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Engelskt Abstract

The purpose of this Bachelors thesis is to investigate teachers' work and attitude to life in 

relation to the curriculum. Furthermore, how teachers look at students' emotional/social 

development in their general development. The thesis also reviews the criticism from The 

Swedish School of Authority on various programs primarily SET (social and emotional 

training)

Three qualitative interviews and four observations at three different schools with teachers 

have been conducted. Using theories of social constructivism, deliberative conversation and 

social and emotional skills, the intention is to interpret the gathered material. The results show 

that the teachers see knowledge of life in school as important in the foundation of students´ 

emotional/social development. One teacher follows the SET program and two teachers’ took 

inspiration from various other programs and ideas. All the teachers proceed from core values, 

curriculum and their own goals in teaching life skills. Two teachers particularly emphasized 

on how the students developed emotionally and socially. Teachers were receptive to the 

National Agency’s criticism, and emphasized the importance of method selection, student 

adjustment, self-interest and that the Agency support the work. The teachers furthermore were 

able to handle sensitive situations.  This study focuses on teachers´ different views for and 

against the work program. Teachers who did not follow any program were perceived to have 

the best knowledge and education, and were most suited to the student body, where evaluation 

exercises were common. The SET program hinders teacher adaptation to the students because 

of its restrictive form. Life skills in school curricula have been considered important by the 

government, teachers and parents. There seems to be an increasing concern among students 

and greater demands of society. Agency's lack of clarity regarding value application has 

meant that the manual-based program SET, is sold as aid to schools by private operators. The 

Agency is now critical of these programs that they consider not to be sufficiently scientifically 

proven.
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1. Inledning

Jag vill inleda min forskning i ämnet livskunskap med ett utdrag från en ansökan om ett 

beviljat forskningsprojekt på tre år i livskunskap som inkom till vetenskapsrådet år 2009.

Ansökan skrevs av Professor Geir Skeie med forskarkollegor vid Stockholms universitet, efter 

att första ansökan avslagits år 2006. Valentin Sevéus återger den ansökan i sin bok 

Livskunskap på schemat - om skolan, riksdagen och lusten att berätta. Därifrån återger jag 

med egna ord en del av den ansökan: Under de senaste tio åren har en rad skolor börjat införa 

undervisning i livskunskap, på eget initiativ och utan stöd i nationella kursplaner. Många 

lärare och elever ger uttryck för att ämnet är viktigt och spännande medan andra är osäkrare. 

Ämnet behandlar såväl sociala som personliga frågor, främst knutna till värdegrundsfrågor, 

där teman som hälsa, identitet och medborgarskap nämns i sammanhanget. På nationell nivå 

är det inte troligt att finna forskningsförankrad kunskap om ämnet livskunskap, säger 

forskarna. Den mesta informationen är knuten till lokala kommuners och skolors 

Internetsidor. Det har också inkommit förslag till riksdagen om att ämnet behöver bli ett 

riktigt skolämne. Inte heller finns någon etablerad lärarutbildning som kvalificerar för ämnet. 

Trots detta menar forskarna att lärartjänster efterfrågas med dessa kvalifikationer och 

erfarenheter i livskunskap. Eftersom skolan mer än tidigare fokuserar på mätbar kunskap och 

ämneskunskaper, anser forskarna det vara intressant att studera framväxten av livskunskapen

närmare. Forskarna frågar sig om ämnet är en reaktion på dessa aktuella politiska 

utbildningstendenser eller på ett behov av praktisk natur i skolvardagen som 

utbildningspolitiken inte tagit hänsyn till i kursplanerna (Sevéus, 2010:184-185).

Sevéus beskriver Skolinspektionen syn där de menar att det inte finns någon motsättning 

mellan skolans kunskapsuppdrag och det sociala uppdraget utan dessa bör i all verksamhet i 

skolan gå hand i hand (Sevéus, 2010:188). Tidigare myndigheten för skolutveckling numera

Skolverket har beskrivit viktiga förutsättningar för att skolan skall kunna göra ett bra arbete 

mot bland annat kränkande behandling främst inom socialpedagogik och socialpsykologi. För 

detta krävs kunskap om hur detta förebyggs och hanteras samt kunskap om

värdegrundsarbete. Forskning har visat att kunniga vuxna är kanske mest avgörande för den 

framgången i skolan, därför är kompetensutveckling viktigt i detta arbete (Skolverket, 

2008:39-40). Britta Liljegren psykolog och psykoterapeut, menar att kravet på insatser från 

skolan idag är annorlunda jämfört med några decennier tillbaka. Idag är kravet, en skola för 

alla där så normal undervisning som möjligt skall gälla även för elever med stora 
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socioemotionella problem. Hon betonar därför vikten av samarbete mellan arbetslag och 

resursteam, såsom psykolog, specialpedagog och skolläkare etc. (Liljegren, 2000:132-133). I 

boken Interkulturellt ledarskap skriver Pirjo Lahdenperä professor i pedagogik, att i 

kulturmöten kan en interkulturell mellanmänsklig interaktion uppstå. Interkulturalitet handlar 

om olika typer av meningsskapande kulturer, allt från kön, klass, språk, religion, tankar och 

livsstilar samt hur dessa samverkar och berikar varandra. Interkulturalitet är en process, en 

handling, en interaktion som är gränsöverskridande. Den kan inte ses som neutral menar hon,

då det krävs att man hela tiden intar en kritisk hållning till sin egen kultur, historia och egna

värderingar och blir mer självmedveten (Lahdenperä, 2008:29-30). Det yttersta beviset på 

den nya synen på barndom är FN:s framtagande av Barnkonventionen som kom 1989. I 

Barnkonventionen finner man vad som definierar ett barn och vilka dess rättigheter är 

(Barnkonventionen, 2012). Bengt Persson fil dr i pedagogik, säger att i barnkonventionen står 

bl a att undervisningen skall syfta till att stärka respekten för människans fri- och rättigheter 

och syfta till personlighetens fulla utveckling (Persson, 2001:51). Sevéus beskriver

livskunskapens genomslagskraft utifrån att många skolor brottas med våld, mobbning och ett 

allt större problem med missbruk och oro. Han menar också att många barn och tonåringar har 

svårt med samspel och relationer med såväl jämnåriga som vuxna. Detta ställer stora krav på 

skolan i form av en tydlig struktur och en uppmuntrande lärande miljö som främjar samspel 

och goda relationer (Sevéus, 2010:11). 

Camilla Löf doktor i pedagogik vid Högskolan i Malmö har i sin avhandling ”Med livet på 

schemat” skrivit om livskunskapen. Hon beskriver hur Skolverket definierar livskunskap som 

skolämne tvetydigt. Ämnet omskrivs som en strategi för att samla och bredda skolornas arbete 

med kunskapsområden och värdefrågor som är ämnesöverskridande. Samtidigt pekar man på 

risken med att schemalägga ämnet då de anser att detta kan leda till den gemensamma 

värdegrundens dränering från övriga undervisningsämnen. När skolans myndigheter 

definierar livskunskap som skolämne ställs därför delar av skolans uppdrag emot varandra 

(värdegrunden kontra förebyggande ämnesövergripande insatser). De är också eniga om 

livskunskapens förebyggande potential, när det handlar om främjandet av hälsa och 

motverkandet av barns utsatthet (Löf, 2011:83). Detta får till följd att lärarna utelämnas i sin 

tolkning av värdegrunden, vilket i sin tur försvårar lärarnas arbete. Detta öppnar också upp för 

privata aktörer som säljer in särskilda program till skolorna. 
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År 2011 gick Skolverket ut med en skarp kritik mot det manualbaserade programmet SET 

(Kimber, 2011) som betyder social och emotionell träning. I Svenska Dagbladet skrev Jessica 

Balksjö den 27 april 2011 en artikel om detta. Birgitta Kimber, speciallärare och leg. 

Psykoterapeut som skapat SET programmet försvarar där programmets förebyggande 

potential för att komma tillrätta med skolornas problem (Balksjö, 2011). Kimber menar att när 

man arbetar med livskunskap arbetar man med en stor del av värdegrunden. Bland annat 

genom att öka förmågan till empati, allas lika värde, främjandet av demokratiska processer 

och motverkandet av främlingsfientlighet (Kimber, 2006:85). Jag kommer längre fram att 

närmare belysa vad Skolverkets kritik handlar om och vilka argument Kimber har när hon 

försvarar SET. Vidare avser jag att belysa hur värdegrunden tolkas och bearbetas på lokal och 

nationell nivå för att försöka synliggöra dess motsättningar och orsaker. Detta för att läsaren 

och jag skall nå ökad förståelse för lärarna och deras arbete i besvarandet av mitt syfte och 

mina frågor. 

Mitt syfte med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas arbete med och syn på 

livskunskapen i relation till läroplanen och värdegrunden. Vidare hur lärarna ser på elevernas 

känslomässiga/ sociala utveckling i arbetet med livskunskapen. Samt hur de ser på kritiken 

från Skolverket avseende arbetet med olika program främst SET.

För att försöka få svar på mitt syfte har jag tänkt utgå ifrån följande frågeställningar

• Hur arbetar lärarna med och ser på livskunskapen i relation till läroplan och värdegrund?

• Hur ser lärarna på elevernas känslomässiga/sociala utveckling i arbetet med livskunskapen?

• Hur ser lärarna på kritiken från Skolverket avseende arbetet med olika program främst SET.

2. Bakgrund 

2.1 Livskunskapen och dess framväxt

Löf beskriver hur flera skolor redan år 1994 började införa livskunskap på schemat, detta i 

samband med att det första värdegrundsuppdraget från regeringen kom. Ämnet skulle där 

samla upp diskussioner inom krishantering, sex- och samlevnad, känslor, etik- och moral samt 

värdegrunden. I maj 2009 gav regeringen Skolverket i uppgift att aktivt arbeta för att 

värdegrunden skulle spridas. Jan Björklund utbildningsminister (FP) sade då i samband med 

uppdraget att studieron och tryggheten måste öka i våra skolor. Löf menar att eftersom 
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livskunskap inte är obligatoriskt och inte heller har några nationella kursplaner, är det varje 

enskild skolas ansvar att tolka omfattning och innehåll i samband med införandet av ämnet. 

Därför tror Löf att skolorna behöver hjälp med utformningen av undervisningen i 

värdegrundsämnen. Hon pekar också på risken med den strikta formen som programmen 

utgör, vilket kan innebära begränsningar för lärarens pedagogiska frihet, om än praktiskt 

lätthanterligt. Vidare betonar hon lärarens skicklighet när det handlar om förmågan att kunna 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Löf beskriver ämnet livskunskap som ett svar

på skolornas behov av att organisera delarna i sitt uppdrag. Det är också en strävan efter en 

likvärdig utbildning med samma förutsättningar till god hälsa för alla elever, vilket kan 

definieras som sociala, själsliga och kroppsliga frågor (Löf, 2011:20-22).

Löf säger att när man talar om likvärdighet i utbildning väcker det frågor som rör såväl 

innebörden av begreppet likvärdighet som livskunskapens funktion i skolans arbete. Är det 

möjligt menar Löf att i utbildningen främja likvärdighet genom införandet av ett ämne, vars 

definition är upp till de enskilda skolorna och dess lärare? Trots olika tolkningar av 

livskunskap som skolämne finns några kunskapsområden som kan sägas vara vanligt för 

ämnet, nämligen värdegrunden, ANT (alkohol, narkotika och tobak) samt sex och samlevnad. 

Löf betonar läroplanerna där dessa kunskapsområden framhålls som en del av det sociala 

uppdraget skolan står för. Livskunskap omnämns däremot inte, men kan sägas få en slags 

legitimitet genom dessa kunskapsområden. Vidare menar hon att förståelsen av livskunskapen 

begränsas om man enbart ser till enstaka arbetssätt som till exempel EQ som står för 

emotionell intelligens. Likaså när det handlar om manualbaserade program som till exempel 

SET vilket betyder social och emotionell träning eller Charliemetoden. Löf menar att man då 

förbiser olika praktiker och den mångfald som ämnet omfattas av i de enskilda skolornas 

utformning. Vidare menar Löf att litteraturen i livskunskap främst är skriven utifrån privata

vinst- och utbildningsintressen som saknar vetenskaplig grund, där endast ett mindre antal har 

utvärderats. Intresset har främst visat sig, genom allt fler studenters examensarbeten i 

livskunskap som skolämne, eller liknande frågor (Löf, 2011:.20-22). 

2.2 Vilka ansvarar då för livskunskapens utformning?

Löf beskriver hur livskunskapen växer fram såväl uppifrån utifrån kommunens initiativ och 

statliga myndigheters, samt underifrån utifrån lokala initiativ på skolorna. Löf pekar på de 

aktörer som formulerar nationella dokument som Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, 

politiker, samt Skolverket. Löf visar på en delvis politisk spänning, med aktörer för (och 
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emot) ämnet. Spänningen handlar om hur detta ska organiseras och vilka samhällsproblem 

som ska förebyggas i skolans arbete. Vissa politiker menar på att livskunskapen skall utgå 

från elevers behov av reflektion och diskussion kring relationer och samhällsfrågor. Andra 

politiker menar på att skolämnet skall vara ett forum där samhällsvärden förmedlas av vuxna. 

Utifrån hur det tolkas i Statens Folkhälsoinstituts dokument, visar Löfs analys på att 

livskunskapen omfattas av barns personliga, individuella utveckling och färdigheter. Ämnet 

förs där fram utifrån myndighetens uppdrag och inte utifrån skolans uppdrag. Däremot 

framställs skolan som mest lämplig i uppfyllandet av dessa folkhälsopolitiska mål (Löf, 

2011:170-174). Löf beskriver hur Skolverket förhåller sig till såväl folkhälsodiskursen som 

demokratidiskursen beträffande hur livskunskapen ska utformas. Löfs benämning och 

tolkning utifrån en folkhälsodiskurs, grundar hon på dess strävan att upphäva riskfaktorer i 

barndomen genom att stärka skyddsfaktorer på ett social och individuellt plan. Löf menar att 

Skolverket framställer livskunskapen som en strategi för att vidga och samla arbete med 

värdefrågor och ämnesövergripande kunskapsområden. Samtidigt pekar man på risken med 

att schemalägga ämnet, då det kan medföra dränering av den gemensamma värdegrunden från 

övriga undervisningsämnen. Löf menar att det intressanta är att ingen av dessa aktörer på 

nationell nivå kan på egen hand avgöra livskunskapens omfattning. För detta krävs en politisk

majoritets beslut. Trots det menar Löf att folkhälsoinstitutet kan bistå skolor ekonomiskt med

riktade hälsopolitiska insatser. Därmed har folkhälsoinstitutet ett stort inflytande avseende 

tolkningen av skolämnet livskunskap. 

Eftersom ingen bestämmer över utformandet av skolämnet leder det till att kommunens båda 

politiskt förankrade tolkningar av livskunskapen får ytterligare konkurrens av aktörer med 

privata vinst- och utbildningsintressen. Löf menar att dessa erbjuder enskilda skolor en mängd 

metoder, program och arbetssätt som till skillnad från de två kommunala aktörerna

(kommunen och statliga myndigheter) saknar politiskt stöd. Löf menar att de privata 

marknadskrafterna precis som de kommunala aktörerna drar nytta av samma folkhälsodiskurs

när de närmar sig skolorna. Den stora skillnaden är att ekonomiska vinstintressen driver de 

privata marknadskrafternas konsulter. Dessa behöver inte heller förhålla sig till skolans, 

folkhälsoinstitutets eller kommunens uppdrag. Den konkurrenssituation som uppstår försvårar 

därför skolornas möjlighet att avgöra vilka insatser som följer skolans och kommunens 

agenda och vilka som inte gör det (Löf, 2011:173-174). Jag vill därför tydliggöra att denna 

situation medför som förklarats tidigare att skolämnet omges av en mängd varierade arbetssätt 

och benämningar, inte enbart livskunskap. Konsekvensen blir att den kommunala praktiken 
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har svårigheter med att avgöra vad som är livskunskap och inte. Nedan avser jag att kortfattat 

beskriva några av dessa program. 

2.3 Manualbaserade program

Skolverket nämner här några av dessa bland annat, Friends, SET, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och StegVis (Skolverket, 2011,

utvärdering mot mobbning). Kimber beskriver hur det idag finns ett 20 tal manualbaserade 

program. SET som är skapat av Birgitta Kimber, består av lärarhandledningar och elevböcker 

från förskoleklass tom åk 9. Programmet ska främja en positiv utveckling och psykisk hälsa 

hos barn/ ungdomar på individ- grupp och skolnivå. SET är tänkt att användas två gånger i 

veckan med yngre barn och en gång i veckan fro m åk 6. I programmet arbetar man bla med 

problemlösning och konflikthantering, samarbete och kommunikation. Grunden i SET 

programmet är övning i vilket också läxor ingår för att öva upp färdigheter där också 

föräldrarnas delaktighet betonas som värdefullt (Kimber, 2011). Jag vill här passa på att 

nämna EQ verkstan som inte är ett program men som omnämns i min uppsats. EQverkstan är 

en hemsida där lärare kan prenumerera på nyhetsbrev med övningar i EQ emotionell 

intelligens (Eqverkstan, 2011).

2.4 Skolverkets kritik

Den 27 april 2011 skriver Jessica Balksjö i Svenska Dagbladet om Skolinspektionens kritik

mot livskunskapens vanligaste program SET. Kritiken handlar om följande: Tillämpandet av 

en färdig metod utan att se till elevernas behov. Plan saknas för hanterandet av konsekvenser 

vid samtal om arbetsamma minnen. Barn bör inte delge känsliga ämnen i grupp. Metoden är 

inte tillräckligt vetenskapligt beprövad. Vidare menar de att livskunskap inte är ett skolämne, 

därför avser kritiken att vara ämnad som vägledning för andra skolor. Ann-Sofi Pihlgren, 

enhetschef för anmälningsärenden på Skolinspektionen menar på att det är ganska vanligt att 

skolorna i undervisningen tillämpar en färdig metod utan att ta reda på elevernas behov före 

val av program. Inte heller tycks det finnas någon plan för hanterandet av de konsekvenser 

som arbetet med SET metoden innebär, där berättandet av arbetsamma minnen kan 

förekomma. Skolinspektionen menar också på att kränkande behandling istället riskerar att 

öka. Som argument för att barn inte bör delge sådana känslor i grupp menar de, är att det 

sällan förekommer att en grupp är homogen. Därför uppfyller troligen inte metoden de 

förutsättningar som krävs för att den ska fungera. Vidare säger de att det saknas kunskap om 

SET metodens effektivitet. Pihlgren säger att kritiken från Skolinspektionen delvis grundar 
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sig på Socialstyrelsens uttalande som gjordes i december 2010. Hon menar att SET-

programmet möjligen kan ha en positiv effekt på en del elever. Det hon betonar, är risker som 

ännu inte utretts ordentligt. Det finns inte heller någon statistik på antalet skolor som har 

livskunskap på schemat i någon form eller antalet skolor som köpt in vilka program. 

Skolverket, har inte gjort en sådan mätning som ansvarig för den nationella statistiken 

(Balksjö, 2011).

2.5 Livskunskapen i nya läroplanen Lgr11 

Jag kan förstå det som att lärarnas svårigheter med värdegrundsarbetet skulle underlättas av

att schemalägga ämnet livskunskap för att tydliggöra värdegrundsuppdraget. Sevéus beskriver 

att livskunskapen inte finns som ämne i den nya skollagen Lgr11. Därmed kan skolorna inte 

betygsätta livskunskapen. Det man behandlar, ofta inom ramen för begreppet livskunskap är 

den värdegrund som skolan ska förmedla enligt läroplanerna. Läroplanen ska där genomsyra 

samtliga skolans ämnen. Precis som tidigare ska undervisningen i elevens val syfta till att 

bredda och fördjupa elevers kunskaper i ett eller flera ämnen. Ett lokalt tillval får ingå i 

skolans val, om godkännandet av en plan skett från Skolverket för verksamheten.  Med detta 

menas ett lokalt tillval utöver innehållet i kursplaner samtidigt som den garanterade 

undervisningstiden per ämne och totalt är oförändrad (Sevéus, 2010:163-165). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas arbete med och syn på livskunskapen

i relation till läroplanen och värdegrunden. Vidare hur lärarna ser på elevernas känslomässiga/ 

sociala utveckling i arbetet med livskunskapen. Samt hur de ser på kritiken från Skolverket

avseende arbetet med olika program främst SET programmet. 

I mitt syfte vill jag lyfta fram lärarnas perspektiv och erfarenhet av arbetet med livskunskapen

i relation till den kritik som riktats mot SET programmet från Skolverket. 

För att försöka få svar på mitt syfte har jag tänkt utgå ifrån följande frågeställningar:

• Hur arbetar lärarna med och ser på livskunskapen i relation till läroplan och värdegrund?

• Hur ser lärarna på elevernas känslomässiga/sociala utveckling i arbetet med livskunskapen?

• Hur ser lärarna på kritiken från Skolverket avseende arbetet med olika program främst SET.
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4. Teori

4.1 Socialkonstruktivism

Magdalene Thomassen filosof, lektor och psykolog beskriver hur man i socialkonstruktivm 

lägger tyngdpunkten på den språkliga interaktionen. Således konstrueras vår 

verklighetsuppfattning och självförståelse genom våra språkliga relationer. Thomassen 

belyser Sociologen Halvor Fauskes syn. Fauske menar att samspelet mellan praktiker, värde 

och tankesätt är en förutsättningen för att något skall kunna definieras som ett socialt problem. 

Det kan aldrig registreras oberoende av de praktiker som formar dem och de teorier och 

begrepp som samhällsgemenskapen tillämpar i beskrivandet av dem. Thomassen menar att 

olika socialkonstruktivistiska teorier belyser olika uppfattningar om hur relationen mellan 

konstruktion och verklighet skall förstås. Hon frågar sig om konstruktioner innebär att tolka

och beskriva en verklighet som existerar helt oberonde av våra tänkesätt, begrepp och 

praktiker. Eller existerar fenomenen endast i kraft av dessa  praktiker och begrepp

(Thomassen, 2011:205)?

Ian Hacking professor i filosofi ger ett exempel på en moderat version av 

socialkonstruktivism, där han betonar samspelet mellan något konstruerat och något verkligt. 

Han menar att tex barnmisshandel som begrepp är ett sätt att begreppsliggöra vad barn utsätts 

för. Vilket han menar betyder att idén om barnmisshandel är socialt konstruerat vid en speciell 

tidpunkt som därefter utvecklats vidare. Thomassen menar därför att nya praktiker och 

tänkesätt gör det möjligt att blottlägga, avgränsa och upptäcka fenomen som man tidigare inte 

uppmärksammat. I den radikala änden i frågan om konstruktion och verklighet ligger de 

postmoderna teorierna. Focault fransk filosof och idéhistoriker visade med psykiatrin som 

illustration hur fenomen konstrueras. Det vi benämner som ”psykisk sjukdom” skapas genom 

diskursiva praktiker (regelstyrda nät av relationer), där olika utsagor från olika vetenskapsfält 

och handlingsfält samlas under ett begrepp. Genom dessa relationer struktureras tidens 

vetande och formar områden av verkligheten. Verkligheten ges därmed form och innehåll 

genom våra begrepp. På så sätt uppfinns dessa fenomen utan att för den skull vara mindre 

verkliga. Tillgången till, tolkningen och struktureringen av verkligheten bestäms sålunda av 

en språkligt dominerande praxis. Hacking menar att det främsta målet med 

”Socialkonstruktivistiskt prat” är ökad medvetenhet för att destabilisera och ”dekonstruera” 

hävdvunna sanningar (Thomassen, 2011:206-207).
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4.2 Deliberativa samtal som värdegrund
Skolverket beskriver hur det inom den moderna forskningen, har utvecklats en delibarativ 

demokratisynen, vilket innebär att kommunikationen och samtalet står i centrum. Begreppet 

”deliberativa samtal”, används där för att beskriva de utrymme som deltagarna ges i form av 

samtal i uttryckandet av egna och andras synpunkter och åsikter. Genom denna demokratisyn

tydliggörs och vidareutvecklar man skolans demokratiska uppdrag som har kommit att inta en 

central plats i skolans demokratiska värdegrundsarbete. I det relationellt perspektivet sätts 

därmed relationen i centrum: Detta innebär att förespråka respekt för skilda synsätt med en 

yttre gränssättning, där de demokratiska värdena är överordnade. Det deliberativa samtalet är 

tänkt att genomsyra hela skolans verksamhet, vilket därmed kan upplevas som en utmaning 

till kunskapsuppdraget. Denna värdegrundssträvan beror på att det svenska samhälleliga 

betingelserna förändrats till att vara mer pluralistiskt och mångkulturellt än tidigare. Samtidigt 

har förutsättningarna för skolans organisation förändrats med friskolor etc. Relationerna är 

inte längre hierarkiska utan mer situationellt bestämda, samtidigt som samhället är mer 

kommunikativt och komplext. De nuvarande strävandena grundar sig på reaktioner mot att allt 

för ensidigt betona kunskapsuppddraget i läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) där den 

vetenskapliga rationaliteten utgjorde ensidig norm. Skolverkets fördjupningsstudie betonar 

behovet av deliberativa samtal om demokratiska värden relaterat till: mobbning, rasism och 

sexuella trakasserier. Den pedagogisk-didaktiska forskningen som expanderar snabbt visar 

tydligt på det deliberativa samtalets potential för lärandet. Samtidigt behöver deliberativa 

samtal återkommande utvärderas (Skolverket, 2001).

4.3 Kunskapsutveckling 

Innan jag går in på att förklara innebörden av social och emotionell kompetens vill jag 

förtydliga att dessa skiljer sig från kunskapsutveckling. I läroplanen Lgr11 står att 

kunskapsutvecklingens målsättning handlar om att eleverna ska utveckla en tillit till sin egen 

förmåga, utforska, lära och arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleven ska 

kunna omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, lösa problem samt kunna inta ett kritiskt 

förhållningssätt. Vidare ska eleven självständigt kunna ta ställning utifrån kunskaper och etiska 

överväganden. Målsättningen innebär bland annat att varje elev tar ett personligt ansvar för sina 

studier och sin arbetsmiljö för att successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och 

utveckla förmåga att själv kunna bedöma egna resultat. Vidare skall såväl egna som andras 

bedömningar kunna ställas i relation till egna förutsättningar och prestationer (Skolverket, 2011).
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4.4 Social kompetens

Anders Persson Docent i sociologi vid Lunds Universitet beskriver den sociala kompetensen 

som mötet mellan individen och andra i samhället. Enligt Persson handlar social kompetens 

om individens förmåga att kunna samspela med andra människor och kunna anpassa sig till en 

grupp. Han frågar sig vad vi anser oss sakna då vi anser oss vara i behov av mer social 

kompetens? Vidare varför detta behov uppstår just nu? Persson utgår ifrån rådande sociala 

samhällsklimat och individualiseringen i relation till grupptryck, våld och mobbning. Han 

beskriver hur social kompetens framställs som ett korrektionsmedel för att kunna förbättra 

individers problem men också orsakade av samhällsutvecklingen. Persson menar att det som

utmanar individens sociala kompetens idag är välfärdsstatens krissamhälle där detta 

medvetande vävts samman med ett snålt socialt och ekonomiskt klimat. Detta

konkurrensmedvetande av individuell art, leder till att individens kompetens ifrågasätts i olika 

avseenden som tidigare tagits för givet, särskilt i den modernare delen av världen. Vilket kan

förklara att social kompetens blivit så aktualiserat idag menar han. Persson beskriver hur

grupptrycket då kommer i konflikt med individualiseringen, därmed tror han att individer 

utvecklat en ökad känslighet för grupptryck. Detta menar han delvis då kan förklara den 

ökade uppmärksamheten på våld och mobbning i vårt samhälle (Persson, 2000:141-144).

Daniel Goleman doktor i psykologi beskriver skolan som en viktig institution i stödjandet av 

barn i behov av social kompetens. Han betonar därför vikten av att skolan utökar sitt uppdrag 

för att därmed omfatta ett socialt ansvar. Anledningen är att dagens samhälle förändrats och 

familjerna inte alltid kan ge detta stöd, samtidigt som de sociala institutionerna försvinner. 

Detta ställer ökat krav på att lärarna som förebilder går utanför lärarrollen och att andra 

individer blir engagerade i skolarbetet (Goleman, 1997:345).

4.5 Emotionell Kompetens

Den forskning Kimber lutar sig emot är gjord av forskarna Peter Salovey och John D. Mayer, 

vid Yale universitetet, vars forskningsresultat jag kommer att återkomma till i avsnittet 

tidigare forskning. Forskarna menar att emotionella färdigheter i första hand lärs ut i 

relationen mellan barn och föräldrar. Eleven kan sedan i skolan fortsätta lärandet med lärarens 

hjälp. Forskarna menar att vilka emotionella färdigheter man tillägnar sig och hur långt man 

kan nå emotionellt beror på uppväxtmiljön och kvalitén på emotionella band mellan barn och 

föräldrar. Bidragande är också socioekonomiska faktorer och den emotionella intelligens 

föräldrarna har (Kimber, 2006:14-15). Bodil Wennberg legitimerad psykolog, definierar

begreppet EQ som förmågan att kunna analysera och förstå känslor, hos sig själv och andra.
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Vidare att kunna använda detta för att kunna handla på ett konstruktivt sätt och dra slutsatser i 

relation till andra människor. EQ- trappan som Introducerats i Sverige av Wennberg fungerar 

som en förklaringsmodell för den känslomässiga intelligensens olika delar. EQ trappan består 

av fem olika nivåer: Självkännedom som handlar om att förstå sitt känsloliv genom att kunna

identifiera och sätta namn på sina känslor. Vidare att kunna tolka och sätta in dem i rätt

sammanhang. Ansvar innebär förmåga att ta konsekvenserna för sitt eget handlande i relation 

till andra människor. Empati visar förmågan att kunna förstå genom att känna in vad en annan 

människa känner. Kommunikation innebär att kunna kommunicera med våra medmänniskor 

på ett positivt sätt utan att skuldsätta, nedvärdera eller manipulera. Problem- och 

konflikthantering innebär att kunna hantera sina problem och konflikter på ett konstruktivt sätt 

(Wennberg, 2000:19).

5. Tidigare forskning

5.1 Löfs forskning 

I sin avhandling beskriver Löf att skolorna ur ett långsiktigt perspektiv, strävar efter att i 

undervisningen fostra barn till medborgare som i framtiden förmår att stå emot grupptryck, 

vågar ta plats i samhället samt kan resonera och leva demokratiskt och jämställt. Samtidigt

menar Löf att en del forskning pekar på att ett ökat krav på självförverkligande är orsak till att 

den mentala ohälsan ökar hos elever. Löf ifrågasätter därför om barns ansvar att kontrollera

sina känslor och hantera egna konflikter är alltför stort? Löf nämner Kitzingers kritik mot 

pedagogiska program där strukturella maktrelationer görs till individers problem. Kitzinger 

menar att barn på grund av sin underordnade ställning i familjen och samhället inte själva har

möjligheter att bryta förtryck av strukturell art. Istället riskerar barn att skuldbelägga sig

själva om de utsätts för förtryck eller övergrepp. Kitzingers föreslår därför att i stället 

diskutera dessa som ett strukturellt problem, vilket underlättar för barnen att själva se 

problemets uppkomst. Löf belyser också tystnadsplikten som i livskunskapen är en vanligt 

förekommande regel. Den handlar om att deltagarna inte får berätta för andra vad man

samtalat om på lektionen. Löf ifrågasätter om elever ska förväntas kunna ta ett sådant ansvar 

som hon jämställer i nivå med skolsköterskans sekretess. Dessa regler menar hon kan tolkas

som att man lockar eleverna till samtal om sina erfarenheter och tankar i högre grad än de kan 

hantera. Detta är ett problem också i relation till läroplanen som betonar människolivets 

okränkbarhet. Löf ifrågasätter därför om livskunskapens arbetsmetoder verkligen strävar mot 

att stärka barns röst i samhället. Hon ifrågasätter också varför elever skall behöva delge sitt 
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privatliv (Löf, 2011:179). Löf menar att när skolans arbete med demokrati, hälsa och 

gemensamma värden tolkas utifrån en folkhälsodiskurs, betonas elevernas privata relationer, 

beteenden och individhälsa. Detta anser Löf utgöra ett hinder i arbetet med skolans 

gemensamma värden. Skolämnet livskunskap synes där skapa ett tomrum då ingen ansvarar 

för hur utformningen av ämnet ska ske. Genom detta förlorar skolan kontrollen över sitt 

sociala uppdrag. Statens folkhälsoinstitut som driver diskursen om livskunskap starkast, 

tenderar då att bli den tongivande aktören. Löf menar att de enskilda lärarna därmed 

utelämnas i sin tolkning av livskunskapsämnet i relation till skolans styrdokument. Barnen är 

sedan de som kommer emellan. När ämnesinnehållet i undervisningen läggs på ett för barnen 

för privat plan, försvårar detta barnens förmåga att se vilka förväntningar som de har på sig. 

Löf menar att skolämnet livskunskap visar på ett allvarligt problem som skolan står inför i 

genomförandet av det sociala uppdrag som ålagts dem, därför menar Löf att kontrollen över 

det sociala uppdraget behöver återtas av skolan (2011:185). Löf beskriver också hur 

Skolverket föreslagit att forskning ska tillgängliggöras som ett pedagogiskt verktyg för 

undervisning i kunskapsområden av ämnesövergripande art. Detta menar hon tycks vara svårt 

att få igenom. Ett annat problem är pedagogernas svårigheter med att urskilja vilka 

metodmaterial och arbetssätt som vilar på forskning och en vetenskaplig grund. Mot 

bakgrunden av lärarnas svårigheter i detta avseende menar Löf att forskningen behöver vara 

relevant för skolans pedagogiska arbete här och nu (2011:183).

5.2 Folkhälsoinstitutets syn på Skolverkets kritik 

Med anledning av den uppmärksammade kritiken från skolinspektionen mot SET gav Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) den 28 oktober 2010 en kompletterande information.

Folkhälsoinstitutet pekar där på den forskning som visar på betydelsen av socialt och 

emotionellt lärande för elevers psykiska hälsa, utveckling och skolornas sociala klimat. Detta 

baserar de utifrån den samlade vetenskapliga bilden från 19 publicerade metaanalyser av 

pedagogiska metoders effekter inriktade på socialt och emotionellt lärande. Dessa artiklar vars 

sammanställning bygger på, har också vetenskapligt publicerats enligt Folkhälsoinstitutet. 

Studierna visar på förbättrade sociala och emotionella förmågor hos barn. Detta visade sig i 

form av minskade våldsbeteenden, förbättrade skolprestationer och anpassning till skolan.

Folkhälsoinstitutet belyser att SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), 

publicerade en sammanställning av metoder för att förebygga psykisk ohälsa. I samband med 

det gjordes ett gemensamt uttalande av Statens folkhälsoinstitut, SBU och Socialstyrelsen. 

Uttalandet handlade om att program som skall användas, bör utvärderas i svenska studier med 
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hög kvalitet. Samtidigt menade de att etablerade program kan användas innan ytterliggare 

kunskap om dess effekter erhålls. Detta förutsätter uppföljning där man välkomnar ny 

utveckling och forskning av de metoder som idag används. Samtidigt som de betonar 

föräldrars delaktighet. Folkhälsoinstitutet säger också att de inte kan påverka hur andra 

aktörer praktiskt använder sina metoder.  Vidare pekar de på det delvis vetenskapliga stöd 

som socialt och emotionellt lärande har i förebyggandet av psykisk ohälsa däribland SET.

Anledningen menar de är att SET har utvärderats vetenskapligt även i Sverige.  Dessa studier 

bygger på effektstudier, där man undersöker SET-undervisningens negativa och positiva

effekter. Studierna visar där på positiva effekter, några negativa effekter har däremot inte 

påvisats menar de (Statens folkhälsoinstitut, 2010).

5.3 Internationell forskning

Den forskning Kimber lutar sig emot är en forskning gjord under en tio års period i New 

Haven, av forskarna Mayer och Salovey vid Yale universitetet som bygger på EQ emotionell 

intelligens. Instutionen Social Development Department startades då elevernas befann sig i en 

dålig situation. Eleverna visade på dålig kommunikations- problemlösnings- och 

stressförmåga, samt dålig impulskontroll. Vidare hade de svårigheter med att acceptera såväl 

sig själva som andra kulturer. Elevernas ärlighet och personliga livsvärme låg också på en 

extremt låg nivå. Yale Universitys gjorde en uppföljande undersökning åren 1992 och 1996 

av de ungdomar som varit med i den nya undervisningsformen. Resultatet visade på klara 

förbättringar i form av minskad oro och ökad respekt för andra kulturer. Vidare hade

depressioner, våld, hopplöshet och tidig sexuell debut minskat. Ungdomarna förväntade sig 

också att få såväl ett bra familjeliv som att studera vidare på gymnasienivå. Kimber pekar på 

dagens läroplaner i Sverige som redan innehåller en del av det som New Haven arbetat med

såsom, barn och sexualkunskap samt ANT, alkohol, narkotika och tobak (Kimber, 1999:6-7).

Löf beskriver i sin avhandling problematiken med att överblicka forskningen i livskunskap 

internationellt. Där används begrepp som Life Skills Training och SEL (Social and Emotional 

Learning), som kan sägas vara amerikansk motsvarighet till SET.  Ett stort intresse finns 

också för EI (Emotional Intelligence). Det gemensamma menar Löf är att de hör till den 

psykologiska forskningsgenre där kvantitativa studier dominerar och bygger på bevisbördor 

och mätbarhet. Således är denna forskning begränsad när det handlar om studier avseende 

relationer, känslor och situationer. Löf menar att dessa studier syftar till att bevisa effekter av 

olika arbetssätt som utvecklats för skolan, utan att ta i beaktande det som kännetecknar 

pedagogisk verksamhet, nämligen det didaktiska perspektivet (Löf, 2011:22-23). 
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5.4 Kvantitativ undersökning

Sevéus belyser en kvantitativ undersökning gjord av en student på Södertörns Högskola år 

2008. I uppsatsen vill studenten ta reda på vilket intresse som föreligger hos lärare och 

föräldrar av att införa livskunskap som skolämne.  Studien har gjorts i en kommun där 40 

lärare i grundskolan tillfrågats om de anser det befogat att införa livskunskap i skolan som 

ämne. Svaret blev 34 ja svar och 6 nej svar.  När 50 föräldrar fick besvara en enkät om man är 

för livskunskap som ämne i skolan blev svaret 49 ja svar och 1 nej svar. Av de lärare som 

visade intresse av att införa ämnet livskunskap i skolan, visade det sig att ett relativt stort antal 

av lärarna inte var beredda att undervisa i ämnet. Detta kan enligt uppsatsstudenten betyda att 

lärarna kanske anser sitt faktaämne väsentligare och vill fokusera på det, alternativt kan det 

bero på att kompetens saknas (Sevéus, 2010:168-169).

6. Metod och material

Jag har i min undersökning valt en kvalitativ metod för såväl mina intervjuer som 

observationer. Anledningen är att jag vill få inblick i handlingar, normer och värden utifrån de 

studerade personernas eget perspektiv på livskunskapen i skolan. Dalen belyser den 

kvalitativa forskningsintervjun som ett medel i att förstå synen på världen utifrån 

undersökningspersonerna (Dalen, 2008:11). Det som skiljer kvalitativa metoder från

kvantitativa handlar om det material som samlas in. Det som utmärker kvantitativ metod är 

inriktat på att ge svar i form av siffror och mätbara fakta. Utifrån mitt syfte och 

frågeställningar som jag åter redovisar nedan har jag valt att använda mig av den kvalitativa 

metoden i min undersökning då jag vill nå ökad förståelse (Larsen, 2009:22-23). 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas arbete med och syn på livskunskapen 

i relation till läroplanen och värdegrunden. Vidare hur lärarna ser på elevernas känslomässiga/ 

sociala utveckling i arbetet med livskunskapen. Samt hur de ser på kritiken från Skolverket

avseende arbetet med olika program främst SET programmet. 

För att försöka få svar på mitt syfte har jag tänkt utgå ifrån följande frågeställningar. Fråga ett 

besvaras främst genom observation. Fråga två och tre besvaras genom intervju.

• Hur arbetar lärarna med och ser på livskunskapen i relation till läroplan och värdegrund?

• Hur ser lärarna på elevernas känslomässiga/sociala utveckling i arbetet med livskunskapen?
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• Hur ser lärarna på kritiken från Skolverket avseende arbetet med olika program främst SET.

Utifrån intervjuer och observationer avser jag att med hjälp av detta perspektiv kunna tolka 

och försöka finna svar på mina frågeställningar. Jag har också på en skola genomfört 

observationer under olika tidpunkter för att där försöka finna en förståelse i pedagogernas och 

elevernas dagliga arbete och inte enbart en förklaring. Jag är också medveten om att mina 

personliga erfarenheter kan påverka min tolkning, därför avser jag att vara observant på att 

inte dra förhastade slutsatser.

6.1 Intervjuer

Jag har i uppsatsen av förenklande skäl valt att kalla samtliga för lärare även om andra 

formella titlar förekommer förutom företagsansvarig VD på friskolan. Jag har valt att 

undersöka tre skolor: En kommunal skola, en Friskola samt en Förskola, där jag genomfört tre 

intervjuer med fyra lärare som alla arbetar med livskunskap. Jag har under mina intervjuer 

valt att använda mig av en intervjuguide med öppna frågor. Tanken var att jag därmed skulle

kunna fördjupa respondenternas svar genom att kunna ställa följdfrågor vid behov.  

Intervjuguiden grundar sig således på mitt syfte och mina frågeställningar. Tanken är också 

att intervjuguiden skall bidra till att samtliga intervjuer blir likvärdiga och därmed jämförbara.

Avsikten är att förtydliga och öka förståelsen av det som respondenterna vill belysa utan att 

frågornas ordningsföljd och lydelse är bindande. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 

diktafon som jag sedan transkriberade för att samtalen därmed skulle kunna återges så korrekt 

som möjligt (Dalen, 2008:31-34). På förskolan genomfördes en gruppintervju med två 

pedagoger samtidigt. Dalen pekar på den mångfald som då kan fångas upp då parterna kan 

uppleva situationen olika (2008:60-61). Därför tar jag i beaktande att respondenterna under 

gruppintervjun till viss del kan ha påverkats av varandra, och därför de svar jag fått från de 

enskilda respondenterna. Jag avser att främst belysa lärarnas gemensamma svar. Individuella 

åsikter återges när så är relevant.

6.2 Observationer

Jag har valt att observera fyra lektionstillfällen i livskunskap, med de lärare jag intervjuat. Två 

observationer gjordes på den kommunala skolan (för att också undersöka återkommande 

typiska skeenden).  Jag har valt att genomföra icke deltagande observationer vilket innebär att 

iaktta och lyssna, till skillnad mot deltagande observationer där en interaktion sker mellan 

forskare och studieobjekt (Larsen, 2009:90). Vidare har jag valt en ostrukturerad form av 

observation. Detta för att ge utrymme för att notera intressanta och oväntade händelser, 
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därmed behöver jag inte veta så mycket om det som skall observeras. Vidare kan jag 

överblicka lärarens arbete och samtal med eleverna. Jag har använt mig av fältanteckningar 

där jag skrivit på plats och sammanfört mitt material efteråt samma dag. Jag väl medveten om

att min närvaro som observatör riskerar att påverka interaktionerna i det sociala rummet. Med 

detta menar jag att risk föreligger att deltagarna kan ändra sina beteenden i min närvaro som 

observatör. Detta kan då försämra observationernas tillförlitlighet. Jag har därför försökt att

inta en så neutral roll som möjligt under min observation. Observationerna är tänkta att utgöra 

ett komplement till lärarnas teoretiska grundsyn för att visa på hur de kopplar sin teori till den 

dagliga undervisningen. I detta kapitel kommer jag vidare att mer ingående beskriva urval, 

metod och forskningsetiska överväganden. 

           

             6.3 Fördelar och nackdelar med kvalitativa metoder
Fördelen med kvalitativa metoder är mötet med informanterna vilket vidgar tolknings 

perspektivet. Vidare minskar det bortfallet, till skillnad från en kvantitativ studie, där

informanterna kanske avstår från att besvara frågor. Med hjälp av följdfrågor under 

intervjuerna ökar det möjligheten till fördjupade svar vilket stärker helhetsbilden av 

undersökningen. Den kvalitativa undersökningsmetodens nackdel kan vara att respondenterna 

delger de svar de tror att intervjuaren vill höra. Resultaten kan därmed påverkas av 

intervjuarens närvaro. Vidare kräver den kvalitativa metoden att forskaren är närvarande i

undersökningen (Larsen, 2009: 26-28).

6.4 Informanternas bakgrundsinformation

Kommunala skolan: Läraren är fritidsledare på skolan och arbetar med livskunskapen främst 

med åk 2 i halvklass, 1 dag i veckan respektive. Hon har ingen utbildning i livskunskap men 

blev tillsammans med andra lärare introducerad av kollegor på skolan som gått SET 

utbildningen. Halvklasserna består av ca 12 barn i varje grupp. 

Förskolan: Den yngre är förskolelärare sedan 2003 och har arbetat på förskolan sedan 

februari 2011. Den äldre förskoleläraren har arbetat där sedan 1987. Förskolan består av 38 

barn i åldrarna 2,5 – 5 år med 6 anställda och en resursanställd. Pedagogerna är indelade i tre 

projektgrupper med två pedagoger i varje grupp, där alla följer en gemensam linje.

Förskolelärarna jag intervjuat arbetar på respektive avdelning med barn i åldrarna 2-3 år 

respektive 4-5 år. Enbart dessa två avdelningar arbetar med livskunskap. 
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Friskolan: Friskolan är Montessori inspirerad i materialet och sättet att tänka vilket innebär att 

se och möta varje elev på den nivå den befinner sig. Vidare att det är åldersintegrerat. Skolan 

har drygt 200 elever från åk 1-9, med åldersintegrerade klasser i åk 1-3. Detta innebär att

elever från respektive årskurs 1-3, delar klass. Vidare ges förtur till skolan för elever som gått 

i Montessoriförskola i kommunen. Läraren arbetar med schemalagd livskunskap i åk 4- 9 

sedan år 2004. Hon har undervisat i många ämnen på skolan, men är inte utbildad lärare. 

Övriga lärare arbetar med livskunskapen integrerat i undervisningen som där inte är

schemalagd. Observationen sker med åk 4, vilket är elevernas första år i helklass. 

6.5 Urval och avgränsningar

I kvalitativa undersökningar görs godtyckliga urval utifrån de strategiska urval som ingår 

sådan undersökning. Därför valde jag först tre intervjupersoner (som blev fyra) som jag ansåg 

lämpliga i min undersökning. I mitt fall de som arbetar med livskunskap med och utan 

program (Larsen 2009:78). I min undersökning har jag valt att begränsa mig till tre skolor i 

Stockholm i olika geografiska områden och årskurser. Avsikten var att fördjupa mig i de 

skolor jag valt samtidigt som jag ville bredda perspektivet på livskunskapen genom att välja 

skolor med såväl som utan program. I min undersökning var avsikten först att vända mig till 

skolor som arbetar med olika program. Detta för att få en mer nyanserad bild av lärarnas 

arbete och syn på dessa. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort då det var svårt att få en tid 

för intervju och observation på skolorna. En vanlig anledning var att skolor som på sin 

hemsida uppgett att de arbetar med livskunskap och program, vid kontakt inte längre visade

sig göra det. En del av dessa skolor hade tagit till sig kritiken från Skolverket och därmed 

upphört med livskunskapen. Därför fick jag efter många förfrågningar ett begränsat antal att 

välja på. Dessa valdes utifrån verksamhet, bra kontakt och möjlighet till besök inom rimlig 

tid. Min tanke var att också ta med elevintervjuer för att belysa elevernas perspektiv, för att

därmed nyansera och fördjupa materialet. Jag har i min studie dock valt att enbart utgå ifrån

lärarperspektiv för att undvika ett för stort material.

            

             6.6 Validitet och reliabilitet
I kvalitativa undersökningar kan validiteten vara lättare att stärka än i kvantitativa, på grund 

av metoderna som används. I intervjuer kan anpassning ske genom användandet av 

följdfrågor och annat som gör informanternas svar bredare. I kvantitativa undersökningar kan 

reliabiliteten visa på precision och noggrannhet som då medför att undersökningen framställs

som tillförlitlig. I kvalitativa undersökningar kan reliabiliteten vara svår att fastställa då
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forskarens observationer utgörs av många tolkningar, utifrån i vilken kontext observationen 

sker, därför kan tolkningen variera (Larsen, 2009:80-81).  För att kunna stärka reliabiliteten i 

mina undersökningar så använde jag mig utav en intervjuguide för att ha samma 

utgångspunkter under samtliga intervjuer. Vidare transkriberades materialet direkt efter varje 

utförd intervju, när jag fortfarande mindes intervjuerna. 

6.7 Forskningsetiska principer

Jag har varit noggrann med att säkerställa samtycke från de berörda respondenterna, där jag 

har informerat dessa om forskningens upplägg och syfte samt vad som förväntas av dem som 

deltar. Detta för att de skall ges tillräcklig information för att kunna avgöra huruvida de 

önskar delta eller inte i undersökningen. Vidare har de förstått att deltagandet är frivilligt och 

att respondenterna när som helst om de så önskar kan dra sig ur sin medverkan.  Jag har också

informerat respondenterna om att privat data kommer att hanteras konfidentiellt, som kan 

identifiera respondenten och att anonymitet föreligger (Dalen, 2008:21-26).

7. Resultat och analys

Här avser jag att redovisa och analysera mitt material. Jag har valt att sammanfatta mina 

observationer på respektive skola och sedan intervjuerna på respektive skola. Jag avser sedan 

att analysera samtliga observationer och intervjuer på skolorna tillsammans. Jag avslutar min 

analys med en sammanfattning av mitt resultat, för att sedan avsluta med en tillslutdiskussion.

7.1 Resultat

Här presenterar jag mina observationer och sedan intervjuer på respektive skola.

7.2 Observationer

Kommunala skolan, observation 1: Läraren sitter tillsammans med eleverna i ring på 

golvet. Med hjälp av ett stort papper antecknade hon gestalterna i sagan om den fula 

ankungen som är en fortsättning från förra veckan. Eleverna blir under sagans gång tillfrågade 

om karaktärernas grad av elakhet. Läraren hade tidigare talat om för mig att vissa elever utgår 

ifrån vad de tror att läraren vill höra. Läraren skrev en siffra bredvid respektive karaktär, 

utifrån elevernas svar. Hon frågade på vilket sätt de är elaka. Vad gör de? Läraren läste

vidare… om bara katten vill ta ankan. Läraren frågade eleverna vad det betyder. När hon var
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färdig med frågorna beskrev hon det hon ritat upp. Hon förklarade att det visar att vi tänker 

olika, samtidigt som hon vänder bladet mot eleverna. Läraren frågade om ankungen hade

några drömmar. Under sagans gång förklarade hon svåra ords betydelse. Läraren frågade

eleverna vad de trodde att ankungen längtade efter och att den kanske ville vara som dem. 

”Vem har bestämt att ankungen är ful?” Säger hon”. En elev talade om för läraren att han

trodde att han visste vad läraren ville att de skulle säga. ”Det är att du vill att jag ska säga att 

de är dumma”. Läraren förklarade att hon inte var ute efter ett särskilt mål. Läraren frågade 

vidare om man alltid kan göra saker så att man får komplimanger. Hon förklarade: ”Man kan 

göra dåliga saker av misstag och med flit”. ”Om jag gör något dåligt eller konstigt hur kan 

man säga det till mig?” Läraren sade: ”Vad händer om jag säger att du är dum i huvudet?”

Hon beskrev att det blir en negativ reaktion tillbaka. Hon påminde eleverna om 

kommunikationen, när man blir arg och man tar till kroppen, som de talat om på tidigare

lektion. Läraren avslutade lektionen med dans ” hon berättade var de kunde röra sig i rummet 

och vilka rörelser de kunde göra som fult, vacker, elegant och påminde om dansens ordning.  

Eleverna och läraren såg ut att tycka att det var roligt.

Observation 2: Denna gång har läraren förberett sagan om den fula ankungen genom att 

skriva ner alla karaktärerna på pappret i förväg, (hon berättade för mig innan lektionen att hon 

lär sig och försöker förbättra sig för varje lektion). Frågorna var liknande som vid första

observationstillfället, läraren sade: ”välj vem av dem alla har gjort mest fel?” ”Vem är minst 

elak?” Hon frågade eleverna vad det var som gjorde att de tycker att mamman var elak.

Vidare omvänder hon frågan till mänskliga syskon, genom att fråga vad syskonkärlek är.”

Läraren tog ett upplevt exempel på syskonkärlek. Hon läste vidare om pigan som sparkade 

den fula ankungen och säger: ”Vad ful du är honom vill vi inte ha!”. Läraren frågade: ”Vad är 

värst att använda kroppen eller ord?” Vidare markerade läraren att hon inte tyckte om när 

någon elev sade något nedlåtande som att kalla sin syster för fjortis. Hon samtalade om 

innebörden av den benämningen. En flicka sade: ”Om man använder kroppen kan man döda 

någon, det kan man inte med ord.” Läraren säger ”tror ni att han är glad därinne om han fått 

höra det hela livet att han inte duger och är ful, tror ni att man vill leva då?” ”Vad är mest 

synligt kroppen eller ord, när man är arg på varandra?”. Hon beskrev två exempel. Dels då

någon viskar till någon om en person och personen bara hör sitt namn, eller när någon inte vill 

vara med någon och säger det. Eleverna tycker olika. Läraren frågar om någon tycker att han 

är fin, när ankungen speglar sig i vattnet och tycker att han är fin? Eleverna säger: ”Då vill 

barnen leka med honom!” Hon avslutade med dans som vid första observationstillfället. 
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Läraren berättade efteråt att hon arbetar på att berätta mer om sig själv, därför tog hon 

exemplet med syskonkärlek hemifrån.

Förskolan: Barnen sitter tillsammans med läraren i ring på golvet. En skål frukt ställs i mitten 

för barnen att ta av. Läraren visade en stor bild (från StegVis materialet) på en pojke som är 

arg. Läraren läser på kortets baksida och ställer frågor till barnen. Om hur de tror att pojken 

känner sig. Hon frågar hur man ser att han är arg. Hon påminner om att barnen ska räcka upp 

händerna, några barn gör det. En pojke fick frågan, som svarade att pojken är arg. ”Hur ser du 

att han är arg?” Läraren visar sedan en bild på en glad flicka. Hon beskriver bilderna och

hjälper barnen med att säga: ”Hon är inte arg, hon är?” ”Glad”, får hon till svar. Läraren

beskrev hur en del är tysta när de är arga och att andra låter mycket och förklarade olika sätt 

att visa på att man är arg. Hon frågade vidare vad man gör när någon är arg. Hon förklarade

att man ibland bara vill vara ifred. Ett av barnen hade svarat: ”Gå till fröken och säga förlåt”. 

Vilket läraren förklarade att det behövde man inte göra. Läraren visade olika ansiktsuttryck i 

sitt ansikte, barnen svarar rätt. När hon hade visat en bild på en ledsen flicka var det inte alla 

barn som upplevde henne ledsen. Flera av barnen tog heller inte initiativ till att räcka upp 

handen, men blev ibland tillfrågade ändå. Jag upplevde att det var några barn som tog rummet 

i anspråk och fångade lärarens uppmärksamhet. En pojke som störde fick vid några tillfällen 

frågan. 

Några barn som satt tysta upplevde jag fick mindre uppmärksamhet. Läraren frågade barnen:

”Vad brukar du göra när du är riktigt arg?” Läraren frågade en flicka: ”Hur känns det när en 

kompis är arg?” Hon svarade: ”Då går jag därifrån.” Läraren: ”Vad händer när kompisen får 

vara ifred?” Barnen skruvade på sig. Den yngre läraren satte sig på den störiga pojkens plats 

och tog honom i knät. Hon hade fört anteckningar och tagit kort på barnen, vid ett informellt 

samtal framkom, att de alltid är två för att dokumentera sitt arbete och ge varandra feedback. 

Läraren bad ett barn att sätta på en digital lampa format som ett öra som markerade när 

ljudnivån var hög. Barnen fick låta arga, örat gav utslag. Läraren talade om hörseln och 

berättade att de nästa vecka skulle tala om när man är ledsen samtidigt som hon visade upp

bilden på den ledsna flickan. Hon beskrev hjärtat i bröstet, när det slutar slå. ”Som din 

morfars hjärta” och vände sig till ett av barnen, vars morfar gått bort för en tid sedan. Pojken 

tittade ner och blev lite tillknäppt. Läraren förklarade att morfar nu är i himlen. Läraren 

sammanfattar med att visa en tecknad bild och tala om vad de gjorde på brandövningen 

veckan innan. Hon avbryter med att fråga pojken om hans morfars begravning skulle vara i en
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specifik kyrka och fortsätter sedan samtalet om brandövningen. Läraren knyter sedan ihop 

samlingen och avslutar. Läraren berättar efteråt för mig att pojken som miste sin morfar 

behöver få bearbeta detta därför tar hon upp det på samlingen.

Friskolan: Eleverna samlades i ring på golvet och påmindes om handuppräckning och om de 

etiska regler som gäller på lektionen med tystnadsplikt. Läraren förklarade dess innebörd och 

att det som sägs på lektionen stannar där. Hon sade: ”Vi har också rätt att tycka vad vi vill här

och man behöver inte heller säga någonting.” ”Ingen ska tvinga någon, man kan passa.” En 

elev frågade om det gällde hela skolan, alla skrattade. Läraren svarar: ”Nej tyvärr ni slipper 

inte mattelektionen.” Lektionen började med en övning. Läraren förklarade att eleverna skulle

ställa sig i bokstavsordning utifrån sin mammas namn från A till Ö och pekade i vardera 

riktningen av rummet. Eleverna som var ivriga och uppspelta blev påminda flera gånger om 

att koncentrera sig. Hon frågade om eleverna visste vad kompisarnas mamma heter? Eleverna 

fick sedan tala om, sin mammas i ordning. Eleverna fick sedan två och två utifrån deras 

placering de två yttersta på varje sida och så vidare, gå ut tillsammans till en avskild del i 

rummet. Eleverna fick sedan komma tillbaka och sätta sig parvis som de blivit. Läraren 

beskrev att vi tycker olika och tog exempel från verkligheten. Hon beskrev hur eleverna skulle

rangordna fem negativa handlingar i form av värderingsövningar utifrån vad de tyckte var

mest fel att göra. Efter att ha läst upp handlingarna, delade hon sedan ut ett varsitt papper till 

eleverna med dessa handlingar i textform. Läraren gick sedan igenom den rangordning

eleverna valt och varför. Läraren avslutar med en kort sammanfattning.

7.3 Intervjuer

Jag har valt att dela in mitt syfte i två rubriker: Lärarnas syn på och arbete med livskunskapen.

Samt: Lärarnas syn på elevernas känslomässiga/sociala utveckling och Skolverkets kritik. På 

förskolan benämns den äldre läraren för Ä och yngre Y annars återges gemensamma svar.

7.4 Lärarnas syn på och arbete med livskunskapen

Kommunala skolan: Läraren anser livskunskapen vara väldigt viktig för elevernas 

utveckling, då social kompens är A och O, vilket också underlättar inlärningen i skolan. I 

livskunskapen arbetar hon bland annat med, EQ – verkstan (Eqverkstan, 2011) boken 

”gruppen som grogrund”, av Birgitta Kimber, Charlie programmet och någon gång SET 

(enbart för tips och idéer) samt eget skapat material. Vidare tar hon inspiration från 

vardagshändelser och anpassar undervisningen efter gruppen. Teori och pratiskt arbete varvas



26

med samtal, musik, samarbetsövningar, lekar, massagesagor där hon betonar dialogen mellan 

henne och barnen. Hon talar om sitt intresse för drama och teater, då hon vill införa

kroppsspråket i större omfattning i undervisningen. Vidare betonar hon lekens betydelse för

samarbetet. Hon tycker att livskunskapen är den roligaste lektionen i veckan. Hon betonar 

värdet av att då få tillfälle att höra vad barnen tycker och tänker och lära känna dem bättre.

Detta anser hon också vara positivt för verksamheten. Hon förklarar hur de i omsorgen suttit 

och planerat Värdegrunden och råd för fritidshemmen, och därifrån deras egen målsättning, 

”livskunskap som målsättning” där det bland annat står att barnen ska bli självtänkande, ta 

ansvar och stå för vad de tycker.

Förskolan: Lärarna anser att livskunskapen är väldigt viktig för att barnens utveckling, för att 

de skall blir fria tänkande människor, som blir sedda, lyssnade på och respekterade. Därför 

vill de lägga en grund för livet, så att barnen kan de ”sociala koderna” som de säger, när de 

går över till skolan. Detta gör de genom att stärka barnens identitet för att kunna identifiera 

egna och andras känslor. ”Det handlar om empati” menar båda lärarna. Lärarna beskriver hur 

de arbetar mycket med barns inflytande, som de också går kurser i, där de nämner arbetet med 

barnkonventionen (Barnkonventionen, 2012). F betonade vikten av sin ”likabehandlingsplan 

mot mobbning” och där de sade sig koppla alla projektmoment till läroplanen. De arbetar 

också med EQ – verkstan i projektform, där samtal sker om känslor, empati och kamratskap

(Eqverkstan, 2011). Ä som främst följer SET-programmet i form av StegVis 1(SET) för de 

äldre barnen säger: ”Jag tycker att SET är ett fantastiskt material” hon beskriver hur de får en 

mängd tips och inspiration av korten, som Ä säger: ”man glömmer inte någonting”.  Y 

beskriver deras arbete med Reggio Emilia uttrycket, ”de hundra språken” (Reggio Emilia, 

2012) där de använder hela kroppen i form av dans, drama, måleri och skapande. Vidare läser

och samtalar de, arbetar praktiskt och ser filmer med barnen. Lärarna använder sig av

förskoleforumet, skriver reflektionsprotokoll, planerar och dokumenterar det de gör med 

barnen. Vidare delges föräldrarna skriftlig information. Allt sparas i portfolio. Lärarna filmar 

ibland, vilket sedan sätts upp på en digital fotorram så att föräldrarna och barnen kan se. Detta

för att barnen ska kunna återuppleva det igen och sätta ord på vad de gjort. De betonar vikten 

av att ta in barnens tankar och funderingar och anpassa efter deras nivå, för att väcka intresset. 

Lärarna betonar det som avgörande för att projekt och samtal ska fungera. Vidare betonar de

vikten av att hålla sig informerad, fokusera och hålla den röda tråden. De säger: 
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Vi får väldigt mycket positiv respons från föräldrarna i arbetet med livskunskapen, det är viktigt 

att ha föräldrarna med sig, det är samarbete från båda hållen, samtidigt som föräldrarna förstår 

barnens agerande bättre.

Friskolan: Läraren menar på att: ”Livskunskapen är enormt viktig, det ingår ju verkligen i 

vår värdegrund.”  Hon följer inget program och säger: ”Jag är motståndare till program, jag

plockar från alla, då jag inte kan se något överlägset det andra.” Hon säger vidare: ”Jag har 

koll på de flesta.” Precis som övriga skolor arbetar hon med EQ – verkstan (Eqverkstan, 

2011), hon säger: ”för man måste få lite nya intryck.” Hon använder sig mycket av

diskussioner utifrån småfilmer och eget material. Där hon också har värderingsövningar 

utifrån egna frågor om vad eleverna tycker och tänker bland annat inom sex och samlevnad, 

droger, mobbning, relationer, känslor och döden. Hon säger: ”Eleverna tycker att 

livskunskapen är det roligaste ämnet.” Hon talar om vikten av att schemalägga livskunskapen 

och hur viktigt det är att man är intresserad av livskunskapen för att kunna arbeta med den

som lärare. Hon säger: ”Jag tycker att jag utvecklas hela tiden.” Vidare menar hon att även 

om alla arbetar med livskunskapen, är det så lätt att vid konflikt säga, ”kan inte du ta det här 

du som har livskunskapen.” Hon betonar att ”alla ska vara delaktiga.” Samtidigt belyser hon

vikten av tydlighet med vad skolan står för redan vid anställningsintervjun, då många tänker: 

”Det är faktiskt inte mitt jobb”. Hon förklarar: 

Jag har svårt att förlita mig på att alla klasser får lika mycket livskunskap som vi har lagt ut för 

lärarna för att de har gått utbildningen det skulle jag inte tro. Jag tror att många är intresserade 

av sina ämnen och att det ska vara på ett speciellt sätt och helst inte slås ut kurs.

Vidare förklarar hon:

Jag tycker det är så häftigt att väcka barnens tankar, det finns alltid olika sätt att se på saker och 

ting, man måste försöka att sätta sig in. Det är här och nu, inte planeringen som jag lade i våras 

eller i höstas, man får inte ha kontrollbehov. Jag tycker att det är det häftigaste jobbet man kan 

ha, och någonstans kanske kan påverka och hjälpa till. 

Vidare pekar hon på vikten av elevernas förtroende, hon säger: ”Eleverna litar helt på att jag 

inte säger vad jag tycker och tänker, det är lite hemligt”. Samtidigt förklarar hon vikten av 

öppenhet gentemot föräldrarna genom att skolan bjuder in dem och samtalar på 

utvecklingssamtalen. Hon betonar också vikten av att knyta ihop lektionen med det man 

samtalat om och uppmuntrar eleverna att gå hem och berätta, ”det är jätteviktigt” säger hon.
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Läraren utgår från värdegrunden genom att följa deras egen målsättning, ”mål i

livskunskapen”. Innehållande bland annat värdegrund och jämlikhet, empati, vara en bra 

kompis, stärkandet av elevers identitet, självkänsla, självförtroende och trygghet. Samt 

självständigt beslutsfattande, hantera känslor, förebygga psykisk ohälsa och mobbning samt 

öka elevers självkännedom. Vidare kärlek och sexualitet, ANT-undervisning (alkohol, 

narkotika, tobak), barn och ungdomars rättigheter, fördomar och diskriminering.

7. 5 Lärarnas syn på elevernas känslomässiga/sociala utveckling och Skolverkets kritik 

Kommunala skolan: Läraren förklarar att social kompetens som människa inte är lika 

mätbart. Hon säger: ”När de kommer upp i puberteten då kan man i stort sett skriva, stängt för 

ombyggnad ända fram till 20 års ålder, sen så vet vi om det här har givit något”. Hon 

beskriver att en direkt effekt kan vara, det hon hört eleverna säga: ”vi ska inte prata så, det sa 

vi på livskunskapslektionen”. Hon säger:

Tror du på livskunskap, så tror du på det. Bara att leva är livskunskap. Vissa saker kan man ta 

med en klackspark. Jag tror att det är hur man använder materialet och arbetar med livskunskap 

som är kärnan. Jag utgår från gruppen, vad den behöver. De är små. Läser man en barn och 

ungdomsspsykologibok så är det först i 9 års åldern de börjar koppla bort jaget. Det är väldigt 

mycket jag, jag, jag. Det är väl vad jag vill jobba mycket med i år också. 

Beträffande skolverkets kritik menar hon att de inte är psykologer, men att det är upp till 

henne att kontakta rätt personer om hon inte kan hantera känsliga ämnen hos eleverna.

Samtidigt förklarar hon och att hon finns där om de vill prata, men att eleverna inte behöver 

tala om känsliga saker om de inte vill. Hon säger: ”Om vi skulle ha en tjej och killgrupp 

skulle det säker komma fram mer”. Hon förklarar detta med att eleverna då vågar öppna sig 

och samtala mer om de befinner sig i en grupp med samma kön. Hon säger vidare: 

”Gruppuppbyggnaden och personligheten påverkar”. Hon menar också att det aldrig har

kommit upp behov att ta upp känsliga ämnen. ”Det handlar om att ha fingertoppkänsla som 

lärare” avslutar hon. 

Förskolan: Lärarna förklarar hur de började använda START 2009, och mer aktivt under 

våren 2011, då de märkte att barnen behövde lära sig hantera sina känslor. Y berättar om barn 

som kom vid 3 års ålder, då de började arbeta med känslokort, vilket pågick intensivt i tre år, 

hon säger:
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När de slutade, det var… man fick rysningar, man märkte att det positiva kamratskapet fanns 

där hela tiden. När de sen kom till skolan fick de en chock. De kom hem och sa, fick vi höra sen: 

Kompisarna är inte snälla! Redan från början, redan på den korta tiden vi arbetade många dagar i 

veckan i våras med det här materialet såg vi enormt stor skillnad.  

Ä beskriver hur alla barn deltog i rollspel, även barn som tidigare inte vågat. Y säger att

föräldrarna berättat för dem hur barnen samtalat hemma om känslor och lånat böcker om 

detta. Barnen uttryckte också mer känslor hemma, Y beskriver: ”nu är jag arg på dig pappa 

och nu är jag glad”. Y beskriver hur de på APT (arbetsplatsträff) har diskuterat barns 

rättigheter, och att det kan komma upp svåra frågor från barnen. Y säger: 

Vi skriver brev till föräldrarna och hanterar det olika beroende på vad det är. Vi måste samtidigt 

se till barnens bästa och förtroendet för oss, genom att föra det vidare. Samtidigt får man tänka, 

ska vi verkligen dokumentera detta på väggen. 

Lärarna förstår inte Skolverkets kritik mot SET programmet, utan tycker att det är bra om de 

kan hjälpa till. Vid ett informellt samtal beskriver Ä hur förskolechefens material först

bemöttes med tveksamhet, då de inte förstod hur de skulle använda det. SET skulle införas i 

förskolechefens alla tre förskolor. Hon hade tagit intryck av att materialet användes i alla 

förskolor i en kommun hon hade koppling till. Syftet var att förskolan behövde hitta ett

material för att komma till rätta med barnen som inte var snälla mot varandra. Lärarna började 

så småningom använda materialet och blandade med barnkonventionen. Ä beskriver hur de i 

början upplevde StegVis materialet som tråkigt, men upptäckte sedan att det var det de

behövde. Ä säger vidare: ”Det visade sig att det barn som behövde det mest, var de som 

kunde berätta och koppla situationen bäst, vilket fick ett ”fantastiskt resultat.” Hon tror inte att 

man kan använda det om man inte tror på det. Vidare säger Ä: ”Vi följer en linje med de äldre 

och anpassar mer med de yngre.” hon ansåg det viktigt att aldrig förlita sig på någons 

material, man måste förstå själv.  

Friskolan: Läraren beskriver hur eleverna i åk 9 utvecklat en vana av att samtala, reflektera

och känner tryggheten i gruppen. Vilket hon säger ”är ovärderligt”. Hon förklarar hur 

eleverna utrycker sig: ”Det behöver inte vara så, man kan tänka så här också”. Hon säger: ”Så 

absolut att de har utvecklats, men jag tror att det är nästan hopplöst att mäta”. Hon tror att det 

med mindre barn är ”mer standardiserat” och därmed lättare att mäta. Hon säger vidare:
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Du skall kunna sitta tyst på lektionerna under tre år och ändå haft med dig saker från 

livskunskapen. Det handlar inte bara om att våga prata. Det är upp till eleverna. Någon 

utvärdering har jag aldrig. Vad är det man mäter för att mäta om livskunskapen fått effekt?

Hon beskriver hur eleverna använder begrepp som redskap för att uttrycka vad det känner.

Hon tar ett exempel på vad eleverna kan säga: ”När du gör så där så blir du ett litet jag”. Hon 

förklarar att det handlar om att balansera jaget och inte vara den som bara följer efter de stora 

jagen och gör som de vill.  Hon säger: ”Annars känner de bara den här klumpen i magen, utan 

att veta vad det är.” Hon förstår absolut kritiken från Skolverket, men hon känner ledningens 

förtroende. Samtidigt förklarar hon att inte någon egentligen varit med och sett vad hon gör. 

VD presenterar sig en stund som ”representant för den icke pedagogiska ledningen i form av 

VD och företagsledare”. Hon anser att det är otroligt viktigt med livskunskap i skolan och 

tycker att de har ”världens bästa livskunskapslärare.” Hon säger: ”Det är ju inte bara som 

ämne i skolan, utan mellan barnen i skolan och på rasten och hela den sociala kompetensen,

det är jätteviktigt, stödet är 100 % ”. Hon bekräftade det läraren sagt. Läraren säger: 

Det finns ett sådant behov av att bli sedda och säga vad de tycker och tänker. Det behövs inte 

hela tiden att ta in barnen i ett rum och stänga dörren och sätta sig. Det gör jag också när det är 

allvarliga saker. Men att bara lite snabbt i kapprummet säga, hur är det? Går det bra på rasten? 

Att man är där och petar lite, att de vet, att är det något, så kom. Det måste ju vara lättsamt, 

annars kommer inte saker fram. 

Utifrån Skolverkets kritik i Svenska Dagbladet, tror hon att det handlar om att folk har blivit 

beordrade att arbeta med livskunskap. Vidare att man väcker känslor som man inte följer upp

och att lärarna kanske inte är motiverade. Hon menar på att det absolut inte är bra. Hon säger: 

Folk måste vara motiverade och tro på det man gör och det är det jag tror att hela den här 

debatten kommer ifrån. Men jag kan absolut inte se varför man inte kan ta upp de här frågorna. 

Var tar du annars upp dina fördomar, när träffar du dina fördomar och får pröva grupptrycket

och vågar ställa dig upp och stå för vem du är. Samt att få lite positiv feedback. 

Hon beskriver uppdragsutbildningen hon gått för Skolverket. Hon säger:

Det är intressant att man kan köpa sig något slags avlagsbrev och säga: Vi använder oss av 

Charlie och sen skriver man det i sin likabehandlingsplan och så är man klar. Det är många som 

på hemsidan eller likabehandlingsplanen, skriver, vi använder oss av SET. Men hur jobbar du 
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med det? Vem jobbar med det? Är det någon som tycker att det är bra? Ett program kan inte

implementeras på en hel skola och så har du endast värdegrunden.

Jag tror folk håller med om att det är viktigt, men inte att de ska göra det. Jag vidhåller att man 

måste vara intresserad, annars blir det inte någon bra livskunskap. Eleverna tycker inte heller att 

det är kul. Du måste jobba lite med gruppen för det är ingen bra sammanhållning! Okej jag slår 

upp sidan 53 här står att de ska…, helt jättetrist. 

Hon tycker det är viktigt att skolans ledning har tillit och fullt förtroende för att det hon 

arbetar med är viktigt och inte håller på med något ”hokus pokus eller skadligt och lämnar 

barnen i sticket”. Hon säger vidare: 

Det är viktigt att skolans ledning tror på det, står upp för det och är stolta över det och vill skicka 

ut signaler om att det här är en skola som sätter livskunskapen väldigt högt. Det är jätteviktigt att 

man har ledningen med sig när det dyker upp grejer. 

Hon avslutar med: ”Livskunskapen är så viktig, det är så många fler som skulle behöva det!”

7.6 Analys 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas arbete med och syn på livskunskapen 

i relation till läroplanen och värdegrunden. Vidare hur lärarna ser på elevernas känslomässiga/ 

sociala utveckling i arbetet med livskunskapen. Samt hur de ser på kritiken från Skolverket

avseende arbetet med olika program främst SET programmet. 

Samtliga skolors observationer och intervjuer analyseras här under respektive rubrik. Till min

analys avser jag att koppla min teori. För att förtydliga analysen presenteras analysen i 

underrubriker: Syn på Livskunskapen, arbetet, läroplanen och värdegrunden. 

Jag benämner här lärarna på respektive skola för: Kommunala skolan = K, Förskolan = F och 

Friskolan = I.

7.7 Lärarnas syn på och arbete med livskunskapen

Syn på Livskunskapen: Samtliga intervjuade lärare anser livskunskapen vara väldigt viktig i

skolan i grundläggandet av elevernas sociala kompetens och utveckling. K menar också att 

det underlättar inlärningen i skolan. I menar att det ingår i deras värdegrund att eleverna skall 

bli sedda, lyssnade på och respekterade. Persson beskriver social kompetens som individens 
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förmåga att kunna samspela med andra människor och kunna anpassa sig till en grupp. Han 

beskriver hur social kompetens framställs som ett korrektionsmedel för att kunna förbättra 

individers problem som också är orsakade av samhällsutvecklingen (Persson, 2000:141-144). 

Genom Socialkonstruktivismen menar Thomassen att nya praktiker och tänkesätt gör det 

möjligt att upptäcka fenomen som man tidigare inte uppmärksammat (Thomassen, 2011:206-

207). Genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan jag här förstå social kompetens som 

ett nytt tankesätt och praktiker i vår tid. Detta gör det möjligt att upptäcka fenomen som man 

tidigare inte uppmärksammat till exempel bristen på social kompetens, som Persson belyser 

också beror på samhällsutvecklingen.

Arbetet: Samtliga lärarna betonade vikten av material och metodval i arbetet med 

livskunskapen för att kunna anpassa undervisningen till eleverna. Samtidigt betonades vikten 

av lärarnas motivation och intresse i arbetet. Samtliga lärare arbetade med de material och 

metoder de sagt. Lärarna visade också intresse och motivation samt lyssnade på eleverna.

Även om samtliga lärare sade sig planera sin undervisning betonade K och I vikten av ett 

flexibelt förhållningssätt i den aktuella undervisningssituationen. Dessa följde heller inget 

program. Istället arbetade de utifrån olika program, egna idéer och fysiska aktiviteter. F följde 

främst SET. Vidare upplevde jag elevernas intresse. Främst K och I:s elever som var äldre och 

ofta var engagerade i samtalen. Thomassen beskriver hur man i socialkonstruktivm lägger 

tyngdpunkten på den språkliga interaktionen. Således konstrueras vår verklighetsuppfattning 

och självförståelse genom våra språkliga relationer (Thomassen, 2011:205). Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan jag förstå K och I som samtalade med eleverna i 

arbetet med värderingsövningar. På så sätt synliggörs elevernas och hennes 

verklighetsuppfattning. Genom denna interaktion kan definierandet av vad som är ett socialt 

problem förstås. Jag kan också förstå det som att eleverna då kan uppleva sig få utlopp för 

definierandet av olika aktuella problem de står inför. Anpassningen till eleverna visade sig 

under lektionen då K och I använde sig av värderingsövningar i form av skalfrågor. I arbetet 

med dessa ombads eleverna att parvis definiera vilken handling som är minst till mest elakt, 

på en skala mellan 1 och 5. Arbetet i par kan jag uppleva vara I sätt att få eleverna att lära 

känna varandra och bli trygga, då dessa var nya som hel klass. Vidare använde hon sig precis 

som K av kroppsliga rörelser genom att eleverna fysiskt fick genomföra en övning. Emedan K 

använde sig av dans. K använde sig också av skillnadsfrågor för att tydliggöra vem som till 

exempel blir mest ledsen av de olika karaktärerna i sagan. 



33

Under observation två med de mognare eleverna omvandlade K också känslofrågorna till 

syskonkärlek. Därmed visade hon att hon anpassade undervisningen till elevernas mognad.

Både K och I upplevdes tilltala alla elever även de tysta. Vidare förklarades nya ord och 

begrepp. Men också de normer som råder. Halvor Fauske beskriver socialkonstruktivismen 

som samspelet mellan praktiker, värde och tankesätt vilket är en förutsättningen för att något 

skall kunna definieras som ett socialt problem. Det kan aldrig registreras oberoende av de 

praktiker som formar dem och de teorier och begrepp som samhällsgemenskapen tillämpar i 

beskrivandet av dem (Thomassen, 2011:205). Genom att K och I arbetade med 

värderingsövningar kan jag därmed se att dessa handlingar av negativ art som eleverna i 

övningarna skulle gradera bidrog till att definiera sociala problem. Inga lärare jag observerat 

tvingade barn att svara. F som följer SET programmet upplevde jag inte anpassade 

undervisningen till elevernas behov i lika hög grad. Detta visade sig då hon inte visade

lyhördhet till barnens rörelsebehov samtidigt som jag upplevde henne ignorera tysta barn och 

tilltala pojken om sin morfar. Frågan till pojken kunde där ha bidragit till att pojken känt sig

tvingad att svara. F i sin tur ansåg att hon stödjer pojken i sin sorgeprocess.

Jag kan uppleva att F:s brist på anpassning kan bero på bristande kunskap i arbetet med 

program och dess konsekvens på grund av dess restriktiva form. Samtidigt som hon sagt att 

hon förlitade sig på programmet. F hade också tidigare erfarenheter med en barngrupp, där 

programmet hade använts med stor framgång enligt henne. F sade sig också arbeta parallellt 

med projektarbete och dokumentation där allt arbete sker på barnnivå. På förskolan fick jag 

också bevittna efter intervjun den dokumentation av projektarbetet de satt upp på väggen på 

förskolan. Dokumentationen visade sig också under observationen då en annan lärare också 

deltog i undervisningen genom att dokumentera och fotografera arbetet på lektionen. Jag kan 

uppleva detta som att de stödjer varandra och har ambitioner att utvecklas i arbetet. Eftersom 

F beskrev att de arbetar på många olika sätt förstår jag att det påverkar bilden av SET arbetet. 

Detta beskrev Löf i bakgrunden som betydelsefullt att ta i beaktande. Därför är jag medveten 

om att enstaka observationstillfällen inte kan ge tillräcklig information för att förstå lärarnas 

arbete. F upplevdes också tro att värdegrundsarbetet underlättades i arbetet med SET. Löf 

beskrev att SET programmens funktion går ut på att materialet måste följas som föreskrivet 

för att fungera. Detta menar hon ger såväl lärare som elever mycket små möjligheter att 

påverka dess arbetssätt och innehåll samtidigt som det kräver lärarens skicklighet att anpassa 

undervisningen efter varje elevs behov. Det intressanta tycker jag är att F som upplevdes vara 

minst erfaren var den som arbetade med SET programmet. Medan de lärare som jag upplevde 
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som mest kompetenta särskilt I var de som inte följde något program. Jag upplevde att såväl K 

som I utgår ifrån det deliberativa samtalet då de arbetar mycket med samtal och 

värderingsövningar. F upplevde jag däremot inte gjorde det, då hon inte uppmärksamma alla 

barn. Samtidigt utgjordes hennes undervisning främst av att följa programmet, där barnen 

skulle svara på enskilda frågor utifrån StegVis materialet. Detta medförde att svaren främst 

utgjordes av ”det rätta svaret”.  Samtidigt var barnen små därför kan jag uppleva att 

deliberativa samtal kan vara svårt att uppnå. Jag kan också förstå att lärarna arbetar med 

värdegrundsövningar för att eleverna skall uppnå bland annat social kompetens. Skolverket 

belyser hur det deliberativa samtalet betonar ett relationellt perspektiv, där relationen sätts i 

centrum. Detta innebär att förespråka respekt för skilda synsätt, med en yttre gräns, där de 

demokratiska värdena är överordnade (Skolverket, 2001). Persson menar att samhällsklimatet 

förvandlats till ett individuellt konkurrensmedvetande. Grupptrycket kommer därmed i 

konflikt med individualiseringen vilket leder till att individens kompetens ifrågasätts i olika 

avseenden. Persson tror att individer utvecklat en ökad känslighet för grupptryck, vilket delvis

kan förklara den ökade uppmärksamheten på våld och mobbning i vårt samhälle (Persson, 

2000:141-144). 

Goleman beskriver skolan som en viktig institution i stödjandet av barn i behov av social 

kompetens. Han betonar vikten av att skolan utökar sitt uppdrag för att därmed omfatta ett 

socialt ansvar. Detta på grund av dagens samhälle förändrats och familjerna inte alltid kan ge 

detta stöd, samtidigt som de sociala institutionerna försvinner. Detta menar han ställer också 

stora krav på lärare och andra människor (Goleman, 1997:345). Här kan jag se det 

deliberativa samtalets relationella perspektiv, som något som strävar efter att överbrygga den 

individualiseringen som Persson talar om som samhällelig tendens. På så sätt kan jag förstå 

det deliberativa samtalets kvalitativa aspekt i arbetet mot våld och mobbning. Goleman 

belyser också samhällsförändringen, men här i form av bristande resurser socialt såväl i 

hemmen som i samhället som skäl till att skolan bör ta det ansvaret för elevernas sociala 

utveckling.  Sammantaget upplever jag att dessa teorier talar för att samhällets förändringar 

bidrar till barns och vuxnas ökade behov av samtal i frågor avseende social kompetens. 

Skolan anses också var lämpligast att behandla sådan frågor. Utifrån det kan jag förstå det 

som att kravet på skolan blir större till att också utgöra en social funktion. Samtliga lärare i 

min undersökning betonar också vikten av att grunden till social och emotionell utveckling 

läggs i skolan. 
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Läroplanen och värdegrunden: Samtliga lärare betonade värdegrunden och läroplanen som 

viktig. K och I hade sina egna målsättningar i livskunskapen. Emedan F betonade vikten av 

sin likabehandlingsplan mot mobbning och där de sade sig koppla alla projektmoment till 

läroplanen. Eftersom K och I arbetade med värderingsövningar i form av samtal Kan jag 

uppleva att de arbetade med deliberativa samtal om demokratiska värden under 

observationen. Eleverna fick där ta ställning till olika normer och värderingar, för att sedan 

diskutera dessa tillsammans. På så sätt synliggörs enandet av dessa normer och värden som 

utmärker det deliberativa samtalet. Skolverkets fördjupningsstudie betonar behovet av 

deliberativa samtal om demokratiska värden relaterat till: mobbning, rasism och sexuella 

trakasserier.  Den pedagogisk-didaktiska forskningen som expanderar snabbt visar tydligt på 

det deliberativa samtalets potential för lärandet (Skolverket, 2001). Jag upplevde att K och I 

främst följde läroplanen, värdegrunden och deras egna målsättningar. F upplevdes inte följa 

likabehandlingsplanen och värdegrunden som säger att alla barn skall behandlas likvärdigt 

genom att anpassa till barnens behov. 

Analysen av min andra rubrik, presenteras med underrubrikerna: Elevernas

känslomässiga/sociala utveckling, Skolverkets kritik.

7.8 Lärarnas syn på elevernas känslomässiga/sociala utveckling och Skolverkets kritik

Elevernas känslomässiga/sociala utveckling: Samtliga lärare upplevde att eleverna 

utvecklades av livskunskapen även om de ansåg det vara svårt att mäta. I upplevde hur

eleverna utvecklat en vana i att reflektera, samtala och använda begrepp för vad de känner. F 

sade sig uppleva hur barnens kamratskap och känslor utvecklats. K upplevde främst eleverna 

påminna varandra om vad de sagt på livskunskapen. Wennbergs definition av begreppet EQ 

som betyder känslomässig intelligens, utgörs av en förmåga att kunna analysera och förstå 

känslor, hos sig själv och andra. Vidare att kunna handla på ett konstruktivt sätt och dra 

slutsatser i relation till andra människor (Wennberg, 2000:19). Jag kan förstå att I:s ofta 

förekommande samtal och värderingsövningar kan bidra till att eleverna utvecklat en vana i 

att samtala och reflektera, samtidigt som elevernas högre ålder kan bidra till denna förmåga. 

En annan viktig aspekt tror jag är I:s tillgänglighet då hon ofta samtalar med eleverna i 

korridoren för att skapa en närhet och trygghet hos eleverna. K upplevde inte elevernas 

utveckling i lika hög grad.
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Skolverkets kritik: Jag avser här att först kort sammanfatta punkterna i Skolverkets kritik 

från min bakgrund som en påminnelse: Tillämpandet av en färdig metod utan att se till 

elevernas behov. Plan saknas för hanterandet av konsekvenser vid samtal om arbetsamma 

minnen. Barn bör inte delge känsliga ämnen i grupp, metoden är inte tillräckligt vetenskapligt 

beprövad (Balksjö, 2011). Såväl K som I ifrågasatte SET metoden som enda program i 

undervisningen. I menade på att hon kunde inte se något program överlägset något annat.

Medan F lovordade SET materialet, vilket hon ansåg var vad de behövde för att komma 

tillrätta med barnens problem. Samtliga lärarna ansåg att de visste hur de skulle hantera svåra 

känslor hos eleverna, vilket sällan förekom ansåg de. K hade aldrig upplevt elevernas behov 

av att bearbeta känsliga ämnen.

Under observationerna tillämpade samtliga lärare de metoder de förespråkade i 

undervisningen. Jag upplevde heller inte att känsliga ämnen förekom i undervisningen

förutom F som kommenterade pojken om sin morfar. I som också var kurator kunde vid 

behov själv samtala med eleverna i känsliga fall. Inga lärare tvingade heller elever att tala, 

istället påmindes eleverna om att de kunde ”passa”, vilket betyder att hoppa över frågan. I

såg jag också småprata med eleverna i korridoren på ett lättsamt sätt. På detta sätt ville hon 

visa eleverna att hon fanns där samt bidra till elevtryggheten på skolan. Vilket hon betonat i 

intervjun som viktigt. F påtalade vikten av att ifrågasätta dokumentation i känsliga fall. K som 

inte upplevt elevernas behov av att bearbeta känslor tror jag kan bero på att hon arbetade

mycket med sagor och därmed inte går så djupt in på personliga ämnen. Alternativt kan 

hennes integritet bidrog till att hon inte visade sig tillgänglighet för att därmed skapa

förtroende hos eleverna och få tillgång till vad eleverna känner, till skillnad mot I. K beskrev 

inte hur hon närmade sig eleverna. Jag förstod det som att eleverna själva får visa det behovet. 

K hade under intervjun nämnt att hon arbetar på sin integritet. Detta arbete visade hon på 

observationen då hon berättade om sin lillebror. Jag kan ändå fråga mig i vilken grad K 

utnyttjar det deliberativa samtalets möjligheter. Den pedagogisk-didaktiska forskningen visar 

tydligt på det deliberativa samtalets potential för lärandet. Vidare är det tänkt att genomsyra 

hela skolans verksamhet. Detta är också en reaktion mot att allt för ensidigt betona 

kunskapsuppdraget i läroplanen (Lpo 94) där den vetenskapliga rationaliteten utgjorde ensidig 

norm (Skolverket, 2001). Genom att I visade tillgänglighet upplever jag att hon bidrar till att 

skolans demokratiska uppdrag får en central plats i värdegrundsarbetet. Hon hade också under

intervjun betonat skolans arbete med elevernas trygghet. Thomassen beskriver hur Ian 
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Hacking belyser en moderat version av socialkonstruktivism, som handlar om samspelet 

mellan något konstruerat och något verkligt. Hacking menar att begrepp som till exempel

barnmisshandel som är socialt konstruerat och som därefter utvecklats vidare. Barnmisshandel 

är där ett sätt att begreppsliggöra vad barn utsätts för. Thomassen belyser radikal 

konstruktivism där Foucault med psykiatrin som illustration visar hur fenomen konstrueras. 

Det vi benämner som ”psykisk sjukdom” skapas genom regelstyrda nät av relationer, där 

olika utsagor från olika vetenskapsfält och handlingsfält samlas under ett begrepp. Således ges 

verkligheten form och innehåll genom våra begrepp (Thomassen, 2011:206-207). Jag kan här 

förstå att lärarnas benämning av vad som är ett känsligt ämne är sådant som vi i vår tid 

bedömer olämpligt för barn att delge offentligt. Likaså vår tids definierande av vad som är ett 

problem som är socialt konstruerat. 

Beträffande Skolverkets kritik mot SET programmet förstod inte F kritiken hon tyckte att det 

var bra om de kunde hjälpa barnen. Jag upplever att F inte riktigt förstod vad kritiken från 

Skolverket handlade om. Samtidigt hade hon betonat vikten av de värden Skolverket står för 

när de kritiserar arbetet med program. I sade sig förstå kritiken, då hon tror att det handlar om 

att folk har blivit beordrade att ha livskunskap och saknat motivation. Vidare att man väcker 

känslor och liknande som man inte följer upp. I som också hade  gått en uppdragsutbildning 

via Skolverket upplever jag som mer insatt i dessa program än övriga lärare jag intervjuat. 

Hon menade också på att man inte kan implementera ett program på en hel skola med enbart 

värdegrunden som hjälpmedel. I hade också betonat vikten av att redan vid 

anställningsintervjun upplysa sökanden om vad skolan står för. Detta för att dra till sig lärare 

som är motiverade att arbeta med livskunskap. Vidare betonade hon vikten av skolans 

lednings fulla förtroende och stöd. Detta stöd bekräftades också av skolans VD under 

intervjun. I F:s fall hade förskolechefen införskaffat SET materialet till förskolan. Någon 

särskild introduktion av materialet hade inte skett. F med kollegor upplevde först brist på 

motivation, men visade sedan stark entusiasm när de förstod hur de skulle använda det. 

8. Analys sammanfattning 

Resultatet av min analys från samtliga intervjuer och observationer visar att lärarna ansåg

livskunskapen som väldigt viktig i skolan för att där tidigt lägga en grund för elevernas 

känslomässiga och sociala utveckling. Det var också viktigt att anpassa material och metoder 
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till elevernas behov och nivå. K och I gjorde detta genom att ta inspiration från olika program 

och egna idéer. F genom att följa SET. Viktigt var också att lyssna till eleverna och lärarens

intresse av att arbeta med livskunskapen. Samtliga lärare utgick ifrån värdegrunden och 

läroplanen. K och I följde egna målsättningar i livskunskapen. Medan F utgick ifrån 

likabehandlingplanen. K och I upplevde främst elevernas känslomässiga och sociala 

utveckling i livskunskapen, även om samtliga lärare ansåg det svårt att mäta. Såväl K som I 

ifrågasatte SET metoden som enda program i undervisningen. Emedan F lovordade SET 

materialet. Även om inga barn behövde tala på livskunskapen, ansåg samtliga lärarna hur de 

skulle hantera svåra känslor hos eleverna. I som också var kurator på skolan ansåg sig själv 

kunna hantera detta. K hade inte upplevt något behov hos eleverna att bearbeta känsliga 

frågor. K påtalade under intervjun hur hon arbetade på att minska sin integritet. Därför kan jag 

tänka mig att hennes integritet kan bidra till att eleverna inte heller öppnar sig. I som gått en 

uppdragsutbildning via Skolverket tror att Skolverkets kritik främst handlar om brist på

motivation och känslor som inte följs upp av lärare. Hon betonade också vikten av

skolledningens fulla förtroende och stöd. I F fall hade förskolechefen införskaffat SET 

materialet till förskolan F med kollegor upplevde först brist på motivation, men visade sedan 

stark entusiasm när de förstod hur de skulle använda materialet. 

Observationerna visade att K och I anpassade undervisningen mest till elevernas behov. 

Samtliga lärare arbetade också med de material och metoder de sagt på intervjun, samtidigt 

som lärarna och eleverna visade intresse för livskunskapen. F upplevdes under intervjun tro 

att SET programmet förenklade arbetet. Under observationen F upplevdes inte anpassa sig till 

barnen då hon inte iakttog alla elever och vara lyhörd för deras behov under lektionen. Jag 

upplevde henne därmed inte helt följa likabehandlingsplanen och värdegrunden som hon 

betonade som viktig. Jag förstår att SET programmet på grund av dess restriktiva form inte 

lämnar utrymme för ett flexibelt arbetssätt. Detta ställer då krav på lärarens skicklighet att 

ändå kunna anpassa undervisningen till eleverna. Därför ifrågasätter jag hennes kunskap i 

arbete med program. Eftersom F beskrev att de arbetar på många olika sätt också med projekt, 

påverkar det bilden av SET arbetet. Utifrån det är jag medveten om att enstaka 

observationstillfällen inte kan ge tillräcklig information för att förstå F arbete. Inga lärare

tvingades elever att tala under observationerna. Inte heller upplevde jag att känsliga ämnen 

förekom i undervisningen, förutom när F tilltalade pojken om sin morfar. K visade Hur hon 

arbetade på sin integritet då hon berättade om sin lillebror på lektionen. I såg jag lättsamt 

samtala med eleverna i korridoren före lektionen, därför upplever jag att hon visade sig 
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tillgänglig för eleverna som hon sade var viktigt. Därför upplevde jag en skillnad på K och I, 

vilket kan förklara deras olika erfarenheter av elevernas utveckling. I upplevde jag arbetade

för att skolans demokratiska uppdrag skulle få en central plats i skolans värdegrundsarbete

och i arbetet med elevernas trygghet. 

9. Slutdiskussion

Analysresultatet som utgår ifrån mina intervjuer och observationer, redovisas här med tidigare 

forskning för att besvara mitt syfte. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka lärarnas 

arbete med och syn på livskunskapen i relation till läroplanen och värdegrunden. Vidare hur 

lärarna ser på elevernas känslomässiga/sociala utveckling i arbetet med livskunskapen. Samt 

hur de ser på kritiken från Skolverket avseende arbetet med olika program främst SET. Jag 

väljer här att åter använda mig av rubrikerna för tydlighetens skull.

Lärarnas syn på och arbete med livskunskapen

Samtliga lärare ansåg livskunskapen väldigt viktig i skolan, för att där grundlägga elevernas 

känslomässiga och sociala utveckling. Lärarna betonade vikten av anpassandet av material 

och arbetsmetoder till eleverna. Vidare betonades betydelsen av lärarnas intresse. 

Sammantaget var detta en förutsättning för elevernas intresse. Lärarna ansåg också att de 

själva utvecklades i arbetet. K och I som inte följde något program arbetade ofta med 

värderingsövningar av olika slag. F följde SET programmet men arbetade också med projekt.

I hade infört tystnadsplikt på livskunskapen. I bakgrunden ifrågasätter Löf om barns ansvar 

över egna känslor och konflikter är alltför stort? Hon pekar på forskning som visar på att den 

mentala ohälsan då ökar hos eleverna. Vidare ifrågasätter hon elevers ansvar beträffande den 

vanligt förekommande tystnadsplikten i livskunskapen. Den innebär att deltagarna inte får 

berätta för andra vad man samtalat om på lektionen. Löf tolkar detta som att man lockar 

eleverna till samtal i högre grad än de kan hantera, vilket hon anser är ett problem också i 

relation till läroplanen som betonar människolivets okränkbarhet (Löf, 2011:179). Här kan jag 

tänka mig att I som arbetar med elever från åk 4, därmed anser eleverna kunna ta ansvar för 

sina känslor i livskunskapen och i regeln om tystnadsplikten. 
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Jag upplevde inte under observationen att elever delgav information i högre grad på grund av 

tystnadsplikten. Lärare som inte följde något program hade också under intervjun ansett sig 

kunna förhindra att eleverna delger för mycket om sig själva på lektionen. Lärarna hade inte 

heller uppgett problem med mental ohälsa hos eleverna på grund av kontroll av känslor och i 

hanterandet av konflikter. F som följde SET upplevdes snarare frammana känslor genom att

utgå ifrån individproblem när hon tilltalade pojken om sin morfar, då hon ansåg att pojken 

behövde bearbeta detta. Löf nämner hur Kitzinger ställer sig kritik mot pedagogiska program.

Istället föreslår Kitzinger att diskutera individproblem som ett strukturellt problem, för att 

barnen själva ska kunna se problemets uppkomst (Löf, 2011:179). K och I som inte följde 

något program upplevdes arbeta utifrån strukturella problem som Kitzingers förespråkade, då 

de arbetade med värderingsövningar. Jag upplever att K och I anpassade undervisningen till 

elevernas behov, medan F inte gjorde det i lika hög grad. Under intervjun upplevdes F tro att 

arbetet med SET förenklade hennes arbete. I bakgrunden belyste jag Löf som menar att arbete 

med program som SET ställer högre krav på läraren i anpassandet av undervisningen till 

barngruppen. Anledningen är bland annat programmens restriktiva form, som inte lämnar 

utrymme för ett flexibelt arbetssätt.

Eftersom F också arbetar med projekt, påverkar det bilden av SET arbetet, vilket Löf också 

belyste i bakgrunden. Därför förstår jag att enstaka observationstillfällen inte kan ge 

tillräckligt information för att förstå F arbete. Trots att samtliga lärare ansåg sig utgå ifrån 

läroplanen, värdegrunden och egna målsättningar upplevde jag att F var den som inte helt 

följde dessa styrdokument under observationen. Detta på grund av hennes brister i 

anpassningen till barngruppen. I:s mål i livskunskapen innehöll det som Löf menar är vanligt 

förekommande, se intervju. I bakgrunden nämnde Löf dessa, nämligen värdegrunden, (ANT) 

och sex och samlevnad. Dessa ämnen menar Löf lyfts också fram i tidigare forskning och 

framhålls i läroplanerna som en del av skolans sociala uppdrag. Livskunskapen får där en 

slags legitimitet genom dessa kunskapsområden menar Löf.

Lärarnas syn på elevernas känslomässiga/sociala utveckling och Skolverkets kritik

I och F upplevde främst elevernas känslomässiga och sociala utveckling i livskunskapen, även 

om samtliga lärare ansåg det svårt att mäta. Utifrån Skolverkets kritik som jag belyste i 

bakgrunden ifrågasatte såväl K som I SET metoden som enda program i undervisningen. I 

kunde inte se något program överlägset något annat. Emedan F lovordade SET materialet. 

Inga lärare tvingade eleverna att tala under lektionerna, Inte heller upplevdes känsliga ämnen 



41

förekomma, förutom när F tilltalade pojken om sin morfar. Samtliga lärare ansåg sig veta hur 

de skulle hantera svåra känslor hos eleverna. I som också var kurator på skolan ansåg sig själv

kunna hantera svåra känslor hos eleverna. K hade däremot inte upplevt att känsliga ämnen 

förekommit hos eleverna.  Eftersom K nämnt sin stora integritet under intervjun kan jag förstå

att den kan bidra till att eleverna inte berättar. I:s lättsamma samtal med eleverna i korridoren 

före lektionen anser jag visade hur hon tillgängliggjorde sig för eleverna om de behövde tala 

med henne. Vilket jag kan förstå kan förklara skillnaden mellan K:s och I:s uppfattningar om 

elevernas utveckling. Alternativt behandlade I djupare frågor som därmed bidrog till att

känslor lättare uppstod. I upplever jag emellertid arbeta för att skolans demokratiska uppdrag 

skall få en central plats i värdegrundsarbetet.

Samtliga lärare upplevde jag visa motivation i livskunskapen. I som också gått en 

uppdragsutbildning via Skolverket tror att kritiken mot SET främst handlar om brist på 

motivation och känslor som inte följs upp. Hon betonade också vikten av skolledningens fulla 

förtroende och stöd i livskunskapen vilket hon hade. Vidare ansåg hon det viktigt att redan 

anställningsintervjun gå ut med vad skolan står för i syfte att locka till sig motiverade lärare. I 

hade också upplevt att lärare lätt delegerar uppgifter inom livskunskapen, till henne, trots att 

de själva skall arbeta med detta. I F fall hade förskolechefen införskaffat SET materialet till 

förskolan. F med kollegor upplevde först brist på motivation, men visade sedan stark 

entusiasm när de förstod hur de skulle använda materialet. Sevéus belyser en kvantitativ 

studie gjord av en student som visar på ett starkt intresse för livskunskapen som ämne i skolan 

från såväl lärare som föräldrar. Få lärare var däremot beredda att undervisa i ämnet. Studenten 

förstod att det kunde bero på att lärarna prioriterade sitt faktaämne eller att kompetens 

saknades (Sevéus, 2010:168-169). Den undersökning Sevéus belyser kan jag relatera till

Skolverkets otydlighet beträffande värdegrundsarbetets tillämpning som Löf belyst i 

bakgrunden. Bristande kunskaper kan då bidra till tveksamheter till att själva arbeta med 

livskunskapen trots att intresset kan finnas. Forskarna i inledningen belyste också avsaknad av 

en etablerad utbildning i livskunskap. Samtidigt efterfrågades tjänster med dessa 

kvalifikationer.

I bakgrunden beskrev jag hur Skolverket kritiserade SET programmet på ett antal punkter. 

Bland annat anser de SET inte vara tillräckligt vetenskapligt beprövat. Kimber försvarar där

SET programmet, då hon menar på att forskning finns som visar på klara förbättringar 

beträffande ungdomarnas emotionella och sociala situation (Kimber, 1999:6-7) Löf menar i 
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sin tur att forskningen grundar sig på en psykologisk genre och inte på pedagogiskt 

tillämpning, därmed anser hon den inte tillförlitlig (Löf, 2011:22-23). Statens 

Folkhälsoinstitut delgav kompletterande forskningsresultat i samband med Skolinspektionens 

kritik mot SET. Forskningen baserades på pedagogiska metoders effekter inriktade på socialt 

och emotionellt lärande. Dessa visade på minskade våldsbeteenden, förbättrade 

skolprestationer och anpassning till skolan (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Vidare menade

Statens folkhälsoinstitut att de gemensamt med, SBU och Socialstyrelsen uttalat sig om dessa 

program. Uttalandet handlar om att programmen bör utvärderas i svenska studier med hög 

kvalitet, men kan användas innan ytterliggare kunskap om dess effekter erhållits. Detta menar 

de förutsätter uppföljning, därför välkomnar de ny utveckling och forskning av de metoder 

som idag används (Statens folkhälsoinstitut, 2010).

Jag kan här se att Kimber får stöd av Statens folkhälsoinstitut, som Löf beskrev i bakgrunden 

vara den tongivande aktören i livskunskapen. Samtidigt ifrågasätter Löf och Skolverket dessa 

program. Samma linje kan urskiljas bland lärarna, samtidigt som dessa motsättningar utgår 

från olika studier. Löf precis som Skolverket anser inte forskningen som Kimber lutar sig 

emot som tillförlitlig. Medan Kimber och Statens folkhälsoinstitut anser att studier visar på 

programmens positiva resultat. Löf forskning visar på att när demokrati, hälsa och 

gemensamma värden tolkas från en folkhälsodiskurs leder detta till att barns privata 

relationer, egna beteenden och individhälsa betonas. Detta kan då utgöra ett hinder för 

gemensamma värden i skolan, därmed förlorar skolan kontrollen över sitt sociala uppdrag. 

Löf anser att skolämnet livskunskap visar på ett allvarligt problem som skolan står inför i 

genomförandet av sitt sociala uppdrag. Därför behöver kontrollen över det sociala uppdraget 

återtas av skolan (Löf, 2011:185). Löf belyser också hur Skolverket föreslagit att forskning 

ska tillgängliggöras som ett pedagogiskt verktyg för undervisning i ämnesövergripande 

kunskapsområden. Vilket hon menar tycks vara svårt att få igenom. Pedagogerna har också

svårigheter med att urskilja metodmaterial och arbetssätt som vilar på forskning och en 

vetenskaplig grund. Därför behöver forskningen vara relevant för skolans pedagogiska arbete 

här och nu menar Löf (Löf, 2011:183).

Min undersökning visar att lärarna är motiverade och intresserade av arbetet med 

livskunskapen i skolan för att där grundlägga elevernas känslomässiga och sociala utveckling. 

Två tydliga kontraster för respektive emot SET programmet kan urskiljas, samtidigt som

samtliga lärare betonar värdet av läroplanen och värdegrunden i arbetet. Kunskaperna om 
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dessa program upplevs också skilja sig åt. Vidare delar lärarna många punkter med Skolverket 

avseende kritiken mot SET programmet. Däremot kan lärarna inte se något hinder med att 

arbeta med känslor i grupp. Samtidigt tycks finnas ett stort behov av livskunskapen i skolan. I 

bakgrunden beskrev jag hur Löf beskrev Skolverkets kluvenhet beträffande hur 

värdegrundsarbetet skall gå till. Samtidigt som de pekar på risken med att schemalägga ämnet.

Anledningen är att de anser att detta kan leda till den gemensamma värdegrundens dränering 

från övriga undervisningsämnen. Löf ser där livskunskapen som ett sätt för skolorna att 

försöka organisera värdegrunden. Detta värdegrundsarbete anser hon skolorna behöver hjälp 

med, för att kunna främja en likvärdig utbildning för eleverna. Därför välkomnar jag resultatet 

av det pågående forskningsprojektet som professor Geir Skeie med kollegor arbetar på som 

jag nämnde i inledningen. Min förhoppning är att den forskningen skall tydliggöra några 

frågor i detta intressanta ämne och att beslut fastställs från regeringen hur skolan skall arbeta 

med värdegrunden i skolan. 
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