin maskulinitet som yttrar sig på olika sätt. Olika 

egenskaper är status i grupperna
74

.  

5.13 Reproduktion av en oönskad maskulinitet 

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta pojkars livsvärld i skolan och hur de ser på ämnet livskun-

skap. I inledningen av uppsatsen berättades det om att pojkars umgänge med varandra i skolan upp-

levs som något problematisk ibland. Det är vanligt att höra kommentarer om att pojkarna är stökiga 

och borde umgås på andra villkor. Den bilden som framkommer efter genomförandet av uppsatsens 

teoretiska och empiriska studier visar att en tydlig hierarkisk ordning finns i årskurs nio på skolan där 

studien genomförts. De pojkar som valt att delta i studiens intervjuer upplevs identifiera sig med en 

mer kulturellt intresserad maskulinitet där helt olika markörer av status finns än i andra maskulinite-

ter. Status för pojkarna i studien är att prestera väl i skolan och andra mer intellektuella sammanhang. 

Det slumpmässiga urvalet kom att visa sig att just pojkar som har ett intresse av att vara aktiv i sko-

lan valde att delta i intervjuerna. Detta resulterar i att deltagarna svarat på ett liknande sätt på frågor 

som rör maskulinitet och genus. Detta upplevdes först som en svaghet för studien men har nu visat 

sig öppna för en rad intressanta förståelser för just den maskuliniteten och vad som utmärker den. 

Deltagarna i studien markerar en gräns mot killar som de upplever som våldsamma och störande i 

skolan. Ett vi och de andra perspektiv uppmålas mot andra pojkar i årskursen som de ser som omora-

liska, våldsamma och att de har en annorlunda syn på sexuella relationer. Att markera skillnader mel-

lan andra maskuliniteter stämmer överens med Connells teorier om den hegemoniska maskuliniteten 

som menar att det finns en strävan efter makt mellan män
75

. Att genus och maskulinitet är kulturellt 

betingat känns inte igen av informanterna som ser biologiska faktorer som skillnaden mellan könen 
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vilket förklarar pojkars mer bråkiga beteende som de känner igen. De biologiska förklaringarna som 

ges till pojkars bråkiga beteende stämmer igen med befintliga teorier om den heteronorm som finns i 

samhället. Heteronormen kan i detta fall uppfattas som en faktor som ligger bakom den bild som 

flera av informanterna ger av att de blir behandlade på ett annorlunda sätt av lärare på skolan. Hete-

ronormen är ingenting som upprätthålls av pojkarna själva utan reproduceras av bland annat av sko-

lan som institution vilket innebär att lärare är en del av processen
76

. Nedan finns ett intressant utdrag 

som belyser detta. 

P1. I: På syslöjden brukar lärarna ha olika förväntningar på oss elever.  

IP: Hur menar du då?  

I: Om en kille gjort någon sak får man mer beröm och kanske bättre betyg än om en tjej gör något som är nästan lika-

dant.  

5.14  Pluralism, maskulinitet och livskunskap 

Den ambition som uppsatsen har att väva in ett genus och maskulinitetsperspektiv i uppsatsen har 

uppkommit på grund av en personlig hypotes om att ingen mår bra av en heteronorm som finns att 

känna igen i de sociala relationerna i skolans miljö. Frågan kvarstår nu hur den kunskap som nu 

gjorts tillgänglig skall kunna användas för att komplettera det elevperspektiv som utlovats med upp-

satsens syfte. Till att börja har studien inneburit att slutsatsen att ett tydligt elevperspektiv på ämnet 

livskunskap är en viktig faktor för att lyckas med undervisningen. Lyckas i den bemärkelsen att ele-

verna har förutsättningar att engagera sig i undervisningen vilket resulterar i att de ser meningsfullt 

på ämnet. Att ha vidare ambitioner med ämnet har framkommit vara mer problematiskt. Skälet är att 

en alltför uppfostrande ton i undervisningen är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv då alla 

elever har olika bakgrunder. Att undervisa med metoder som eleverna upplever vara förutsägbara 

innebär att de kan räkna ut vilket beteende som är önskat från dem vilket upplevs som exkluderande. 

En mer pluralistisk diskurs är vad eleverna efterfrågar där eleverna själva får möjlighet att resonera 

kring samtalsämnen utan att på förhand ana vad som anses vara rätt värderingar av samhället. De 

svar från intervjuerna som handlar om synen på genus har visat att pojkarna inte trivs med den bild 

som finns av pojkar som mer utåtagerande än flickor. De inser samtidigt att flickorna inte är så lugna 

som lärarna verkar uppfatta dem vilket gör att ingen vinner på rådande stereotypa bild på kön i sko-

lan. Ett mer normkritiskt perspektiv på ämnet livskunskap skulle kunna innebära att föreställningar 
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om maskulinitet och femininitet kan komma att i diskuteras. Den sista av de fyra frågeställningarna 

har varit den mest spännande men samtidigt den svåraste att finna svaret på. Men det som upplevs 

vara tydligt efter genomförandet av studien är att ett elevperspektiv skulle innebära att den hierarki 

som finns mellan de olika maskuliniteterna i årskursen skulle få fler tillfällen att mötas genom kom-

munikationen som eleverna efterlyser. Elevperspektivet som framkommit innebär att livskunskapen 

skall ta upp aktuella ämnen som klassen väljer. För att kommunikationen inom klassen skall bli me-

ningsskapande är det viktigt att ett demokratiskt deliberativt klimat råder där maktstrukturer inte på-

verkar diskussionerna
77

. Alla som medverkar ska även få uttrycka sig fritt kring de aktuella ämnen 

som eleverna valt. Ett normkritiskt perspektiv är något som en lärare skulle kunna bidra med. Lära-

ren skall inte med dold värdepedagogik vara en person som skall se till att arbetsmaterial inte repro-

ducerar en stereotyp bild av kön
78

. Naturligtvis skall läraren förhålla sig till andra interkulturella 

aspekter men den specifika studien har ett genusperspektiv men bortser inte från andra kritiska mo-

ment inom didaktiken.  

5.15 Diskussion 

Det elevperspektiv som var ett av syftena med uppsatsen har varit framgångsrikt. Att arbeta med 

intervjuer som metod har varit en utmaning och en bra metod för förståelse av vad pojkarna i årskurs 

nio finner givande att samtala om. Den teoretiska kunskapen som återges i uppsatsen har varit viktig 

för att analysera de svar som pojkarna givit i intervjuerna. Svaren som uppges är många gånger svåra 

att förstå eftersom de är från deras livsvärld. De analysmetoder som använts har ökat förståelsen som 

med hjälp av den teoretiska bakgrunden formulerats till det eftersträvade elevperspektivet. De slut-

satser som dras vad gäller elevperspektivet ger en tydlig bild av att pojkarnas uppfattning av ämnet 

livskunskap som fostrande i moral och etik är ett problem. Den alltför uppfostrande känslan som 

pojkarna upplever resulterar i en motsatt effekt än vad som önskas. Den motsatta effekten uppstår då 

pojkarna inte känner sig berörda av de ämnen och övningar som de behandlar på lektionerna. För att 

pojkarna ska känna sig engagerade i undervisningen ser de att de vill vara delaktiga i utformningen 

av ämnet. Det framkommer en mängd intressanta förslag på metoder och ämnen som pojkarna ser 

vara engagerade och det som förslagen har gemensamt är personligt engagemang. Den djupare inne-

börden av detta är att pojkarna har ett djupt intresse för sociala relationer och funderar mycket på 

händelser i sin omvärld. När elevperspektivet ska konkretiseras ned till ett begrepp som är kärnan i 

uppsatsens syfte är det begreppet sociala relationer. Slutsatsen om detta upplevs vara användbart för 
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planering av ämnen för att använda på livskunskapen. Att sociala relationer är kärnan i det framtag-

na elevperspektivet gör slutsatsen mer användbar än att konkretisera en rad olika innebörder av be-

greppet.  

Det framkommer en rad olika exempel på vad sociala relationer kan innebära för pojkarna som 

medverkat i studien. Men det framgår att intresset för mänskliga relationer är viktigt för pojkarna. 

Det kvalitativa värdet bedöms dock bli av högre validitet om sociala relationer utgör elevperspekti-

vet.  

 

Vidare kan det elevperspektiv som tagits fram i studien användas för att arbeta demokratiskt. De för-

slag på arbetsmetoder som ges av pojkarna utgår från att samtliga elever skall bidra med förslag på 

ämnen och teman för livskunskapen. Att kollektivt arbeta på livskunskap och viljan att engagera hela 

gruppen i undervisningen talar för att eleverna själva är kapabla att bidra till en dold värdepedago-

gik
79

. I förlängningen innebär detta att mål som idag finns formulerade i värdegrundsavsnittet i Lpo 

94 som handlar om demokrati kan anses vara realistiska att uppnå. Det som gör skolans demokratis-

ka uppdrag realistiskt med ett elevperspektiv är att det innebär att elevernas delaktighet bidrar till ett 

engagemang som genom kommunikationen elever emellan och mellan lärare och elever kan skapa 

ett deliberativt klimat
80

.  

 

Elevperspektivets kärna som i detta diskussionskapitel formulerats till sociala relationer hänger ihop 

med uppsatsens andra huvudsyfte som handlar om maskulinitet och hur det påverkas av ett elevper-

spektiv på undervisningen av livskunskap. Den hegemoniska hierarkin som pojkarna ger uttryck för 

på skolan bygger till stor del på bristande kommunikation mellan de olika maskuliniteterna i årskur-

sen och i klassen. Den önskan som finns att göra elevperspektivet mer synlig i planeringen av ämnet 

livskunskap är ett sätt att motverka den hierarki som finns. Det konkretiserade elevperspektivet soci-

ala relationer, efterfrågas i sammanhang som handlade om de olika maskuliniteterna i klassen. De 

framkom att det finns en gemensam förståelse mellan pojkarna i klassen även fast olikheter finns i 

synen på skolan, kompisrelationer, sexuella relationer och fritiden. Den gemensamma plattform som 
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pojkarna ser sig ha är ett uttryck för den heteronorm som finns i skolan
81

. Elevperspektivet sociala 

relationer upplevs kunna fungera normkritiskt. Om elevperspektivet genomsyrar livskunskapen där 

ett deliberativtklimat finns möjlighet att pojkarna får tillsammans med flickorna i klassen mötas på 

ett plan där kön och maskulinitet skulle kunna göras obetydligt.    

5.16  Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsens process har en mängd nya infallsvinklar uppkommit. Något som skulle vara intres-

sant att närma sig är den hegemoniska maskuliniteten i skolans sociala praktik med ett klassperspek-

tiv. De pojkar som deltog i studiens intervjuer uttryckte sig ibland negativt mot vissa grupper av poj-

kar på skolan. Denna studie stannade vid att känna igen fenomenet som klassisk hegemonisk masku-

linitet. Men frågor kring klass, etnicitet fanns det inte möjlighet att studera vilket det finns all anled-

ning att göra.    
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7 Bilaga 

7.1  Intervjuguide 

Frågor om Livskunskap och maskulinitet 

Under intervjuerna kommer fokus ligga på att på ett nyfiket sätt ställa frågor som ämnar ligga till 

grund för att uppnå forskningens syften. De forskningsfrågor som är föremål för undersökningen 

gäller pojkarnas uppfattning av skolämnet livskunskap. Det som efterfrågas är kunskap om ett elev-

perspektiv och frågorna är således formulerade på så vis att en unik kvalitativ kunskap kan utvinnas 

efter analys av varje intervju. Intervjuerna är utformade på så vis att den inledande fasen av intervjun 

behandlar frågor som rör informantens upplevelse av ämnet livskunskap. Den andra fasen ämnar ge 

en djupare förståelse för hur informanten förhåller sig till frågor utanför ramarna för den konventio-

nella undervisningen i ämnet livskunskap men som är viktiga för informantens liv. De frågor som 

ställs ämnar uppnå kunskap om elevens livsvärld där svaren som ges kan bidra till kunskap som är 

relevant för uppsatsens syfte. Den tredje fasen är formulerade på så vis att de ämnar bidra till en dju-

pare förståelse för hur informanten upplever sin situation i skolans miljö och hur informanten i sin 

egenskap av pojke förhåller sig till frågor som handlar om maskulinitet och lärarnas bemötande. Den 

tredje fasens frågor är sammankopplade med den centrala hypotes som förs i uppsatsen som handlar 

om att lärarnas bemötande av skolans pojkar är relaterat till den konventionella undervisningen i äm-

net livskunskap.  

Frågor om ämnet livskunskap. 

Tycker du att de ämnen som tas upp på lektionerna är något som du känner är relevant för dig? 

Kan du berätta för mig vilka ämnen du tycker diskuteras på lektionerna? 

Vad tänker du på när du hör ordet livskunskap?  

Frågor om den individuella upplevelsen av ämnet 

Kan du berätta för mig vad du tycker om ämnet livskunskap? 

När blev du senast engagerad av något som ni tog upp på en lektion i ämnet livskunskap? 
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Händer det att du funderar på saker som tagits upp på livskunskapen i sammanhang utanför skolan? 

När?  

Varför tror du att det finns ett ämne som heter livskunskap? 

Händer det att du vill tala om något viktigt som du inte vågar tala om i klassen som du tycker skulle 

vara intressant? Vad? 

Varför tror du att vuxna vill tala om de saker som tas upp på livskunskapen? 

Vilka ämnen tycker du är intressanta som berörs på livskunskapen? 

Vad tror du skulle vara bra att tala om på lektionerna i livskunskap? Varför? 

Tror du att det är bra med ett ämne som heter livskunskap? 

Frågor om maskulinitet och lärarnas bemötande 

Behandlar lärarna killar och tjejer olika? 

Hur är de mot dig? 

Har du känt dig särbehandlad för att du är kille? När?, Hur?, Varför? 

 Hur tror du andra elever ser på detta? 

Är lärarnas bemötande viktigt?  

Är det viktigt att killar och tjejer bemöts lika? 

Hur upplever du stämningen bland pojkarna i klassen?  

Händer det att du är med i ”kompis bråk” fast du egentligen inte vill? 

Tror du killar är mer bråkiga än tjejer?  

Frågor om vad eleven tycker är viktigt i hans liv 

Vad tycker du är det roligaste som finns? 

Tycker du att det finns vuxna på skolan som lyssnar på vad du tycker och tänker? 
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