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ABSTRAKT
Livskunskap som ämne har vuxit fram på skolors och lärares initiativ bland annat utifrån
ambitionen att organisera och konkretisera skolans värdegrundsarbete samt i takt med att
diskursen kring vikten av social och emotionell intelligens har lyfts i svenska skolor.
Ämnet saknar emellertid nationella riktlinjer vilket möjliggör för olika professioner och
aktörer att vara aktiva i debatten kring livskunskapens utformning och i frågan om
ämnets vara eller icke vara vilket ger ämnet en svårdefinierad karaktär.

Den här studien undersöker genom kvalitativa intervjuer hur fyra lärare som undervisar i
livskunskap i årskurserna 6,7 ser på utformning och innehåll samt livskunskapens
relation till det värdegrundsuppdrag varje verksam inom skolan är ålagd att utföra.
Resultatet av intervjupersonernas berättelser vittnar om den komplexa och
mångfacetterade bild av ämnet som framträder i debatten om ämnets vara eller icke vara.
Det visar även att livskunskapsundervisningen är nära sammanlänkad med
värdegrundsarbetet vad gäller innehåll och utformning.

Nyckelord: Livskunskap, värdegrund, social och emotionell kompetens, social och
emotionell träning
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1 INTRODUKTION
Livskunskap som ämne har vuxit fram på skolors och lärares initiativ bland annat
utifrån ambitionen att organisera och konkretisera skolans värdegrundsarbete samt i
takt med att diskursen kring vikten av social och emotionell intelligens har lyfts i
svenska skolor. Vissa menar att ämnet livskunskap är viktigt och spännande medan
andra är skeptiska till ämnets syfte eller till de många manualbaserade program som
ofta används inom ämnet.

Diskursen kring livskunskap är tudelad, inte bara mellan olika praktiker utan även
inom dem. Såväl politiker som skolans myndigheter tycks ambivalenta i frågan
huruvida livskunskap bör vara ett eget ämne eller om det ska genomsyra, likt
värdegrunden all undervisning. Polemiken förstärks genom att andra vetenskaper
såsom psykologiska och medicinska, baserat på sina motiv gör anspråk på
utformning av pedagogiska material eller andra metoder för att söka stävja en
tilltagande utveckling av ohälsa bland svenska barn och unga.

I allt detta finns en särskild problematik – det saknas nationella riktlinjer för hur man
ska hantera livskunskap i skolorna. Det innebär att varje enskild kommun och skola
får ta ställning till om livskunskap bör ingå i elevernas undervisning eller inte.
Problematiken förstärks när enskilda lärare i stor utsträckning förfogar över
formulering, planering och organisering av ämnet. De hamnar i en position där de
direkt, eller indirekt bestämmer vilka värden som bör råda vilket i sin tur för
läroplanens krav på likvärdig utbildning på tal. Genom att se hur enskilda skolor eller
lärare benämner ämnet kan man delvis avtäcka dess mångfacetterade karaktär;
livskunskap, SET, EQ, social och emotionell träning är exempel på epitet på ett
snarast synonymt arbete där livskunskap kan ses som ett paraplybegrepp för de
många tolkningar om vad som innefattas.

Jag slogs av oenigheten om livskunskapens vara eller icke vara och den
svårdefinierade bilden av livskunskap som ett eventuellt skolämne som framträdde i
debatten. Det var komplexiteten i den verklighet som återspeglades som utgjorde
upptakten till mitt intresse att undersöka livskunskapen närmare.
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2 BAKGRUND
I och med att värdegrundsbegreppet introducerades i skolans praktik på nittiotalet
kom även diskursen kring livskunskap att ta fart. För att skapa en bild av vad som
innefattas i begreppet ges först en bakgrund till livskunskapen och följs sedan av en
introduktion och definition av värdegrundsbegreppet. Livskunskapsämnet
mångfacetterade karaktär speglas i tidigare forskning och genom de röster som
arbetar med eller uttalar sig om livskunskapen eller dess innehåll, samt vittnar om
bredden på området. Avslutningsvis sammanfattas tre grundläggande komponenter
som jag anser är representativa för livskunskapen.

2.1 Livskunskap
Nedan ges en kort redogörelse för livskunskapens bakgrund och ingång i den
svenska skolan. Vidare presenteras ämnet så som det kommer till uttryck i skolan
genom röster som arbetar med och deltar i diskursen kring livskunskap som ämne.
För att underlätta läsningen kallar jag i denna uppsats livskunskap för ämne, trots att
det inte är ett ämne i läroplanen. Jag kommer vidare använda beteckningen
livskunskap som ett generellt begrepp oberoende av olika personers eller skolors sätt
att benämna det.2.1.1 Bakgrund
Ämnet livskunskap går att spåra till USA där diskursen kring social och emotionell
intelligens etablerades i mitten av 80-talet i samband med en ökad psykisk ohälsa
och social problematik bland unga (Wennberg 2000). Under 1990-talet utvecklades
arbetet med social och emotionell intelligens för att passa svenska förhållanden,
bland annat av Bodil Wennberg och Sofia Norberg som upplevde ett behov av en
tydlig och genomtänkt inställning i klassrummet. Det, tillsammans med en klar linje
om vilken känslomässig utveckling som borde uppmuntras utformade de, utifrån
deras syn på emotionell intelligens, ett material för skolans värdegrundsarbete som
de kallar EQ-trappan (Wennberg & Norberg 2004). Mot bakgrund av ökad ohälsa,
mer skolk, vandalisering och missbruk av droger m.m. har även Birgitta Kimber,
speciallärare och psykoterapeut, tagit fram ett program som hjälper barn och unga att
utveckla sin sociala och emotionella förmåga, SET (social och emotionell träning),
vars metod är vanligt förekommande i livskunskapsundervisning (Kimber 2004).

Löf (2011) ger i sin avhandling en kort bakgrund till ämnet livskunskaps framväxt i
svenska skolor. I och med att pedagogisk forskning under den senare delen av 1990-
talet lade fokus på språk och kommunikation kom livskunskapsämnet att förankra sig
på svenska skolor. Med förhoppning att rusta eleverna för ett riskfyllt samhälle kom
ämnet att lägga vikt vid sex- och samlevnad, likvärdighet i utbildning och ge alla
samma förutsättningar till en god hälsa, vilket omfattar ett brett spektrum av sociala,
själsliga och kroppsliga frågor (a.a.). Vidare ser Löf (2009) livskunskapens
etablerande som en lösning på skolors behov av en konkretisering av sitt sociala
uppdrag och värdegrundsarbete, men också för att främja elevhälsa och förbättra
elevers livsvillkor. Ett införande av ämnet kan vara en mobilisering för att förbättra
barns livsvillkor, men i och med att det saknas nationella riktlinjer, och skolor därför
själva förfogar över utformningen, kan det istället få motsatt effekt (a.a.).

Även Persson (2003) beskriver hur skolor har anammat livskunskap utifrån ett behov
att utveckla barns sociala kompetens och förbereda dem för en tuff verklighet och så
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småningom en arbetsmarknad som lägger större vikt vid samarbete och social och
emotionell kompetens. Men inte sällan ligger sociala relationsproblem till grund för
arbetet. Genom en förändrad syn på utbildning, en så kallad utbildningsekonomism
där kunskap bör användas rationellt, har vardagsetiken kommit att försvagas och lett
till ett tomrum i skolan. Man betonar därför värdegrundsarbete i vilket social och
emotionell kompetens är vanliga inslag (a.a.).

2.1.2 Livskunskap i skolan
Monica Widstrand (2010) skriver i en antologi om barns och ungdomars uppväxt om
arbetet med social och emotionell träning i skolan. Hon skriver att arbetet innebär att
följa och uppmuntra barns utveckling av sina styrkor och skyddsfaktorer men
samtidigt genom modeller och strategier visa hur de kan hantera svårigheter, bland
annat för att möta samhällets krav om egenskaper och förmåga till samspel.
Widstrand drar också paralleller mellan värdegrundsarbete i dagens skola och SET
och anser att det är en viktig del av det (a.a.).

I samma antologi som Widstrand delar Maria-Pia Gottberg (2010) med sig av sina
tankar om bland annat livskunskap. För att barn ska kunna utveckla sin sociala och
emotionella intelligens krävs det också goda förebilder som besitter en sådan
kompetens, samt tid att träna den. Vid sådana tillfällen är livskunskap betydelsefullt.
Syftet med den sociala och emotionella träningen är att ge barnen verktyg för att
kunna reglera och styra känslor för att förhoppningsvis utveckla ett samarbete mellan
tanke och känsla (a.a.).

I boken Livskunskap i skolan – röster från klassrum och samhälle har Sevéus och
Terjestam (2011) sammanställt olika texter vars författare berättar om livskunskap.
Essensen i ämnet tycks enligt författarna utgöra allt från beteende och attityder till
värderingar, färdigheter och förmågor i relation till ett livslångt lärande. Tankar om
personliga egenskaper och utveckling genom övning och hantering med hjälp av
olika strategier, social färdighetsträning och behandling och diskussion av etiska
frågor är exempel som genomsyrar arbetet inom livskunskap (a.a.).

2.2 Värdegrund
Formandet av värdegrundsbegreppet tillkom i samband med att en
läroplanskommittés arbete kring utformandet av läroplanens struktur på nittiotalet
tog vid. Man började tala om värden och i och med frågor om vilka de var, vilken
roll de skulle spela och vilket förhållningssätt man skulle ha till dem formulerades
begreppet värdegrund (Skolverket 1999). Colnerud (2004) diskuterar i en artikel
problematiken kring begreppet värdegrund i såväl skolans praktik som forskning.
När det introducerades i skolans värld i och med Lpo94 kan det ses som ett uttryck
för den sekulariserade skolans försök att återknyta till ett moraliskt normsystem i
läroplanen. Enligt Colnerud finns det en problematik i begreppet värdegrund
eftersom det har kommit att bli ett samlingsbegrepp, som används fritt och otvunget,
för alla värdefrågor såsom etik- och moralfrågor, normfrågor, demokratifrågor,
relationsfrågor samt livsåskådningsfrågor. Innebörden i de olika värdeorden och
fenomenen blir sålunda svåra att särskilja och inte sällan kallas moraliska och sociala
problem som väcker uppmärksamhet för värdegrundsfrågor, allra helst av lärare
(a.a.). Skolans gemensamma värdegrund förskjuts från att vara en samsyn som bör
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genomsyra hela skolverksamheten till att fokusera på och åtgärda individuella
elevers beteenden (Löf, 2011).

I sin avhandling om skolans fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik hänvisar
Pedersen (2004) till en rapport från skolverket som uttrycker att i och med ett numer
ökat fokus på individen och dess valfrihet kan arbetet med demokratiska värderingar
försvåras. Han diskuterar även mångtydigheten i begreppet värdegrund. Han
konstaterar en begreppsförvirring bland såväl forskare som skolans praktiker,
lärarna, och ställer frågan om oklarheten inte ökar genom att använda ett sådant
paraplybegrepp. Ett sammanförande av många olika värden under ett och samma
begrepp kan ge sken av att de också är utbytbara mot varandra (a.a.).

Trots definitionssvårigheter av begreppet värdegrund, kommer det i den här
uppsatsen emellertid användas i enlighet med det, i läroplanen befästa, gemensamma
uppdrag varje verksam inom skolväsendet är ålagd att utföra.2.2.1 Skollagen och läroplanen, Lgr11
Som lärare och verksam inom skolväsendet ingår det i uppdraget att förhålla sig till
och arbeta efter styrdokumenten. Skolans uppgifter är inte enbart koncentrerade till
att ge kunskaper och färdigheter inom särskilda ämnen, utan även övergripande mål
som social fostran och samspel i interaktion med andra. I styrdokumenten finns
formuleringar kring skolans gemensamma värdegrund att tillgå. I läroplanen finns
tydliga riktlinjer och förhållningssätt till skolans värdegrundsarbete och
demokratiuppdrag:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse
med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker
detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell (Skolverket
2011 s 7).

Som lyder i läroplanens (2011) första kapitel finns särskilda grundtankar och värden
som ska eftersträvas och således genomsyra skolverksamheten. Vidare konkretiseras
vissa värdeord med rubriker som förståelse och medmänsklighet, saklighet och
allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter samt en precisering
av skolans uppdrag, och i det följande görs en kort sammanfattning av dessa rubriker
(Skolverket 2011 s 7-10).

Förståelse och medmänsklighet
I och med internationalisering och kulturell mångfald krävs av varje individ att inse
och leva med samhällets gemensamma värden. Skolan är en direkt spegling av detta
samhälle och utgör så en social och kulturell mötesplats. Det bör råda nolltolerans
mot all form av mobbning och kränkande behandling och skolan ska främja förståelse
och omsorg om den enskildes välbefinnande.

Saklighet och allsidighet
Personliga ställningstaganden och uppfattningar ska uppmuntras där barn inte blir
styrda åt ena eller andra hållet utan undervisningen ska vara saklig och allsidig.
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En likvärdig utbildning
All undervisning ska anpassas till var och ens förutsättningar och bidra till utveckling
samt vara likvärdig, ej likadan, och följa de nationella målen. Skolan ska motverka
traditionella könsmönster och aktivt främja kvinnors och mäns lika rättigheter.

Rättigheter och skyldigheter
Elevers och vårdnadshavares inflytande är viktigt, därför bör en tydlig målbild
tillsammans med krav, rättigheter och skyldigheter förmedlas till dem. Ett
demokratiskt arbetssätt är lika viktigt som att förmedla demokratiska värden. Detta
för att förbereda barnen för ett aktivt deltagande i samhället och för att utveckla
utövande av ansvar och inflytande. Alla verksamma inom skolan ska hävda de
grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och ta avstånd från det
som strider mot dem.

Skolans uppdrag
Slutligen ingår det enligt Lgr11 i skolans uppdrag att genom utbildning och fostran
förmedla ett kulturarv, traditioner och värden. Skolan ska, tillsammans med hemmen,
rusta eleverna för en komplex och informationsrik verklighet där ett kritiskt
förhållningssätt och konsekvensanalys är av stor vikt. Genom en balanserad och
varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer ska elevernas utveckling och
färdigheter stimuleras samt väcka nyfikenhet, vilket förutsätter en god och levande
lärandemiljö. Genom att ständigt pröva, följa upp och utvärdera och att nya metoder
utvecklas kan ovan nämnda realiseras.

I skollagen (2010) kan man bland annat läsa att utbildningen inom skolväsendet ska
vara likvärdig (a.a. 9§) samt att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkt därmed
också tillmätas åsiktsfrihet i de frågor som rör honom eller henne (a.a.10§). Även
elevens hälsa ska enligt skollagen (2010) tas i beaktande. ”Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska stödjas.” (a.a. 25§).

2.3 Tidigare forskning
Det råder brist på konkret forskning av livskunskap som fenomen i svensk skola,
även om det är ett begynnande forskningsområde. Ett namn dyker emellertid upp
mer frekvent i relation till livskunskap, Camilla Löf som genom olika publikationer
fört fram diskussioner kring livskunskap som skolämne. I sin avhandling Med livet
på schemat – om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen belyser Löf
(2011), framväxten och definitionen av ämnet genom olika perspektiv samt hur
livskunskap organiseras i den lokala skolpraktiken.

Löf (2011) har i huvudsak en barndomssociologisk ansats där hon söker bidra till
ökad kunskap om samtidens barndom. Barndomssociologi har i stora drag som syfte
att synliggöra barndomen och barns livsvillkor utifrån deras perspektiv och där
barnen betraktas som aktörer och medspelare.

I sin avhandling har Löf (2011) tagit del av omfattande dokument som
regeringspropositioner, myndighetsdokument, nationella och lokala arbetsplaner i
livskunskap, intervjuat kommunala tjänstemän samt observerat och intervjuat lärare
och elever under en tidsperiod på två år. Med hjälp av detta material för Löf framåt
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diskussionen gällande olika tolkningar av ämnet och de etablerade värden som
synliggörs i skolpraktiken.

I och med att livskunskap inte är obligatoriskt och saknar nationella riktlinjer tolkas
och definieras den också olika av olika aktörer, varpå frågan om likvärdighet i
utbildningen blir aktuell. I de fall där skolor följer manualbaserade program kan en
argumentation för dess positiva effekter på t.ex. elevers sociala och emotionella
färdigheter, ökad studiemotivation och en bättre arbetsmiljö, vara svår att motstå.
Emellertid tycks livskunskapen löpande fokusera mer på elevers sociala problem än
läroplanens gemensamma värden. Löf (2011) konstaterar vidare, ämnets
mångfacetterade karaktär till trots, några gemensamma nämnare inom livskunskap
nämligen ”värdegrunden och de ämnesövergripande kunskapsområdena sex och
samlevnad, samt alkohol, narkotika och tobak” (a.a. s. 20).

Sara Irisdotter Aldenmyr (2010) diskuterar i en explorativ fallstudie,
Lärarprofessionen och arbetet med livskunskap i skolan, livskunskapens etablering i
svenska skolor och tycker sig se en koppling mellan skolors värdegrundsarbete men
också en oro för barns och ungas psykiska och fysiska välmående som argument och
grund för etablering av ämnet. Hon ställer sig frågan under vilka villkor
läraruppdraget har kommit att innefatta även undervisning i livskunskap och hur
läraruppdraget, med demokratiskt och fostrande uppdrag inkluderat, kan förstås i
relation till livskunskap.

Genom intervjuer med lärare som undervisar i livskunskap konstaterar Irisdotter
Aldenmyr (2010) bland annat hur enskilda lärare hanterar och upplever livskunskap
och det som omgärdar ämnet beror på lärarens personlighet. Även synen på den
generella lärarrollen kan påverka huruvida läraren ser livskunskap som en utmaning
till professionell utveckling eller inte.

Förutom att livskunskap kan konkretisera skolans värdegrund finns även en uttryckt
risk förenad med ett öppet klimat eftersom det kan uppmana elever att prata om
alltför personliga och privata angelägenheter som kan göra dem utsatta i gruppen.
Enligt lärarna i Irisdotter Aldenmyrs (2010) studie krävs, trots det fria ämnets
karaktär, ett styrt och välplanerat upplägg.

Irisdotter Aldenmyr (2010) skriver i en avslutande reflektion att i och med lärares
ofta snabba handlingar och aktioner krävs också att de är väl förankrade i ”ett etiskt
och kontextkänsligt omdöme, snarare än i instrumentella förhållningssätt som stannar
vid att korrigera beteenden” (a.a. s 54).

2.4 Aktörer
I olika utredningar, studier och vetenskapliga artiklar som jag har tagit del av tolkas
och presenteras livskunskapen ur olika, och ibland också konkurrerande perspektiv.
Nedan följer en presentation av tre viktiga aktörer gällande införandet av livskunskap
som skolämne.2.4.1 Politik
Löf (2011) skriver att i den politiska diskursiva praktiken formuleras livskunskap
som ett skolämne som ska upprätthålla skolans demokratiska fostransuppdrag.
Genom en granskning av det politiska rummet kan hon urskilja en diskussion om hur
skolan kan bidra till ett tryggare samhälle, emellertid genom olika tolkningar
beroende på höger- eller vänsterpolitisk tillhörighet. Representanter för det
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socialdemokratiska partiet för bland annat fram två aspekter, nämligen livskunskap
som forum för att diskutera livsfrågor, nära sammankopplat med sex och samlevnad,
men också som ett verktyg för lärare att genom sin undervisning förebygga
samhälleliga problem (a.a.). Enligt representanter från flera borgerliga partier ligger
fokus mer på fostransuppdraget och ansvaret läggs snarare på de vuxna som bör
hjälpa barn och unga att anpassa sig efter rådande värden i samhället. Hon finner
emellertid en gemensam utgångspunkt; att de baserar sina argument på barns
utsatthet, och ohälsa i synnerhet. Problematiken ligger snarare i vad ämnet ska
innehålla och hur det ska genomföras i praktiken (Löf 2011).

En sökning på riksdagens hemsida på livskunskap bland motioner och dokument ger
ett betydande antal träffar. I en motion från 2011 skriven av Andreas Carlson (KD),
kan man läsa att social och emotionell kompetens anses värdefull och att ett aktivt
värdegrundsarbete ständigt bör aktualiseras. Med hänvisning till den nya skollagen
ges vidare en del riktlinjer. Livskunskap bör t.ex. inte bedrivas som eget ämne om
det inte erbjuds på tid utöver den garanterade undervisningen, däremot kan det
integreras i de ordinarie ämnena. Det påtalas även i motionen att värdegrundsarbete,
som bör genomsyra hela verksamheten, inte kan ersättas med enskilda temadagar
eller kurser (Motion 2011/12:Ub281).

En annan motion skriven av Roza Güclü (S) och Eva Sonidsson (S), stödjer istället
livskunskap som skolämne och där de fokuserar på jämställdhetsperspektivet och
vikten av barns och ungas delaktighet i samhället för en fortsatt demokrati. Denna
delaktighet, menar de, bygger upp en viktig kompetens för olika skeden i livet.
Slutligen poängteras samhällets förändrade krav på barn och unga jämfört med
tidigare och ett införande av livskunskap anses angeläget som ett forum att tala om
exempelvis relationer och prestationskrav (Motion 2011/12:Ub233).

Valentin Sevéus (2010) har i sin bok Livskunskap – om skolan, riksdagen och lusten
att berätta, tagit del av åtskilliga riksdagsdokument rörande livskunskapens
införande i skolan. Efter ett gediget arbete med att studera dessa dokument kan han
konstatera att det finns förhoppningar på livskunskap som skolämne. Dessa
förhoppningar kan utgöra allt från en utvecklad social och emotionell kompetens
bland barn och unga till mobbningsfria skolor och en global hållbar utveckling (a.a.).2.4.2 Folkhälsa
Statens beredning för medicinsk forskning, SBU, konstaterar tillsammans med
Statens folkhälsoinstitut att psykisk ohälsa bland barn och unga är ett betydande
problem (SBU 2010). En aktör som har haft stor betydelse för livskunskapens
utveckling är just Statens folkhälsoinstitut. Från 1990-talet och framåt betonar de i
flera dokument ämnets förebyggande potential i enlighet med folkhälsopolitiska mål
(Löf 2011). Bland annat beskriver de i ett kompletterande informationsblad hur
forskning visar att socialt och emotionellt lärande är positivt för elevers utveckling,
psykiska hälsa och skolors klimat och betonar sålunda vikten av detta lärande. De
lutar sig på en studie gjord av René F. W. Diekstra av 19 metaanalyser av effekter av
pedagogiska metoder inriktade på just socialt och emotionellt lärande (Statens
folkhälsoinstitut 2010). Studien visar att effekterna av ett sådant lärande är
övervägande positiva men att det emellertid krävs mer djupgående forskning på till
exempel effekten av programmen i förhållande till etnicitet och socioekonomisk
status samt att undersöka om de elever som behöver socialt och emotionellt lärande
mest, också tjänar på det mest (Diekstra 2008). Sammanfattningsvis drar Diekstra
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(2008) slutsatsen att socialt och emotionellt lärande främjar elevers utveckling
gällande prestationer, personlighet och samhällelig funktion samt motverkar
utveckling av problemkaraktär. Statens folkhälsoinstitut välkomnar fortsatt forskning
men presenterar under tiden olika metoder för socialt och emotionellt lärande, bland
annat SET, vilken de påvisar har visst forskningsstöd (Statens folkhälsoinstitut
2010).

Folkhälsovetenskaplig forskning är nära sammanlänkad med medicinsk och
psykologisk vetenskap vilket medför att rekommendationer och tolkningar av
livskunskap också baseras på dessa teorier och evidensbaserade program för att
åtgärda och förebygga sociala problem (Löf 2011). Till exempel har Statens
beredning för medicinsk forskning i en rapport konstaterat att det används ett
hundratal metoder för att förebygga psykisk ohälsa bland barn, men att inget av dem
har utvärderats i Sverige under en längre period (SBU 2010). Relaterat till skolan
nämns bland annat SET som en metod som tillämpas i praktiken, ofta i samråd med
skolhälsovården, men som ej erhåller om samtycke men förutsätter obligatorisk
medverkan. Det finns risker för stigmatisering i och med särskilda metoder eller
program, där elever kan riskera nedvärderas eller genom att påverka barnets
utveckling negativt. De påtalar att forskning på förebyggande effekter av
programmen är otillräcklig men att de program som är etablerade i dag kan användas
i väntan på bättre kunskap, under förutsättning att de utvärderas kontinuerligt (SBU
2010).

2.4.3 Skolans myndigheter
Löf (2011) har i sin avhandling tagit del av åtskilliga dokument rörande
livskunskapens framväxt och kritik. Hon skriver att skolmyndigheterna varken tar
ställning för eller emot livskunskap som skolämne, utan att de återger en mångtydig
bild med konkurrerande formuleringar. Ämnet framskrivs som strategi för ett
ämnesövergripande arbete med värdefrågor samtidigt som ett schemaläggande av
ämnet skulle bidra till att den gemensamma värdegrunden dräneras. Problematiken
med livskunskap som skolämne blir tydlig när skolans myndigheter lyfter fram såväl
positiva som negativa aspekter med ett införande av livskunskap som skolämne, men
att det fortfarande saknas riktlinjer (a.a.).

Genom att bland annat benämna livskunskap som skolämne menar Löf (2011) att
politiker och statliga myndigheter lyfter fram skolan som bäst lämpad arena för
arbete med livskunskap. Emellertid står det inte att finna vilken explicit plats ämnet
bör ha. Livskunskapsämnet har ofta satts i relation till sex- och samlevnad men
skolverket reserverar sig ändå från en total sammanblandning eftersom
livskunskapen behandlar frågor som bör genomsyra hela skolans verksamhet (a.a.).

Statens skolinspektion har i en rapport, Skolors arbete vid trakasserier och
kränkande behandling (Skolinspektionen 2010) gjort en kvalitetsgranskning av några
skolors arbete med värdegrundsfrågor. Skolinspektionen fann att värdegrundsarbetet
ofta var frånskilt skolans övriga verksamhet samt att det saknar koppling till
elevernas egen vardag. De påtalar vikten av att värdegrunden bör genomsyra hela
verksamheten tillsammans med elevnära innehåll. De fann att många av skolorna har
avsatt tid just för arbete med värdegrundsfrågor genom bland annat livskunskap där
man inte sällan utgår från manualbaserade program som exempelvis SET, Lions
Quest eller Livsviktigt (a.a.).
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Livskunskap är och har varit omdiskuterat, men än mer debatterat är ett av de många
manualbaserade program som används inom ämnet, SET. På skolinspektionens
hemsida under rubriken anmälningar kan man läsa om en anmälan som
socialstyrelsen har utrett mot en skola som använt sig av just SET som en metod i sitt
värdegrundsarbete (www.skolinspektionen.se/anmalningar). I anmälan formuleras
kritik mot att övningar har formen av gruppterapi och leds av pedagoger och inte
hälso- och sjukvårdspersonal och där negativa övningar kan bringa känslomässiga
reaktioner hos barn som för lärare kan vara svåra att upptäcka (Socialstyrelsen 2010).
Socialstyrelsen svarar med att SET skulle kunna ha positiva effekter på barns och
ungas sociala och emotionella utveckling men att det finns potentiella risker samt
avsaknad av konsekvensanalys i materialet och utvärderingar av programmet
(Socialstyrelsen 2010). Baserat på utredningen ställer sig skolinspektionen kritisk till
metoden och menar att visst innehåll kan uppfattas som kränkande (Skolinspektionen
2011).

Skolverket har gjort en utvärdering av ett antal skolors metoder för att förebygga och
hantera mobbning, däribland SET (Skolverket 2011). I rapporten skriver skolverket
att många av skolorna som arbetar med SET benämner det, eller likställer det med
ämnet livskunskap. Den största förankringsproblematiken som skolorna beskriver är
att engagera hela skolan i arbetet med SET och livskunskap eftersom det sker på
bekostnad av annan tid och påverkar hela skolans verksamhet. Intentionerna kan lätt
motverkas om lärare inte är övertygade eller bekväma med materialet. Om materialet
däremot anpassas efter klassens förutsättningar och mottas positivt upplevs det av
lärarna vara i enlighet med delar av skolans värdegrundsuppdrag. Om programmet
SET har legitimitet eller inte menar skolverket beror på hur väl arbetet förankras i
lärarkåren (a.a.).

I sitt arbete med att försöka få förståelse för diskursen kring livskunskapen fick
Sevéus (2010), genom skolverket, informationen att livskunskap inte är ett skolämne
och att det vanligtvis är värdegrundsarbete man syftar på och utgår från vid
livskunskapsundervisning. Skolinspektionen ger Sevéus (2010) vidare upplysning
och restriktioner kring ämnet. Bland annat kan livskunskap erbjudas som temadag,
integreras i övrig undervisning eller som särskild kurs, under förutsättning att
garanterad undervisningstid i andra ämnen ej bortprioriteras samt att kommunen har
tagit beslut om ett införande av livskunskap på schemat (a.a.).

2.5 Livskunskapens aspekter i diskursen
Ämnet livskunskap har till en början utformats mot bakgrund av ett ökat behov av att
konkretisera skolors värdegrundsarbeten och främja elevers hälsa. Pedagogik som
främjar social och emotionell kompetens lanseras som lösning på problemen och
genom att andra professioner gör anspråk på ämnets utformning och innehåll uppstår
en begreppsförvirring, inte minst bland pedagogerna. Bakgrundskapitlets nämnda
verksamheter med sina många dimensioner och intentioner kan sammanfattas i
paraplybegreppet livskunskap.

Efter att ha tagit del av diverse material anser jag mig kunna skönja tre
återkommande aspekter i diskursen kring livskunskap som ramar in och täcker det
brokiga innehåll som livskunskap utgör, nämligen värdegrund, hälsa och ohälsa
samt social och emotionell träning. Det finns säkerligen ytterligare aspekter men
dessa tre anser jag är av relevans för detta arbete och kommer således vara
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utgångspunkt vid min kommande analys. Diskurser kopplade till valda aspekter
erbjuder både möjligheter och problem och närmast följer en kort, och enligt mig
representativ redogörelse av dem.2.5.1 Värdegrund
I skolverkets (1999) kommentarmaterial till läroplanen med fokus på värdegrunden
poängteras vikten av att det förs en levande debatt om värden och det framhålls att
skolans verksamma har ett stort ansvar att se till att värdegrunden får praktiska
konsekvenser. Vidare står det att: ”det framstår som än väsentligare att insatser görs
för att dessa värden också får genomslag i skolans vardagliga praktik” (a.a. s. 14).
Hur detta värdegrundsarbete ska bedrivas står ej att finna, utan till exempel målet
med att utveckla barns och ungas förmåga att göra etiska överväganden med grund i
både värderingar och kunskaper ses som en del i det professionella arbetet som varje
verksam kan utforma (Skolverket 1999). Det finns alltså en möjlighet för varje skola
att utforma ett fungerande värdegrundsarbete. Eftersom en vag definition av detta
arbete ges menar Löf (2011) att det möjliggör en marknad där olika intressenter
genom paketlösningar kan sälja in sina tolkningar för hur ett värdegrundsarbete bör
utformas. Det uppstår en problematik i relationen mellan livskunskap och
värdegrund eftersom dessa manualbaserade program inte alltid är anpassade efter
eleverna eller pedagogernas didaktiska förutsättningar (a.a.).

Löf (2009) resonerar kring statsvetaren Lauders och kultursociologen Alexanders
resonemang om vikten av att en gemensam värdegrund upprätthålls. Enligt dem har
barn av idag en alltmer undanskymda plats i samhället vilket försvårar barnens
möjligheter till integrering. Dessa tankegångar kan enligt Löf (2009) kännas igen i
utbildningspolitiken som potentiella motiv till att skolor satsar på nya arbetsformer
som livskunskap och ett ökat fokus på värdegrundsarbete. Enligt Klebergs (2011)
uppfattning kan man trots ett outtalat och ibland otydligt samband, säga att
livskunskap utgår från skolans värdegrund.

Lorinius (2011) skriver att livskunskapen ryms under begreppet värdegrund som ett
försök att fastställa gemensamma principer och förhållningssätt, men påtalar att
dessa frågor ej får isoleras och beskriver att ”de ingår i den komplexa väv som bildar
hela skolans och även samhällets verklighet” (a.a. s 23). Vidare får inte skolan stå för
något slags norm- och moralfacit eftersom att utveckling sker när uppfattningar stöts
och blöts i mötet med andra (Lorinius 2011).2.5.2 Hälsa och ohälsa
Resultat av en ökad ohälsa bland elever är sämre prestationer i skolan och olika
riskbeteenden (Statens folkhälsoinstitut 2010). I hopp om att stävja detta och istället
arbeta med att främja elevers välbefinnande genom social och emotionell träning
köper vissa skolor in manualbaserade program eller inför livskunskap i skolan (Löf
2009). Bekymmersamt är emellertid att dessa program ofta bygger på andra
vetenskaper än den pedagogiska praktiken. Löf håller frågan öppen huruvida
forskning inom olika fält och deras anspråk på utformning av ämnen är ett problem
eller ett komplement till varandra i försök att främja barns och ungas välbefinnande
(a.a.). Studier (se bl.a. Diekstra 2008) som gjorts av effekterna på program med syfte
att träna och utveckla social och emotionell kompetens säger sig emellertid ha positiv
effekt på elevers psykiska hälsa och utveckling. Men meningarna är delade. Det finns
annan forskning som konstaterar motsatsen. Löf (2011) beskriver att förväntningar
på barn och unga att leva upp till olika ideal och värden som skapas lokalt i
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livskunskapsundervisningen blir stora, och samtidigt som det kan ses som ett
erkännande av individen kan, enligt forskning detta krav på självförverkligande
också vara en orsak till mental ohälsa bland barn. Vidare kan det ansvar som läggs på
barnen att själva lösa konflikter m.m. bli för stort vilket kan resultera i att de
skuldbelägger sig själva (a.a.).

Forskning eller granskning av pedagogiska program (se bl.a. Diekstra 2008) visar
övervägande på positiva effekter av att sociala och emotionella färdigheter tränas i
skolan. Trots att det finns risker för stigmatisering i och med särskilda metoder där
elever riskerar påverkas negativt rekommenderar såväl skolans myndigheter som
statens folkhälsoinstitut livskunskap för att främja elevers hälsa och positiva
utveckling (se bl. a. avsnitt 2.4.2).2.5.3 Social och emotionell kompetens
Begreppen social och emotionell kompetens förekommer frekvent i diskursen kring
livskunskapsämnet, men myntades i början av nittiotalet av två forskare vid Yale
universitet, Peter Salovey och John D. Mayer (Feldman & Salovey 2002).
Innebörden av begreppet definierades som förmågan att uppfatta, värdera och
uttrycka känslor samt att genom känslor underlätta tänkande. Förmågan att hantera
egna känslor och förståelse för andra ses som goda förutsättningar för främjande av
tillväxt, välfärd och formande av funktionella sociala relationer (a.a.).

Daniel Goleman (1995), professor ibland annat psykologi har vidareutvecklat
Saloveys och Mayers teorier både kring social och emotionell kompetens. Han menar
till exempel att denna kompetens kan ta sig många uttryck och varierar från att kunna
förstå sina egna och andras känslor till att vara en god samarbetspartner och
lagspelare eller bra på att förhandla. Skolan är en bra arena för detta arbete men att
det också tar lång tid att utveckla (a.a.).

Grundaren av SET, Birgitta Kimber (2007) har i sin programidé anammat Saloveys
och Mayers idéer och framhåller att det är av största vikt att eleverna får möjlighet
att träna och utveckla dessa färdigheter för att främja barns och ungas hälsa samt
bidra till en positiv utveckling. Kimber (2007) menar att social och emotionell
kompetens är nödvändigt i relationsskapande, både inom skolan vid samarbete,
vänner, gruppbildningar och i lärandet, men också utanför skolan. Genom att stärka
skyddande faktorer på individ-, grupp och skolnivå kan den ohälsa som kommit att
eskalera under de senaste årtionden åtgärdas och förebyggas (a.a.). Även Wennberg
(2003) menar att kunskap om känslor genererar att vi blir starkare i oss själva och
således mer benägna att fatta beslut och ta ansvar i olika situationer.

I såväl politiska uttalanden som i folkhälsodiskursen används begreppen social och
emotionell kompetens flitigt och ofta i relation till samarbetsförmåga, förebyggande
av mobbning och annan psykisk ohälsa samt med koppling till värdegrundsarbetet
där lärarna genom bland annat fostransuppdraget ska vägleda och förbereda eleverna
för framtiden (se bl. a. avsnitt 2.4.1 och 2.4.2).
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3 SYFTE
Det tycks finnas en koppling mellan livskunskap och skolans värdegrundsuppdrag.
Likaså finns ett påtalat behov av social och emotionell träning och en oro för barns
och ungas hälsa och välbefinnande. Dessa tre aspekter är ofta anförda motiv för ett
införande av livskunskapsämnet. Genom intervjuer med verksamma lärare som
undervisar i livskunskap på schemalagd tid söker jag finna deras syn på livskunskap
som ämne, dess innehåll samt hur de ser på ämnet i relation till värdegrundsarbetet.
Jag hoppas vidare finna stöd för en diskussion huruvida livskunskapsundervisning
kan ses som ett forum för lärares värdegrundsarbete.

De frågeställningar som ligger till grund för mitt arbete är:

 Hur ser lärare som undervisar i livskunskap på ämnet, dess innehåll samt på
livskunskap i relation till värdegrundsarbete?

 Kan livskunskap ses som ett forum för lärares värdegrundsuppdrag?
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4 METOD
I detta kapitel redovisar och diskuterar jag metodfrågor samt lämnar en redogörelse
för undersökningens genomförande och bearbetning av insamlade data.

4.1 Val av metod
För att söka svar på min problemformulering har jag valt en kvalitativ intervjuansats
vars utmärkande drag enligt Trost (2010) är att intervjuaren ställer enkla frågor och
får ett omfattande material i form av komplexa och innehållsrika svar tillbaka. Jag
ansåg den lämplig eftersom mitt syfte var att ta reda på hur lärare som undervisar i
ämnet livskunskap ställer sig till ämnet och dess vara eller icke vara samt söka
skönja eventuella kopplingar till värdegrundsarbetet.

Vilken grad av formalisering och strukturering som krävs före en intervju är helt
beroende av vad för slags studie som ska göras, vilket fokus, vilka forskningsfrågor
och urvalskriterier forskaren har (Ryen, 2004). Kritik framförs mot en allt för fast
uppläggning eftersom forskaren riskerar ett tunnelseende där viktiga aspekter kan gå
förlorade. Vet man emellertid vad man är ute efter, eller om det finns en risk att
viktiga fenomen inte fångas upp, kan en stark förhandstruktur vara att föredra (Ryen
2004). I mina intervjuer ville jag ha ett öppet samtal och låta intervjupersonerna tala
så mycket som möjligt samtidigt som jag hade några frågor att utgå ifrån (se bilaga
1). Enligt Backman (2012) m.fl. innehåller intervjuer ofta en blandning av
ostrukturerade och halvstrukturerade delar där man har vissa förutbestämda frågor
samtidigt som intervjuaren ställer följdfrågor och låter intervjupersonen påverka
samtalets riktning. Genom en ostrukturerad, eller halvstrukturerad intervju utgår
intervjuaren från ämnesområdet och anpassar ordningen på frågor efter situation
(Stukát 2005), vilket var mitt syfte. Följdfrågor eller omformuleringar kan
fördelaktigt ställas för att dra nytta av samspelet mellan parterna samt utveckla och
fördjupa svar vilket de strukturerade intervjuerna ofta går miste om (a.a.). Forskarens
roll i ostrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2009) att ingripa så lite så
möjligt och låta den intervjuades tankar ta plats och utvecklas med den intervjuades
egna ord. Vid sidan av anteckningar hade jag till min hjälp en mobiltelefon med
inspelningsfunktion för att underlätta transkribering. Denna typ av registrering är
enligt Stukát (2005) m.fl. vanlig.

4.2 Val av undersökningsgrupp
I kvalitativa intervjuer väljs ofta undersökningspersonerna av forskaren själv
eftersom avsikten inte är att frambringa representativa fakta för en population utan
snarare att få tillgång till, för undersökningens problemställning, relevanta
handlingar eller händelser (Ryen, 2004, Denscombe, 2009). Det finns enligt
Denscombe (2009) inga fasta regler vilket är viktigt att påtala. Eftersom antalet
skolor som undervisar i livskunskap är begränsade påverkade det också mitt urval.
Jag valde att kontakta en skola som jag tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning
på och som jag visste hade livskunskap på schemat. Namnen på de, i ämnet,
undervisande lärarna fick jag genom biträdande rektor varpå mailkontakt inleddes. I
och med min förförståelse för intervjupersonerna gjordes således ett strategiskt urval
(Stensmo 2002, Malterud 2009). Fyra lärare ställde upp på att bli intervjuade och alla
intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen.
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4.3 Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2012) informerar om regler och riktlinjer för forskning och har
sammanfattat fyra forskningsetiska huvudkrav som varje forskare bör förhålla sig
till: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Kravet på samtycke innebär att forskning endast får bedrivas om
forskningspersonen gett sitt samtycke. Som visas nedan gjordes detta vid de första
kontakterna. Vidare skall forskaren informera om undersökningens övergripande
syfte samt intervjupersonens (frivilliga) del i undersökningen. Intervjupersonen ska
göras medveten om att hon kan avbryta deltagandet när helst hon önskar. Det bör
heller inte finnas en beroendeställning mellan forskaren och intervjupersonen eller
uppgiftslämnaren. Vid känslig hantering av etiska uppgifter bör avtal om
tystnadsplikt ingås och till sist bör uppgifter om identifierbara personer antecknas
och dokumenteras på ett sätt så det är omöjliga att som utomstående komma åt (a.a.).
Innan intervjun började fick intervjupersonerna höra om syftet med intervjun, att jag
önskade ta reda på deras syn på ämnet och att detta skulle ske genom ett öppet
samtal. Information gavs också om deras möjlighet att avbryta intervjun.
Bedömningen gjordes att inga etiskt känsliga uppgifter uppkom men jag försäkrade
intervjupersonerna om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt.

4.4 Genomförande och bearbetning
Redan när intervjupersonerna tackade ja till att ställa upp på en intervju informerades
de om anonymitet för både lärare och skola. Jag bad också om tillstånd att få
ljudinspela intervjun för lättare transkribering. Alla deltagarna godkände dessa
formaliteter. I enlighet med Denscombe (2009) bad jag än en gång vid intervjuns
början om tillstånd att få banda samt gav en försäkran om att uppgifterna skulle
behandlas konfidentiellt.

Enligt Denscombe (2009) kan en intervju påverkas av forskarens eller intervjuarens
personliga identitet och engagemang. Eftersom jag känner till både skolan och
lärarna sedan tidigare genom verksamhetsförlagda utbildningar och kortare vikariat
kan det ha bidragit till hur intervjuerna artade sig. Samtliga intervjuer var av öppen
karaktär och fortskred utan komplikationer mellan 35-45 minuter.

I anslutning till varje intervjutillfälle gjordes sedan utskriften av allt det ljudinspelade
materialet. Som Denscombe (2009) rekommenderar skrevs små informella
kommentarer som byggde på fältanteckningar eller minnen för att eventuellt
komplettera materialet. Detta för att i möjligaste mån motverka vad Malterud (2009)
påtalar, nämligen den förvrängning av verkligheten som sker när tal transformeras
till skrift. Det är därför viktigt att det som är representativt för intervjupersonen
framkommer (a.a.).

Enligt Bryman (2009) kan en granskning av en problemformulering leda till att
hypotesen behöver omformuleras eller omdefinieras för att inkludera eller exkludera
avvikande fall. Hypotesen kan också bekräftas (a.a.), vilket var fallet med denna
studie. Syftet som denna studie är upplagd efter var redan formulerat vid
intervjutillfällena. Tre återkommande aspekter är enligt mig mer framträdande än
andra i diskursen kring livskunskap men däremot var inte mina intervjufrågor ställda
utefter dessa. Jag ville undersöka om min hypotes stämde och valde frågor av mer
generellt karaktär för att påverka intervjupersonerna i minsta möjliga mån. Ju längre
intervjuerna pågick och efter viss bearbetning var det trots allt dessa utmärkande
drag som lös igenom även hos mina intervjupersoner. I och med det kunde
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diskussionskaptilet även utformas efter dessa tre aspekter som en bekräftelse av
studiens syfte.

4.5 Valditet och reliabilitet
Frågan gällande validitet i kvalitativ forskning kan te sig problematisk eftersom det
är svårt att bevisa att något är på ett visst sätt (Denscombe, 2009). Däremot kan
forskaren påvisa och övertyga att företeelsen med ”rimlig säkerhet är exakt och
träffsäker” (a.a. s 380). Eftersom intervjuaren själv är ett mätinstrument och en
uttolkare av mening i processen menar Larsson (2005) att validiteten påverkas av
hennes förmåga att studera fenomenet i fråga. Därför bör de öppna intervjufrågorna
formuleras på ett sätt så att de berör och fångar in det som intervjuaren har för avsikt
att beröra (a.a.). Genom att vara väl förtrogen med ämnets kunskapsfält och tidigare
forskning om fenomen rörande livskunskap kunde jag, tillsammans med öppna
frågeställningar och uppmärksamma följdfrågor, föra ett samtal med mina
intervjupersoner utan utsvävningar.

Forskarens eller intervjuarens del i processen ställs också i relation till reliabiliteten
eftersom hon blir integrerad i datainsamlingstekniken. Frågan bör ställas om samma
resultat kan uppvisas med en annan intervjuare, eller mer genomförbart ”att
forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ’se’ och
bedöma” (Denscombe, 2009, s 381). Eftersom syftet med en kvalitativ ansats är att
upptäcka fenomen och inte göra mätningar kan det vara svårt att fastställa
reliabiliteten (Larsson, 2005). Jag utgick från ett antal frågeställningar som ställdes
till alla för att förutsättningarna för intervjupersonerna skulle vara snarlika. Med mig
hade jag även uppföljningsfrågor som jag sammanställt från olika intervjuguider. I
och med detta förberedelsearbete har jag försökt säkerställa reliabiliteten.

4.6 Metodkritik
Som nämnts ovan var antal skolor med livskunskap på schemat begränsade, därav
också urvalet av intervjupersoner för denna studie. Valet att endast göra intervjuer
var till en början inte självklart men på grund av att varje lärare endast undervisar i
ämnet 40 minuter per vecka kunde observationer, som var tänkt som ett komplement
till intervjuerna, ej genomföras på grund av tidsbrist för detta arbete. En kvantitativ
ansats kunde snabbt uteslutas eftersom jag sökte lärarnas perspektiv och eftersom det
inte finns någon dokumentation av vilka skolor som arbetar med livskunskap var inte
heller det genomförbart. Om jag däremot hade valt ett elevperspektiv skulle en
enkätundersökning vara ett lämpligt komplement till intervjuer.

4.7 Bakgrundsinformation till intervjuerna
Intervjuerna genomfördes på en högstadieskola där även elever i årskurs 6 går. Det är
i huvudsak årskurs 6 och 7 som har livskunskap på schemat. För att säkra
intervjupersonernas anonymitet benämns de lärare A-D. Alla de intervjuade lärarna
undervisar i livskunskap i sina respektive mentorsklasser under 40 minuter varje
vecka. Lärare A, B och D undervisar också i svenska och samhällsorienterade ämnen
medan lärare C undervisar i matematik och naturorienterade ämnen. Enligt en av
intervjupersonerna kräver schemalagd livskunskap att tid tas från andra ämnen, hur
mycket är dock oklart.

Baserat på ett beslut som tagits på politisk nivå om att skolan skulle fokusera på sitt
värdegrundsarbete, genom ämnet livskunskap, blev de för ett antal år sedan
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uppmanade att arbeta med ämnet utifrån materialet Livsviktigt som är en del i det
manualbaserade programmet SET. Lärare C fick (i en grupp om fyra) i och med detta
beslut utbildning i SET varpå gruppen skulle föra denna kunskap vidare till sina
kollegor. Emellertid är lärare C ensam kvar på skolan med den utbildningen efter att
de andra deltagande lärarna bytt skolor. Lärare B fick en kort utbildning på annan ort
för snart 8 år sedan vilken i sammanhanget känns försumbar enligt henne.
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5 RESULTAT
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur lärare som undervisar i ämnet
livskunskap tänker kring livskunskap som ämne, dess innehåll samt hur de ser på
livskunskap i relation till värdegrundsarbetet. För att ge en så tydlig bild som möjligt
följer en kategorisering av ovan nämna frågeställning. Till en början berörs lärares
syn på ämnet samt dess eventuella koppling till värdegrundsarbetet, för att följas av
lärares syn på innehållet i livskunskapsundervisningen.

5.1 Lärares syn på ämnet livskunskap samt sett i
relation till värdegrundsuppdraget

De intervjuade lärarnas syn på livskunskap som ett schemalagt ämne ter sig, med
undantag av en lärare, förhållandevis lik. Lärare A, B och D anser inte att
livskunskap nödvändigtvis måste vara schemalagt. Lärare D uttrycker att ett sådant
arbete bör genomsyra hela undervisningen oavsett ämne, och i och med en isolering
av livskunskap riskerar även värdegrundsarbetet att bli schemalagt. Lärare A anser
att det kan kännas konstlat att på utsatt tid tala om känslor och särskilda ämnen när
de arbetar med värdegrund hela tiden, för hennes del integrerar hon livskunskap i alla
sina ämnen. Hon beskriver:

Det vi gör är viktigt och det ska vi alltid göra, frågan är bara under vilka former.
(lärare A)

Enligt lärare B förstår inte eleverna alltid varför de ska prata om vissa saker på
schemalagd tid. Hon anser att ämnet kan tas bort eftersom andra obligatoriska ämnen
får mindre tid i det långa loppet. I stället borde de vanliga ämnena ges mer tid så
diskussioner och samtal kan breddas och fördjupas där. Men hon säger att man måste
förhålla sig till politikernas beslut även om man inte alltid håller med, annars är det
väl tjänstefel resonerar hon. Lärare C är av annan åsikt. Han förklarar vikten av att ha
livskunskap på schemalagd tid, annars blir det inte av. Eftersom det saknas drivkraft
från lärarna själva att anamma det måste det komma uppifrån, menar han. Han
uttrycker emellertid en viss tvekan:

Jag vet att andra använder tiden till annat ibland, t.ex. informationsmöte och en
del ser på film. Det som är kritiskt är ju att man inte har någon direkt utbildning i
det här. Man vet inte riktigt vad man ska göra och kanske är det svårt att planera
lektionerna. Vissa tycker säkert att det är en belastning, fånigt eller att de vill ha
mer undervisning i sina andra ämnen (Lärare C).

Trots att lärare C anser att livskunskap ska vara schemalagt önskar han inte en
kursplan att förhålla sig till. Då får ämnet plötsligt en annan karaktär och kräver då
lärare som är behöriga genom lärarutbildning, skriftliga omdömen, betyg osv.
Samtliga lärare är rörande överrens om att ett införande av betyg i ämnet skulle vara
problematiskt. Lärare B menar att livskunskap är en pågående process och trots att
man inte blir fullärd i andra ämnen heller känns betyg i livskunskap extra långt borta,
enligt henne. Lärare C är vidare kritisk till betyg i ämnet och säger:

Meningen är att alla ska få växa i sin takt och bygga upp något, alla gör det
olika. Ska den som pratar mer få högre betyg än den som pratar mindre? Det
känns inte rätt (Lärare C).

Livskunskap ses ofta som ett forum där eleverna ska få prata om sådant som är
angeläget för dem. Lärare A, B och D är återigen överens om att eleverna har ett
behov av att prata, men som lärare B uttryckte ovan förstår de inte alltid kopplingen
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till livskunskapsämnet. Enligt Lärare A kommer framförallt flickorna med frågor och
funderingar som de ber att få prata om. Hon beskriver:

Det kan handla om att bli ihop eller göra slut, eller om man kan vara ihop med
någon utan att träffas som man gör idag genom Internet, eller om kärlek och sex
och samlevnad. Den typen av frågor går de ju och funderar på jämt (Lärare A).

Lärare C däremot tycker det är svårt att veta om eleverna har ett behov av ämnet. Han
upplever att eleverna inte riktigt är medvetna om varför de sitter där eller vad social
och emotionell träning innebär. Eftersom de är så nyfikna i den åldern vill de berätta
och prata om allt enligt honom.

I och med avsaknaden av nationella riktlinjer kan arbetet med likvärdig utbildning
komma att försvåras i livskunskapsämnet, vilket samtliga lärare håller med om. Har
man ingen erfarenhet att hålla sådana lektioner, eller svårt för att tala om vissa saker
kan det bli riktigt dålig kvalité, menar lärare A. Vidare säger hon att eleverna måste
känna sig trygga för att livskunskapslektionerna ska bli värdefulla. Lärare D håller
med och säger också att den problematiken finns i alla ämnen fast frågan om
likvärdighet blir kanske extra tydlig när det saknas riktlinjer. Lärare B och C menar
att allt hänger på läraren och hennes engagemang och att det helt klart är
problematiskt.

Frågan om livskunskapens relation till värdegrundsarbetet krävde lite betänketid från
samtliga lärare. Generellt finns inte ett uttalat värdegrundsarbete bland lärarna,
däremot en medvetenhet om att visst värdegrundsarbete kan konkretiseras i
livskunskapsundervisningen.

Lärare A menar att det mesta av en lärares arbete går att relatera till
värdegrundsarbete och att det kan ske på många olika sätt, t.ex. genom
trygghetsarbete. Hon lägger stor vikt vid att gruppen ska bli trygg och likaså
individerna inom den samt hur de kan hantera olika situationer som uppstår inom en
grupp. Hon berättar om ett exempel när det var dålig stämning mellan flickorna i
klassen. Utifrån tjej- och killgrupper sökte de finna lösningar på hur man konkret
kunde komma ifrån gruppbildningar. Tjejerna bildade en Facebook-grupp i vilken
samtliga tjejer tillfrågades när roliga saker skulle planeras. På så sätt blev alla
delaktiga och kände sig välkomna och gav enligt lärare A gott resultat i klassen. Ett
värde som enligt henne är viktigare än andra är att behandla sina medmänniskor på ett
bra sätt och vara rädda om varandra, något som hon arbetar mycket med bland annat
genom diskussioner och litteratur.

Lärare B ser att värdegrundsarbetet kan kopplas till livskunskapen men att det inte
räcker att arbeta med det där utan att läraren alltid måste ha det med sig i bakhuvudet:

Det är ju en del i det mellanmänskliga spelet, det som för mänskligheten framåt
(Lärare B).

Hon menar att värdegrundsarbetet tydliggörs bland annat i samband med att hon
berättar för eleverna varför de gör vissa saker och gör dem uppmärksamma på
innehållet. Det är inte alltid självklart för dem menar hon. Även de övningar,
gruppuppgifter m.m. som de gör bidrar till konkretiskeringen av
värdegrundsuppdraget som bland annat enligt lärare B innefattar att skapa förståelse
för hur andra har det, tänker och handlar kring olika saker och hur man bör vara mot
varandra.
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Lärare C tror att det var just därför de började med livskunskap från första början, för
att ämnet vilar på värdegrunden. Han menar att det hänger ihop mycket med social
och emotionell träning:

Man tränar ju alltid på sådant, också i livskunskap. Jobba med självförtroende,
att man ska vänta på sin tur, lyssna när andra pratar, lite hur man ska vara –
uppfostran på något vis (Lärare C).

Han uttrycker att eleverna behöver träna på den sociala och emotionella
kompetensen, att se saker och ting i olika perspektiv eftersom det är mycket ”jag-
centrerat” i den åldern. Genom att få ihop gruppen och stärka individernas
självförtroende hoppas lärare C att de ska få en bra grund att stå på inför livets
utmaningar. Han beskriver:

Jag ser det lite som ett fotbollslag och så kan man se att det finns blivande
lagkaptener eller stöttespelare i laget. Då gäller det att hitta dem, och det gör man
rätt lätt genom ämnet och ser vilka som träder fram. De kan man dra nytta av
sen, de ska ju ändå gå här i fyra år och det är viktigt att alla trivs i klassen. Detta
lagbygge är viktigt de första åren för att det ska bli bra sen. (Lärare C)

Han ser inget särskilt värde som viktigare än något annat utan fokuserar på
gruppdynamiken. Han beskriver högstadietiden som turbulent för många elever och
att det händer mycket i dem själva och i skolan vilket förutsätter en platå att stå på
och den kan man bygga på lite olika sätt enligt honom.

Som poängterades ovan anser lärare D att värdegrundsarbetet bör genomsyra all
undervisning, därmed också livskunskap. Han menar att genom att göra det till ett
ämne sänder man signaler om att det inte är lika viktigt i de andra ämnena vilket
förmedlar en skev bild av uppdraget. Han säger:

Man kanske lyfter fram det lite extra i livskunskapen men jag tycker ändå att det
genomsyrar all undervisning. (Lärare D)

När social och emotionell träning kommer på tal berättar lärare D att de ju faktiskt
arbetar med sådant hela tiden och att det ingår i läraruppdraget, därmed också
värdegrundsuppdraget. Med ett skratt säger han att ”det är ju därför vi inte har några
raster” eftersom de tar itu med sådant när det dyker upp. Han menar att det är en del i
fostransuppdraget att vägleda eleverna och främja utveckling.

5.2 Lärares syn på innehållet i livskunskapen
Eftersom det manualbaserade programmet SET och läromedlet livsviktigt som skolan
använder har fått kritik har samliga lärare varit försiktiga med att använda sig av det.
Nästan alla säger att de inte ens tittat i materialet på väldigt länge och att de använder
annat istället. Lärare A, B och D som alla är svensk- och SO- lärare hittar många
uppslag i skönlitteraturen i samband med läsning och väljer aktivt vilka böcker eller
ämnen som ska tas upp, men påtalar att livskunskapsämnet ibland kan innebära
merjobb eftersom det inte är självklart vad som ska innefattas.

I anslutning till att skolsköterskan har haft hälsolektioner med eleverna har till
exempel lärare A arbetat mycket i kill- och tjejgrupper eftersom de närmar sig
puberteten. Hon har upplevt ett stort behov av att prata om vad puberteten innebär,
hur det är för killar respektive tjejer osv. Lärare A berättar:

Killarna frågar tjejerna mycket om mens eftersom de inte fick prata om det i
femman, då pratade de om målbrottet osv. De förstår inte vad det innebär och jag
tycker inte det ligger på tjejerna att förklara, så då går vi in och gör det. Det är
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mycket för att de ska bli tryggt i gruppen och att killarna ska slippa vara så
nyfikna, varför tjejerna kanske inte är med och simmar osv. (Lärare A)

Utöver det fokuseras det på lärare As livskunskapslektioner mycket på kärlek och
känslor, hur man ska vara mot varandra. Hon använder sig också av litteratur, drama
och film för att beröra särskilda ämnen för hon menar att det kan vara lättare att prata
kring gemensamma upplevelser och känslor, än om egna personliga erfarenheter.
Dels för att inte riskera att det blir för privat, dels för att skapa förståelse för andra.

Lärare B tycker att det hade underlättat om det funnits en kursplan att förhålla sig till,
eftersom hon, liksom de andra inte arbetar särskilt mycket efter de material de blivit
tilldelade. Hon uttrycker att innehållet ofta fokuserar för mycket på problem och
menar att det inte alls behöver vara så. Hon integrerar ofta livskunskapen när de
arbetar med skönlitteratur eller tidningar och dylikt eftersom de saker man tar upp i
livskunskap även tas upp i svenska och SO och blir så en allmänmänsklig diskussion.
Lärare B poängterar att hon vill ha ett positivt anslag på sina lektioner och upplever
att livskunskap ibland syftar till att lösa problem, som hon själv ser det inte finns.
Hon upplever inte tillvaron särskilt problemfylld. Det försöker hon förmedla till sina
elever genom att låta dem vara goda föredömen och uppmuntra bra saker och
berömma snarare än att se de små problemen. På så vis skapas ett bra
klassrumsklimat enligt henne.

Lärare C har också sållat mycket i materialet men är en av de på skolan som ändå
arbetar med det ibland. Vissa gånger används det bara som inspiration eller
komplement till andra övningar. Han anser att övningar av olika slag är viktiga men
att man bör vara varsam så nivån inte blir för privat eller djup utan fokuserar på att
skapa en trevlig stämning i gruppen. Inför varje pass berättar han varför de gör på ett
visst sätt och vad det ska syfta till. Exempel kan vara dramaövningar eller
massagestund. Lärare C vill försöka avdramatisera sådant som kan upplevas som
jobbigt och låter eleverna bli varse vad social och emotionell träning innebär.
Eftersom han även är lärare i de naturorienterade ämnena händer det att sex och
samlevnadsfrågor kommer upp, men mer på en relationsnivå som han uttrycker det:

Det blir mer prat om relationer och vad är en kompis är, och kan man göra slut
på sms osv. Inte på djupet där heller men mer om hur det fungerar. Hur var det
förr och hur är det nu? Men inget så att man har undervisning om det för då blir
det ju kopplat till det här med betyg och så ska det ju inte vara. (Lärare C)

Men lärare C tycker själv inte att det är särskilt svårt att planera upp lektionerna utan
plockar lite av varje och ofta innehåller det någon övning av något slag som mynnar
ut i diskussioner. Han anser dock att man måste vara försiktig med vilka diskussioner
man för så att ingen blir trampad på tårna, till exempel låter han ej samtalen bli för
privata.

Lärare D skulle inte aktivt välja att ha livskunskap som separat ämne på schemat utan
har i och med mentorskap erhållits det. Men vad gäller innehållet så integrerar han
mycket med svenskan via skönlitteratur, tidningstexter eller aktuella händelser.
Eleverna har även ett visst inflytande på innehållet. Men han påtalar problematiken
med att ha livskunskap på särskilda tider:

Jag tycker att det är problematiskt att vänta på att vi ska ha livskunskap för att ta
upp vissa saker. Jag tycker man ska adressera problem eller händelser när de
kommer, inte på utsatt tid. (Lärare D)

Ibland blir det, enligt lärare D, lite mycket fokus på det negativa och problem. Han
säger vidare att det är viktigt att visa på lösningar och ge goda exempel och anpassa
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nivån efter vilket klass man har, det är viktigt att utgå från dem och relatera till deras
verklighet. Det är viktigt, menar han, eftersom alla inte har det med sig från hemmet
eller i sig själva. Han ställer sig frågan vilken funktion visst innehåll har, till exempel
diskussioner:

Etiskt sett så vet eleverna precis hur man ska vara mot varandra, på så sätt kan
man ha väldigt fina diskussioner i teorin. Men ändå när det kommer till kritan så
sviktar ju elevernas moral och de handlar inte alltid som de vet att de bör göra.
(Lärare D)

Lärare D menar för den skull inte att man inte bör diskutera saker och ting men att det
ibland kan kännas lite krystat, precis som lärare A uttryckte ovan.

Baserat på lärarnas utsagor kan man urskilja vissa förhållningssätt och moment som
är gemensamt för samtliga lärare. I min diskussion kommer dessa likheter och
skillnader tas i beaktande tillsammans med bakgrundskapitlet olika infallsvinklar. Jag
hoppas också finna stöd för en diskussion huruvida livskunskap kan ses som ett
forum för lärares värdegrundsarbete eller inte.
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6 DISKUSSION
Detta kapitel är indelat i två avsnitt där mina frågeställningar tillsammans med
bakgrundskapitlets olika infallsvinklar kommer att diskuteras. Min första
frågeställning, hur ser lärare som undervisar i livskunskap på ämnet, dess innehåll
samt på livskunskap i relation till värdegrundsarbete, kommer diskuteras genom att
lärarnas utsagor till en början analyseras där likheter och skillnaders synliggörs och
sätts i relation till de tre delar som jag anser är utmärkande för livskunskapen, och
kategoriseras således därefter. Vidare kommer jag att diskutera min andra
frågeställning, kan livskunskap ses som ett forum för lärares värdegrundsuppdrag,
med utgångspunkt i lärarnas berättelser samt i tidigare bakgrundslitteratur.

6.1 Lärare och livskunskap6.1.1 Värdegrund
Till en början är det värt att poängtera att ingen av de fyra lärarna själva hade valt
eller bett om att få ha livskunskap med sina mentorsklasser, utan genom ett politiskt
beslut på kommunal nivå blivit tilldelade det. Det kan vara viktigt att nämna det
eftersom deras inställning till ämnet kan påverka utformningen av det och innehållet
i det. Emellertid upplevde jag det som att alla försökte göra det bästa av den
tilldelade tiden trots att tre av fyra lärare hellre hade sett livskunskap som integrerad i
all undervisning snarare än som schemalagd tid.

Just frågan huruvida livskunskap ska vara ett eget ämne eller integreras i övrig
undervisning är ytterst aktuell varför de fyra lärarnas tankar är väsentliga i
sammanhanget.  Eftersom ett införande av schemalagd livskunskap enligt Löf (2011)
ofta sker utifrån ett behov att organisera och konkretisera värdegrundsarbete, blir
framförallt lärare Ds uttalande om risken med ett isolerat, schemalagt
värdegrundsarbete intressant. Både lärare A och lärare D menar att de ständigt
arbetar med värdegrund tillika livskunskap och är inte bekväma med att hänvisa
sådant arbete till särskilda tider. Lärare C å sin sida tror inte att lärare överlag arbetar
med livskunskap och värdegrund i den grad som behövs och ser därför
livskunskapen som goda tillfällen för detta arbete. Jag kan inte undgå att se
kopplingen mellan livskunskap och skolans värdegrundsuppdrag. I vissa politiska
ärenden menas att livskunskap inte behövs eftersom liknande arbete redan bedrivs,
alltså värdegrundsarbete, medan andra tar ställning för ett införande av livskunskap
som skolämne för att lösa och åtgärda samhälleliga och särskilda individers problem
(se avsnitt 2.3.1). När jag frågar mina intervjupersoner tvekar de till en början på
kopplingen mellan värdegrund och livskunskap men beskriver hur de redan arbetar
integrerat med frågor som jag menar ryms under de båda, lika komplexa,
paraplybegreppen. Dessutom har ämnet införts på begäran från kommunpolitiker att
skolan ska fokusera på just värdegrundsarbete, genom livskunskap. Klebergs (2011)
resonemang att livskunskap kan sägas utgå från skolans värdegrund trots att det
ibland är otydligt eller inte explicit uttalat, kan enligt mig appliceras på denna
begreppsförvirring. Jag kommer tillbaka till livskunskapens relation till
värdegrundsuppdraget i nästa avsnitt (se 6.2).

Diskussionen om avsaknaden av nationella riktlinjer i ämnet för läroplanens
proklamering om likvärdig utbildning på tal (som står att finna under läroplanens del
om värdegrund).   Det är viktigt att påminnas om att likvärdighet inte nödvändigtvis
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innebär undervisning på samma sätt utan efter var och ens förutsättningar (Lgr11).
Det blir ändock problematiskt på flera sätt. Dels innebär det att enskilda skolor och
lärare har ett tolkningsansvar för hur värdegrundsarbetet ska gestaltas i
livskunskapen, vilket tre av mina fyra intervjupersoner kan bekräfta är en svårighet.
De är medvetna om att kvalitén på undervisningen hänger på den enskilda pedagogen
och de är överens om att det ruckas på likvärdighetsklausulen när förhållningsregler
ej finns att tillgå. Lärare C beskriver dessutom sin uppfattning om att intresset för
dessa frågor inte heller finns i lärarkåren varpå hans arbete blir extra viktigt enligt
honom. Emellertid har lärarna erhållits ett visst material i form av Livsviktigt vilket
de alla, förutom lärare C, tagit avstånd från eftersom det har förts en kritisk debatt
kring delar av materialets utformning och övningar vilket lärarna menar går stick i
stäv med värdegrundsuppdraget. Det blir vidare problematiskt när pedagogiska
manualbaserade program lanseras på en marknad där olika vetenskaper möts och gör
anspråk på ämnets utformning. Som Löf (2011) nämnde ovan (se avsnitt 2.5.1) är
dessa program inte alltid anpassade efter vare sig elevernas eller lärarnas didaktiska
förutsättningar. Jag ställer mig fortsatt frågan om en undervisning kan vara likvärdig
om den utgår från ett och samma program för samtliga elever, oavsett bakgrund,
erfarenheter och omständigheter?6.1.2 Hälsa och ohälsa
Som nämnts i tidigare kapitel är en ökad ohälsa bland barn och unga ett eskalerande
problem som skolor, genom andra vetenskaper till exempel psykologiska, försöker
åtgärda med bland annat träning av sociala och emotionella kompetenser. Skillnaden
mellan just nämnda motiv och den skola vars lärare jag har intervjuat är att
livskunskap infördes för att stärka värdegrundsarbetet, inte för att stävja sociala
problem. Lärarna ville övervägande ha positiva anslag i sitt arbete och lärare B
tyckte att innehållet i de pedagogiska material livskunskapen erbjöd var alltför
problembaserat. Framförallt lärare B och lärare D lät fokusera på goda exempel och
goda föredömen bland eleverna. Visst framkom det under intervjuerna att
livskunskapstimmarna också kunde användas till att hantera särskilda och ej
önskvärda beteenden eller händelser som ju kan tolkas som en slags grund till ohälsa
eller en utveckling av det. I de fallen kan man tänka sig att livskunskap kan vara ett
bra forum för ändamålet.

Intressant är också den forskning som Löf (2011) presenterar om att en alltför stor
press på barn och unga som resultat av lokalt upprättade värden och ideal eller
exponering av privata angelägenheter istället kan motverka livskunskapens
intentioner och bidra med en ökad ohälsa. Lärare C anser att man ska vara försiktig
med vilka diskussioner man för och inte lägga det på för djup nivå så att det blir
obekvämt för eleverna. Kritiken som vissa manualbaserade program har fått, bland
annat från skolverket, är inne och trampar lite på det lärare C beskriver, där lärare
förväntas leda terapeutiska samtal om elevers privata och personliga upplevelser. Det
är ingen undervisningsform som någon av de intervjuade lärarna varken stödjer eller
känner sig bekväma eller kompetenta nog att hålla. Politiker och företrädare för
folkhälsodiskursen rekommenderar dock skolor, även skolan i denna studie, att
arbeta med dessa program trots att det finns en risk för en negativ påverkan på
eleverna. Alla lärarna förutom lärare C, har valt bort dessa program just med tanke
på den negativa publicitet som de fått.

Statens Folkhälsoinstitut anser att livskunskapsundervisningens förebyggande
potential följer de folkhälsopolitiska målen (se avsnitt 2.4.2), och det kanske i
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synnerhet är det förebyggande arbetet som mina intervjupersoner gör, snarare än
åtgärdar individuella problem som Löf (2011) säger inte sällan är fallet. När mina
intervjupersoner talar med sina elever om känslor och relationer, hur man ska vara
mot varandra eller om förändringar i kroppen har de kanske inte ett uttalat
hälsofrämjande arbete i åtanke, men efter en analys likt denna skulle det kunna
relateras till just det.6.1.3 Social och emotionell träning
Begreppen social och emotionell träning var mer eller mindre förankrade hos
intervjupersonerna. Lärare C hade i och med livskunskapen infört dem i klassens
vokabulär och använde dem där frekvent tillsammans med eleverna. De andra tre
lärarna var införstådda med begreppen men använde dem inte i vardagligt tal. I
diskursen däremot förekommer de ofta. Ibland mer lättvindigt och abstrakt utan
vidare förklaring, och ibland med explicit innebörd av särskilda förmågor. Bland
annat beskrivs dessa kompetenser som förmågan att medvetandegöra och förstå sina
egna och andras känslor för att lättare agera eller motivera för olika val, impulsiva
eller långsiktiga (se avsnitt 2.5.3 m.m.). Genom att under lektionstid träna på detta
via olika iscensatta övningar m.m. förväntas eleverna med hjälp och stöd från
lärarna, komma fram till olika strategier och lösningar för att hantera eventuella
problem och händelser som kan komma att möta dem i livet. Beskrivningar likt
denna kan enligt mig låta högtravande och konstlade. Som lärare C exempelvis
beskriver handlar det egentligen om att skapa starka individer och en stark, trygg
grupp vilket görs med olika värderings- eller samarbetsövningar. Lärare A framhåller
värdet som ”att vara en god medmänniska” som viktigt vilket skulle kunna ses som
en social och emotionell träning som kan innefattas av fostransuppdraget, till vilket
även lärare Ds uttalande om ”att det gör vi ju hela tiden” kan härröras till. För mina
intervjupersoner verkar det inte handla så mycket om övningarna i sig och särskild
färdighetsträning, utan snarare om situationer som dyker upp och är kopplade till det
eleverna känner och tänker kring där och då. Jag får också uppfattningen om att de
anser att med rätt vägledning är enbart vistelsen i skolan social och emotionell
träning, oavsett epitet.

Jag skulle vilja påstå att den sociala och emotionella träningen endast är explicita
begrepp för delar ur det värdegrundsarbete, exempelvis fostransuppdraget, som varje
verksam inom skolan är ålagd att utföra. Trots att de flesta av lärarna inte använder
sig av begreppen får jag beskrivningar av deras arbete som skulle kunna hämtas ur
vissa av de texter som beskriver den sociala och emotionella träningen, eller vikten
av den kompetensen. De intervjuade lärarna berättar alla om situationer där de har
fått vägleda elever i diskussioner om relationer, förändringar i kroppen och i livet,
konflikter som uppstår o.s.v. vilket jag med säkerhet kan säga inte enbart är kopplat
till lärare som undervisar i livskunskap – det är universellt för lärare och så en del i
värdegrundsuppdraget.

6.2 Forum för värdegrundsarbete?
Bakgrundslitteraturen och denna studies intervjuer har visat att
livskunskapsundervisningen på olika sätt är sammanlänkad med värdegrundsarbetet
och kan således ses som ett forum för delar av det, men inte helt oproblematiskt.
Som nämndes i introduktionen finns en ambivalens bland såväl politiker som
företrädare för folkhälsopraktiken och skolans praktiker m.fl. angående
livskunskapens relevans som skolämne. Argument pekar både för och emot ett
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införande av ämnet.  Verksamma i skolan är enligt läroplanen ålagda att i all
undervisning och utöver schemalagd tid utföra ett värdegrundsarbete, men detta
arbete bör inte isoleras i ett enstaka ämne såsom livskunskap. Som denna studie visar
finns ett generellt intresse för frågorna som livskunskapsämnet tar upp men inte
nödvändigtvis som enskilt ämne och inte heller som ensamt forum för
värdegrundsarbetet. Å ena sidan kanske ämnet behövs för att konkretisera delar av
värdegrundsuppdraget som annars riskera att falla mellan stolarna eller inte hinnas
med, å andra sidan beskriver till exempel lärarna i skolverkets studie att det finns en
förankringsproblematik och en risk för motsatt effekt om den undervisande läraren
inte är övertygad om ämnets relevans. Precis samma problem vittnar
intervjupersonerna i denna studie om och de värden som etableras i den lokala
skolpraktiken är avhängigt den undervisande läraren och dennes engagemang vilket
kan riskera att en undervisning inte är likvärdig. I vilken utsträckning livskunskapen
är kompatibel med värdegrundsuppdraget beror helt på hur läraren väljer att
formulera och organisera ämnet och det finns goda skäl att granska effekterna av dels
livskunskap som undervisningsform och dels de manualbaserade program som
används inom det.

Det är ingen tvekan om att livskunskap sätts i relation till värdegrundsuppdraget i
diskursen, därför kan man dra slutsatsen att ämnet kan ses som ett forum för och en
konkretisering av värdegrundsuppdraget, eller delar av det. Till exempel fick Sevéus
och Terjestam (2011) informationen av skolverket att man ofta syftar på
värdegrundsarbete när man undervisar i livskunskap. Skolverket själva visar i
omnämnd studie att om livskunskap mottas positivt i skolan är det i enlighet med
delar av skolans värdegrundsuppdrag. Detsamma gäller lärarna i denna studie som
anser att eftersom de indirekt alltid arbetar med värdegrund så görs även det i
livskunskap. Även Löf (2011) konstaterar värdegrunden som en av flera
gemensamma nämnare i livskunskapsundervisningen.

Trots att innehållet i livskunskapen är svårdefinierat och dessutom olika från skola
till skola och lärare emellan har jag i denna studie kunna skönja tre återkommande
aspekter som mer eller mindre dominerar både i diskursen och i den lokala
skolpraktiken. Dessa tre aspekter kan i sin tur gå under flera av läroplanens
värdegrundspunkter. En relevant fråga är sålunda när resterande delar av
värdegrundsuppdraget behandlas och av vem samt vad livskunskapsundervisningen
tillför utöver värdegrundsarbetet? På grund av utrymmesbrist i detta arbete passar jag
den bollen vidare till fortsatt forskning.
I och med att de frågor och ämnen som undervisande lärare behandlar i ämnet
livskunskap övervägande kan placeras under paraplybegreppet värdegrund kan
därmed livskunskapsundervisningen ses som ett forum för de arbetet. Som Colnerud
(2004) emellertid diskuterar används begreppet värdegrund många gånger allt för
vidlyftigt där värden ibland tycks vara utbytbara och kunna ersätta varandra. Därför
är det av största vikt att kontinuerlig utvärdering görs om livskunskap ska ha
legitimitet att bedrivas i värdegrundens kontext i svenska skolor.

6.3 Avslutande ord
Denna studie gör inte anspråk på att värdera livskunskapen som fenomen i svensk
skola utan snarare visa på den komplexitet som ämnet utgör och den ambivalens som
står att finna i diskursen. Fortfarande finns obesvarade frågor vilka jag tror kan få
svar först när den önskvärda forskningen presenterar effekter av och handlingsplaner
för fortsatt livskunskapsarbete. Mina intervjupersoner är till stor del eniga om att det
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finns ett behov av ett arbete med frågor som ryms under begreppen livskunskap eller
värdegrund. Frågan om hur detta arbete ska bedrivas kvarstår. Det krävs att både
politiker och skolans myndigheter tar ställning till livskunskapens vara eller icke
vara och ger lärare förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning under
pedagogiska former. Kanske är det ett problem, kanske en möjlighet som Löf (2011)
skriver, att många olika praktiker, ibland åt olika håll, forskar på och utformar
livskunskapsämnet. Kanske håller synen på kunskap på att förändras där även social
och emotionell kompetens bör tas i beaktande och kanske borde läroplanen spegla
det samhälle som motiverar förändringen. Kanske borde den gamla värdegrunden
med rötter i den kristna traditionen omformuleras och inkludera det som
förespråkarna för livskunskap anser vara så viktigt att det krävs ett eget ämne, utöver
ett genomsyrat värdegrundsarbete. Viktig forskning återstår för att skapa klarhet i
frågan om livskunskapens vara eller icke vara.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Livskunskapen är ett delvis outforskat område men intresset för ämnet och dess
effekter ökar i takt med att samhällets krav på sociala och emotionella färdigheter i
arbetslivet ökar och att fler och fler skolor tar livskunskapen till sig. Effekterna av
denna typ av undervisning är emellertid knapp varför forskning välkomnas.

Vidare skulle det vara intressant att göra fältobservationer och följa olika skolors och
lärares utformning av livskunskapsundervisningen och söka förstå komplexiteten i
ämnet och kanske komma närmre en gemensam utformning av det.
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BilagorFrågor till intervjupersonerna
 Vad innebär livskunskap för dig?
 Anser du att livskunskap bör vara ett eget ämne? Motivera
 Tycker du att det finns ett behov av ett ämne som livskunskap i skolan?
 Kan du beskriva hur du arbetar på livskunskapen?
 Anser du att det finns en koppling mellan skolans värdegrundsuppdragoch livskunskap?
 Hur anser du att värdegrunden kommer till uttryck i dinlivskunskapsundervisning?
 Har du hört talas om/använder du begreppen social och emotionellkompetens/träning?


