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Abstract 
I vårt arbete har vi behandlat ämnet livskunskap och den samhällsförändring som vi tycker 

oss se. Syftet med vårt arbete har varit att försöka se om ämnet livskunskap kan vara ett 

tecken på en utveckling som håller på att ske inom skolan.  För att uppnå vårt syfte har vi på 

vår utvalda skola intervjuat lärare och rektor. Vi har sedan valt att koppla dessa resultat till 

den forskning som vi redan tidigt i arbetsgången tog del av. Resultatet av vårt arbete visar att 

det på skolan finns en medvetenhet om en förändrad kunskapssyn och att man i ämnet 

livskunskap arbetar med de förmågor som man tror att eleverna behöver ha med sig i sina 

framtida liv.  
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1. Inledning 
Vi lever i ett samhälle som kontinuerligt förändras vilket leder till nya krav på kunskap. Det 

räcker inte längre att bara ha statiska faktakunskaper utan dagens elever behöver tränas i 

kunskapssökning, informationssökning och förmågan att samspela med andra. Dagens elever 

måste kunna lära själv för att ständigt kunna följa samhällsutvecklingen. Idag lär man inte ett 

yrke för livet, utan man kommer att möta många olika arbetsuppgifter och värderingar. 

Utöver detta syns behovet av livsviktiga kunskaper i hygien, etik och moral, mm. Kyrkans 

roll som moralens väktare har försvunnit, föräldrarnas uppgift att fostra och lära ut kunskaper 

har minskat i betydelse och läraren som en kunskapsbringande faktainstitution likaså. 

Föräldrarnas tid för barnen minskar på grund av ändrade familjeförhållanden, det sociala 

nätverket är inte lika stor som förr. ”De sociala läromöjligheterna i barnens uppväxt är inte 

lika stora som tidigare” menar Terje Ogden (2001, s.47), forskare och professor i pedagogisk 

psykologi, i en intervju med Agneta Nilsson och redogör för en del av dessa förändringar. 

Han påpekar att till exempel tv- och datoranvändandet har förändrat barns sociala kontakter 

och detta kan enligt Ogden leda till framtida problem för den enskilde eleven, som behöver 

lära sig samspelet med jämnåriga kamrater. Det viktigaste i barns utveckling är förmågan att 

klarar av att anpassa sig i olika sociala situationer, ”Det är grundläggande för att klara sig i 

världen.”(Ogden, 2001, s.49).  

 

Den fostran och bildning som tidigare sköttes av kyrkan och familjen måste idag till stor del 

skötas av skolan. Även om det inte på något sätt är något nytt att skolans roll även har 

fostrande syften syns det dock tydliga skillnader mellan föregående och nuvarande läroplaner 

angående detta.  I Lgr62 var det till exempel tydligt utskrivet att föräldrar bar ansvaret för 

huvuddelen av elevernas fostran (Pedersen, 2004). Idag är detta inte längre givet och står inte 

i läroplanen. Skolan står idag inför helt andra uppgifter. Det är här ämnet livskunskap har haft 

sin grogrund. I detta ämne ska man försöka förmedla livsviktiga kunskaper i form av till 

exempel hygien, moral, etik och social empati.  

 

Under en av våra VFU-perioder kom en av oss i kontakt med detta ämne, där det är en 

obligatorisk del av undervisningen på en F-91 skola i västra Sverige. Livskunskap ligger 

                                                 
1 F-9-skola: Ett begrepp för den skolform för hela den obligatoriska grundskolan där alla årskurser från 
förskoleklass upp till årskurs 9 genomför sin skolgång på en och samma skola. Det finns inga låg-, mellan- och 
högstadier här, utan enbart F-9-skolor. 
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schemalagt en timme i veckan från förskoleklass till och med årskurs 9 på den aktuella skolan 

och här berörs ämnen som rör elevens sociala och emotionella utveckling. När vi skulle 

bestämma oss för ett ämne i vårt examensarbete väcktes vårt intresse för livskunskap allt mer 

och vi började fundera över ett eventuellt samband mellan dagens aktuella ”lära för livet” – 

diskussion och ämnet livskunskap.  

 

Även om vi i vår utbildning är inriktade mot gymnasiet känner vi att detta är ett ämne som vi 

kommer att stöta på även i gymnasieskolan. ”Att lära för livet” är ett uttryck som under en 

längre period har blivit väldigt populärt i samhället, men frågan är om livskunskap på vår F-9 

skola är ett tecken på att skolan börjar följa samhällsutvecklingen, där frågor om social och 

emotionell kompetens blir allt viktigare och där krav på analysförmåga och självtänkande blir 

allt starkare.  

 

Vi har även bestämt oss för att genomföra ett antal intervjuer med rektor samt lärare för att få 

en bättre bild av ämnet livskunskap, hur det genomförs och vad som är skolans syn på dessa 

lektionstillfällen. Vi kommer även att ha ett samtal med rektor där vi får en bakgrund till hur 

man arbetar med ämnet på skolan. Detta samtal kommer vi att referera till redan i vår 

beskrivning av ämnet livskunskap. 

 

Vi hoppas att vårt examensarbete kan vara ett stöd för oss i vårt framtida yrkesliv, så att vi 

kan hjälpa våra elever att utveckla de verktyg de behöver inför framtiden. Förhoppningsvis 

kan vi med hjälp av vårt examensarbete bli en lärare i tiden och vara en del av utvecklingen i 

en skola där eleven lär sig för livet. 
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2. Bakgrund 
Alla som är verksamma inom skolan har skyldighet att följa en del styrdokument, däribland 

den så kallade skollagen, som är utfäst av riksdagen, samt läroplanerna, Lpo94. Det är i 

skollagen som de grundläggande föreskrifterna för förskola, skola och barnomsorg finns 

nedtecknade och det är denna lag som lärare har att förhålla sig till. Läroplanens utformning 

utgör regeringens regler för hur skolans lagar ska genomföras.  

 

Alla länder som har skrivit under FNs barnkonvention har dessutom åtagit sig att följa ett 

antal överenskommelser i fråga om barn och deras utbildning. Det finns tydliga krav i dessa 

tre texter på att barn ska få möjlighet att ta del av den kunskap som krävs för att kunna 

fungera i ett framtida samhälle, samt att bli demokratiska samhällsmedborgare. Detta kräver 

av skolvärlden att förmedla sådan kunskap som hjälper elever i en för oss ännu oformbar 

framtid. Eleverna måste således förses med verktyg för att kunna ta till sig kunskaper resten 

av sina liv. Dagens elever, morgondagens samhällsmedborgare måste få kunskaper för att 

kunna lära sig för livet. 

 

2.1 Skollagen 

I skollagen finns det tydliga riktlinjer för hur skolpersonal ska föra en verksamhet där 

eleverna får möjlighet att utvecklas till kompetenta, medmänskliga och demokratiska 

medborgare. I följande lag, där vi bara tar med den del av riktlinjerna som berör vårt 

examensarbete, kan man läsa om ovan nämnda krav. Här poängterar man vikten av att 

eleverna får ta del av kunskaper om människans egenvärde, den sociala kompetensen och de 

demokratiska värderingarna: 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, 

i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 

skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
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inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 

verkar inom skolan 

 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886). 

 

2.2 Läroplanen 

Läroplanen Lpo94 utgår från skollagen och utarbetas av regeringen. Här anges vad 

skolpersonalen har för uppgifter i sitt uppdrag, vad som ska läras och hur skolan ska 

utformas. Även i läroplanen betonas vikten av att elever ges möjlighet att utvecklas till 

medmänskliga, demokratiska medborgare. Man betonar värdet av att inte bara förmedla 

kunskapen om demokratiska värderingar, utan att undervisningen i sig ska ske på ett 

demokratisk vis: 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper. (Lpo94, s.5) 

 

Vidare påtalar man vikten av att eleverna tillägnar sig kunskaper av den mer varaktiga 

formen, för att klara av samhällets framtida krav.  

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka 

i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. (Lpo94, s.5) 

 

 7



När det gäller framtida krav på kunskap, trycker läroplanen hårt på att eleverna ska få träna 

sig i kunskapssökning och kritiskt kunna granska information. Eleverna ska även få tillfälle 

att träna sig i att bli självständiga individer: 

 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 

att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, 

lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Lpo94, s.5) 
 

Hela Lpo94 betonar vikten av att skolan ska sträva efter att hjälpa eleverna i deras utveckling 

till medmänskliga, empatiska, demokratiska och sociala samhällsmedborgare. I riktlinjerna 

för vilka mål skolpersonalen har att sträva mot i förmedlande av normer, värderingar och 

kunskap blir det tydligt att den sociala, empatiska utvecklingen tar stor plats i den svenska 

läroplanen. Man påtalar det viktiga i att eleverna lär sig att självständigt och i grupp söka 

kunskap och information och att de lär sig att sortera samma information. Stor vikt läggs vid 

den sociala kompetensen, för att i framtiden kunna lyssna, diskutera, analysera och 

argumentera utifrån de demokratiska, mänskliga och etiska värderingarna i det svenska 

samhället. (Lpo94, s.8 f.f.)  

 

2.3 FNs barnkonvention 

FNs barnkonvention har förpliktat de medlemsländer som skrivit under barnkonventionen att 

följa ett antal regler, där man formulerar barns rättigheter i samhället och deras rätt till 

omsorg och rätt till bildning för framtiden. Även här kan man läsa i Artiklarna att bildning 

ska ske på ett sådant sätt att det utvecklar barnens förmåga att leva i ett framtida samhälle och 

att barnen ges möjlighet att utvecklas till empatiska välfungerande samhällsmedborgare (FNs 

barnkonvention, Artikel 29). 
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2.4.1 Sammanfattande bakgrund 

I både skollagen och Lpo94, samt FNs barnkonvention ges det tydliga riktlinjer för skolans 

utformning och i alla dessa är det tydligt att stor vikt läggs vid den etiska kunskapen, sociala 

kunskapen samt kunskapen att i framtiden kunna tillgodogöra sig den kunskap som behövs 

för det nya samhället. 
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3. Syftet  
I vårt arbete vill vi undersöka om det finns anledning att ändra tankesätt när det gäller 

skolundervisning. Vi vill försöka belysa behovet av att skolan och läraren tar sitt ansvar i att 

utbilda elever till socialt och emotionellt kompetenta samhällsmedborgare, som klarar av att 

hantera troliga framtida snabba förändringar i vårt samhälle. Eleverna ska när de lämnar 

skolans trygga värld kunna fungera med alla möjliga människor. De måste klara av att hantera 

olika situationer där mellanmänskliga kontakter och samspel är avgörande. Detta är något 

som vi, enligt skollagen, läroplanen samt FNs barnkonvention, i egenskap av lärare är 

förpliktigade till. Men frågan är om eleverna fram till idag har fått lära sig detta i vårt 

skolsystem. Det som komplicerar det hela är att vi inte kan veta vad eleverna behöver för 

framtida kunskaper. De ämneskunskaper som eleverna får med sig från skolan idag kanske 

inte alls stämmer överens med hur samhället ser ut i framtiden. Syftet med vårt arbete är att 

undersöka om schemaläggningen och skapandet av ämnet livskunskap kan vara ett tecken på 

att en förändrad kunskapssyn håller på att växa fram. Är ämnet Livskunskap ett försök från 

skolans sida att möta detta lärdilemma. 

 

3.1. Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har vi utvecklat följande frågeställningar: 

Vad beskriver lärarna som typiskt för ämnet livskunskap? 

Är ämnet livskunskap ett tecken på en utveckling som håller på att ske inom skolan? 

Kan detta ämne vara en slags handlingsberedskap inför det framtida samhället som eleverna 

kommer att möta? 
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4. Livskunskap 
Livskunskap är ett ämne som har börjat dyka upp i skolans värld under olika former och med 

olika namn. Utöver livskunskap kan man bland annat stöta på namn som Livsviktigt, 

Värdegrunden och Social och emotionell kunskap.  Genomförandet av detta ämne kan skilja 

sig från skola till skola, vissa skolor lägger tyngdpunkten på värdegrunden medan andra 

skolor följer givna riktlinjer i form av läroböcker och mallar av till exempel författaren, 

specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber. Tanken med ämnet livskunskap är dock 

gemensamt för de flesta skolorna, att i form av diskussioner och analyser lära sig möta, 

hantera, värdera och ta ställning till olika frågor och problem. Man vill förmedla livsviktiga 

kunskaper och hjälpa eleverna till att bli empatiska, självtänkande, självlärande individer och 

välfungerande samhällsmedborgare i ett framtida samhälle. 

 

4.1 Livskunskap på skolan 

Ämnet livskunskap på vår utvalda skola utgår i första hand ifrån värdegrunden och uppdraget 

att arbeta med den. Rektor på skolan påtalar i samtal med oss att det är viktigt att livskunskap 

ligger schemalagd, och inte bara finns som ett ämne som synliggörs vid olika uppkomna 

situationer. ”Då sysslar man med konflikthantering” förklarar hon och då anser hon att syftet 

med livskunskap har förbisetts. Livskunskap ska inte bara vara ett redskap för just 

konflikthantering, utan om allt livsviktigt i livet. Här ingår värdegrundsfrågor, etiska frågor 

men även personlig hygien, sexualitet och relationer, allt som har med livet och ens existens 

att göra, existentiella frågor helt enkelt. Rektorn pratar också om ”Den socialisation som vi 

också ska bidra till och fostra in ett medmänskligt beteende.” Hon påtalar att det är en av de 

viktigaste uppgifterna som skolan har. 

 

För att ytterligare markera hur viktigt man anser att livskunskap är, ska arbetet under dessa 

lektionstillfällen även dokumenteras på ett nogrannt sätt och för att finna ideer och förslag till 

undervisningen i detta ämne har det även lagts upp en idebank. Rektor påtalar dessutom att 

verkligheten i sig ger uppslag till livskunskap. Bara att öppna en dagstidning räcker enligt 

henne för att man ska finna nya samtalsämnen. Många unga behöver också tala om sina 

intryck från olika former av media. Men rektor är noga med att påtala att ämnet i dagsläge 

ännu inte riktigt är förankrat i skolan. Det finns lärare som har svårt att se syftet med ämnet 
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och det finns andra lärare som uppfattar ämnet som för flummigt. En del lärare kanske till och 

med är rädda för att möta sina elever i ett diskussionbejakande samtal. 
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5. Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 
I följande avsnitt kommer vi att försöka måla upp en bild av det kunskapsbaserade samhälle 

som många forskare och sakkunniga anser att vi redan befinner oss i. Vi hade själva denna 

förförståelse av problemområdet när vi utförde intervjuerna eftersom vi redan tidigt i arbetet 

med uppsatsen studerade och tog del av tidigare forskning. Vi kommer även att beskriva det 

livslånga lärandet, hur man kan dela in kunskap i olika kategorier samt redogöra för det 

framtida kunskapsbehov som finns.  

 

5.1 Det kunskapsbaserade samhället 

Vi lever i ett samhälle som allt mer kretsar kring utbildning, information och kunskap. 

Gustavsson (2002) menar att kunskap blir en vara på marknaden och därför får ett pris. I 

kunskapssamhället blir vi människor och våra kunskaper en produktionsfaktor i den 

ekonomiska utvecklingen precis som arbete, jord och kapital. Utbildning blir en investering. 

Enligt Hargreaves (2004) så måste man skilja på kunskapsekonomi och kunskapssamhälle. 

Kunskapsekonomin stimulerar välstånd och tillväxt men också vinstjakt och egenintresse. 

Detta anstränger och splittrar den samhällsordning som vi har och ser enbart till den enskildes 

bästa. Kunskapsekonomin är vinsthungrig och Hargreaves anser att den i värsta fall kan skapa 

samhällen av misstänksamhet där det blir stora skillnader mellan fattiga och rika och en ökad 

utslagning och otrygghet. Föräldrar får svårt att hinna med sina barn eftersom de lägger så 

mycket tid på att hålla uppe sin ekonomiska standard genom att arbeta mycket.  I motsats till 

detta ser kunskapssamhället även till det allmännas bästa och ger sina medlemmar potentialen 

att se problem eller misstag som möjligheter. Det blir viktigt att utveckla nätverk och 

relationer till andra människor samt att riva barriärer för kommunikation och lärande.  

 

5.2 Livslångt- och livsvitt lärande 

Begreppet livslångt lärande har blivit allt vanligare när man vill beskriva vad det finns för 

kunskapsbehov i dagens samhälle. För att redogöra för livslångt lärande använder man sig allt 

oftare av två olika dimensioner av begreppet; livslångt lärande och livsvitt lärande. I 

Skolverkets rapport Det livslånga och livsvida lärandet (1999) talar man om livslångt lärande 

som det som vi lär oss hela livet, från vaggan till graven. Kunskap som vi ständigt måste 

komplettera och utveckla. Det livsvida lärandet tar fasta på att vi inte bara lär oss inom det 
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formella utbildningssystemet utan att vi lär oss i flera olika miljöer och situationer i vårt liv, 

till exempel familjen och högskolan, och hur dessa olika miljöer kompletterar varandra. I EU-

kommissionens Memorandum om livslångt lärande (2000) talar man om livslångt lärande 

som en förutsättning för att övergången till en kunskapsbaserad ekonomi och ett 

kunskapsbaserat samhälle ska lyckas. Den förändring som sker i Europa idag kan jämföras 

med industrirevolutionen. Digital teknik, bioteknik och ett ökat resande är bara några av de 

faktorer som nämns som kommer att kunna ge mer individuell frihet men även öka kraven på 

att individen tar ett eget ansvar för att utforma sitt liv. Gustavsson (2002) anser att för att 

kunna hantera dessa val måste vi kunna skilja mellan det som är möjligt och det som är 

omöjligt, mellan rätt och fel och vi måste ha en känsla för vad som är bra för det samhälle 

som vi lever i. Vi får en allt mer globaliserad ekonomi där ett lands förmåga att konkurrera 

blir allt mer beroende av de investeringar man gör i utbildning och lärande. Kunskap och 

kompetens blir en färskvara som ekonomin och arbetsmarkanden ställer krav på, men det 

livslånga lärandet blir också avgörande för en demokratisk utveckling. Jämlikhet och 

likvärdighet blir viktiga ur ett individuellt humanistiskt bildningsperspektiv. Demokrati och 

ekonomi kompletterar varandra och en stabil demokrati blir helt avgörande för att vi ska få en 

långvarig ekonomisk tillväxt (Det livslånga och livsvida lärandet, 1999).  

 

I rapporten Det livslånga och livsvida lärandet anser man att det är det formella 

utbildningssystemet som ansvariga för att ge en tillräcklig grund för det livslånga lärandet. 

Det blir till stor del ett eget individuellt ansvar att utveckla och tillgodogöra sig ett livslångt 

lärande men detta kräver att individen är motiverad och vill lära. Kompetens och 

grundläggande färdigheter kommer också i fortsättningen att vara nödvändiga men det 

kommer inte att räcka enbart med detta. Det formella utbildningssystemet blir också ansvarigt 

för att hjälpa till att utveckla självständiga och motiverade individer som är positiva till 

lärande och utbildning i alla dess former. Hargreaves (2004) menar till och med att lärare är 

den viktigaste aktören för att skapa ett kunskapssamhälle där det bedrivs ett livslångt lärande. 

Det blir allt viktigare att bedriva en undervisning som exempelvis består av inlärningstekniker 

som främjar samarbete, förmåga att tillämpa kunskaper på okända problem, utveckla olika 

”tankevanor” och ge eleverna tillgång till informationstekniken så att de själva kritiskt kan 

söka kunskap. Lärare måste bistå sina elever med verktyg för att utveckla både ett 

intellektuellt och ett socialt kapital, det vill säga ge eleverna både faktakunskaper och 

förmågan att kunna skapa fungerande relationer med andra och på det sättet utveckla sociala 

nätverk.  
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5.3 Formellt-, icke-formellt- och informellt lärande 

Idag talar man om lärande i flera olika former. Enligt EU-kommissionens Memorandum om 

livslångt lärande (2000) så kan lärandet ske i tre olika former: formellt lärande, icke-formellt 

lärande och informellt lärande. Formellt lärande sker inom inrättningar för yrkesinriktad och 

allmän utbildning. Det leder till erkända utbildningsbevis och kvalifikationer t.ex. 

grundskolan, gymnasiet, högskolan och vuxenutbildningen.  Med icke-formellt lärande menas 

sådant som sker vid sidan av ovanstående. Det leder inte nödvändigtvis till godkända 

utbildningsbevis och kan t.ex. vara arbetsmarknadskurser, personalutbildning, fackliga kurser 

och folkbildning. Informellt lärande innebär ett lärande som är en naturlig del av vardagslivet, 

det vill säga det vi lär oss i olika livssituationer, på arbetsplatsen, i familjelivet eller i vår 

vardag. Det är ofta ett oavsiktligt lärande och därför erkänns det ofta inte ens av oss själva 

som något som bidrar till våra kunskaper och färdigheter. Det är den äldsta inlärningsform 

som vi har och det är det viktigaste sätt på vilket vi lär oss i barndomen.  

  

Det livslånga lärandet kommer enligt Memorandum om livslångt lärande att ge mer plats för 

icke-formellt och informellt lärande. Ett bra exempel på hur viktiga dessa former av lärande 

kan vara är till exempel att datoranvändningen fick ett starkt fotfäste i hemmen innan den 

blev en del i skolornas undervisning. De informella inlärningsmiljöerna kan få en avgörande 

betydelse för nya innovationer inom utbildning och inlärning och utgör en enorm 

kunskapsreserv. 

 

5.4 Framtidens kunskapsbehov 

Vi lever idag i ett samhälle som förändras i snabb takt. Det blir allt svårare för oss att avgöra 

vilka situationer dagens elever kommer att möta i sina framtida liv och vi kan inte längre ta 

för givet att de redskap som vi ger eleverna inför framtiden verkligen går att använda i 

densamma (Bowden & Marton, 1998; Claxton, 2002). Det är helt enkelt omöjligt för oss som 

lärare att vara helt säkra på att de kunskaper som vi ger våra elever är de rätta för ett framtida 

samhälle. Bowden och Marton (1998) menar att ju fortare samhället förändrar sig, både 

kulturellt och tekniskt, desto större blir skillnaden mellan skolans inlärningsmiljö och den 

miljö där människor ska praktisera det de har lärt sig. Det blir också allt svårare för oss att 

förutse hur framtiden kommer att se ut. Framtiden har alltid varit svår att förutsäga men med 

dagens utvecklingstakt så blir detta allt svårare. Vi måste förbereda eleverna för det okända 
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och det enda redskap vi har för detta är vår egen nuvarande kunskap. Det blir då helt 

avgörande att lärare kan få elever att se ett problem eller en situation ur flera olika synvinklar: 

”the only way of mastering variation in the yet unknown future is by having met variation in 

the now known past” (Bowden & Marton, 1998, s. 12). Claxton (2002) understryker också 

hur viktigt det är att vi ger eleverna förmågan att skapa sina egna verktyg för att kunna lösa 

de problem de stöter på i framtiden. I ett samhälle som är stabilt fungerar gårdagens 

utbildningssystem även för morgondagens elever, men om samhället genomgår radikala 

förändringar, där det ställs krav på individens egen förmåga att ta ansvar för sin framtid, blir 

det svårt att förutse framtidens kunskapsbehov. Claxton menar att många samhällen idag 

befinner sig i denna situation och då blir det extra viktigt att ta hänsyn till vilken förmåga man 

har att lära sig lärandet. Det blir inte bara viktigt att ha en specifik kunskap som går att mäta 

genom betyg utan även att kunna ta till sig kunskaper, vara flexibel och innovativ.  

 

Det blir då extra viktigt för eleverna att hela tiden utvecklas och detta gäller också lärarna. 

Bowden och Marton (2002) anser att ett bra sätt att göra detta är att elever och lärare lär av 

varandra. Detta betyder att vi blir medvetna om hur andra ser på olika situationer. Det innebär 

inte att vi måste instämma i den andres åsikter och synsätt men vi blir medvetna om andras 

sätt att tänka, vi blir medvetna om vårt eget synsätt genom att se hur andra ser på samma sak. 

   

För många skolor är elevernas teoretiska kunskaper mycket viktiga. Detta är givetvis en 

central del av undervisningen men enligt Lemke (2002) så koncentreras utbildning allt för 

mycket kring vad eleverna studerar och inte tillräckligt mycket på vad för slags individer de 

utvecklas till. Skolan skapar mycket som är meningsfullt för en timme men lite som är 

meningsfullt för en dag eller ett helt liv. Skolan blir en ”alternativ” verklighet, ett samhälle i 

samhället, där det inte finns någon tydlig koppling till resten av elevernas liv. Lemke frågar 

sig också hur skolan kan välja att isolera sig från resten av det sociala livet i samhället och 

organisera inlärning i tidstyrda enheter när syftet med undervisning borde vara att lära 

eleverna att förstå och klara av olika situationer i dagens komplexa samhälle. 
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6. Metod 
I vårt arbete har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats, vilket innebär att man utgår ifrån det 

skrivna eller talade ordet och använder sig av individers tolkning av sin egen verklighet 

(Backman, 2002). Vi insåg tidigt att vi skulle hålla oss inom det hermeneutiska 

tolkningsfältet, eftersom vi gick in i undersökningen med en egen förförståelse av ämnet, 

vilket är en förutsättning inom hermeneutiken. Inom denna teori menar man också att det är 

möjligt att studera och tolka andra människors språk och handlingar. (Patel & Davidson, 

2003). Detta tolkningssätt passade oss bra eftersom vi inte enbart ville beskriva en företeelse 

utan också komma åt innebörden i intervjupersonernas utsagor.  

 

6.1 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer beskrivs i boken Kvalitativa intervjuer (Trost 2006) som en typ av 

undersökning, där man med hjälp av enkla frågor får en enorm mängd material i form av 

komplexa och innehållsrika svar. Ur dessa svar kan man genom analyser och tolkningar 

”finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat.” (Trost, 2006, s.7) I 

vår undersökning har vi valt att utgå från denna intervjuform, då vårt syfte är att i svaren 

försöka finna tecken på en utveckling i skolans värld. Genom att intervjua ett antal personer 

som är insatta i ämnet livskunskap, vill vi försöka finna sådana tecken. Då vi inte vill 

begränsa de intervjuades svarsmöjligheter genom kvantitativa frågeställningar, där 

svarsalternativen är väldigt precisa och i förväg kan visa på vad vi vill ha för svar, har vi valt 

den ovan beskrivna metoden. Vår undersökning grundar sig till stor del på antagandet att 

livskunskap är ett tecken på en ny utveckling inom skolans värld, samt hela samhället, men 

det är inget vi än så länge kan förankra i några fakta. Därför vill vi hålla våra intervjuer på en 

så öppen nivå som möjligt, där våra intervjufrågor inte kan visa på våra antaganden. Med 

detta som utgångspunkt valde vi att använda oss av kvalitativa, ostrukturerade intervjuer, 

vilket med andra ord betyder att det inte finns några fasta svarsalternativ (Trost, 2006). På så 

sätt försöker vi undvika att påverka de intervjuades svar och ger dem möjlighet att själva välja 

vad och hur de vill svara.  
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6.2 Val av undersökningsgrupp 

Kvalitativa undersökningars syfte är inte att vara generaliserbara, utan målet är istället att 

kunna finna tolkningsbara tecken som styrker forskarens hypoteser. Därför krävs det inte 

heller en representativ, slumpmässig urvalsmetod (Merriam, 1994; Holme, 1991). Vi har 

istället valt att utföra en form av ett selektivt, strategiskt urval, där man redan har en viss 

förkunskap om de intervjupersoner man väljer (Stensmo, 2002). För att intervjuerna ska ge 

meningsfulla svar till vår undersökning, behöver vi dessa förkunskaper om 

intervjupersonerna. Vårt första val av intervjuperson grundade sig enbart på det faktum att 

personen var väl insatt i ämnet livskunskap och att vi vid tidigare tillfällen varit i kontakt med 

denna person på skolan. Personen ställde sig positiv till en intervju och var villig att hjälpa 

oss komma i kontakt med andra personer på samma skola. Då vi själva inte var särskilt insatta 

i ämnet livskunskap, var vi tvungna att använda oss av denna form av snöbollsförfarande, där 

första intervjupersonen skapar kontakt med andra möjliga intervjupersoner (Larsson, Lilja 

och Mannheimer, 2005). Valet av skola beror enbart på det faktum att det var på denna skola 

som vi kom i kontakt med ämnet livskunskap. Då vår undersökning går ut på att försöka se en 

utveckling, var vi väldigt noga med att intervjua minst en person ur varje åldersblandad 

årskurs, F-2, 3-5 och 6-9 samt rektorn. Anledningen till detta var att vi var intresserade av att 

få reda på om rektorns och lärarnas tankar om arbetssätt i livskunskap stämde överens, samt 

att vi ville få en helhetsbild av skolans arbete med livskunskap.  

 

6.3 Tillförlitlighet 

Intervjuerna i sig anser vi är tillförlitliga då vi ordagrant kan återge vad olika intervupersoner 

har sagt, eftersom vi använde oss av en bandspelare för intervjuerna (Bell, 2006). Det som 

kan vara missvisande är vår egen tolkning och tematisering av intervjusvaren men samtidigt 

så har vi ju i vårt arbete ett hermeneutiskt perspektiv som innebär att hela vårt arbete går ut på 

att vi ska tolka och analysera utifrån vår egen förförståelse av ämnesområdet. Trovärdigheten 

av intervjupersonerna måste anses vara relativt hög. Intervjuerna spelades in på band och 

personerna intervjuades en och en, vilket leder till god trovärdighet, eftersom påverkan av 

andra personer är obefintlig. Vi satt två intervjuare samt en intervjuperson åt gången och 

kunde relativt ostört genomföra intervjun. Endast under en intervju skedde ett avbrott, då en 

elev behövde tillträde till klassrummet.  
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6.4 Genomförande av intervjuer 

 

Vi har valt att genomföra vår intervju på på följande sätt. Vi läste upp våra intervjufrågor på 

ett relativt fritt sätt för den intervjuade rektorn och lärarna. Vi meddelade endast att vi 

genomför ett examensarbete om ämnet livskunskap. Detta var ett försök att undvika påverkan 

av våra intervjuobjekt. Därefter försökte vi att hålla en intervju med så öppna intervjufrågor 

som möjligt, för att få en helhetsbild av ämnet livskunskap. Även om vi ibland tog oss 

friheten att ställa följdfrågor försökte vi att vara mycket restriktiva i det sammanhanget, 

återigen för att förhindra påverkan.  

 

Vi tvekade att spela in intervjuerna eftersom det finns risk för att man hämmar 

intervjupersonen och därmed kanske inte får sanningsenliga svar (Bell, 2006). Vi anser dock 

att möjligheten till analys och tolkning är betydligt större genom bandinspelningen, då vi inte 

behövde anteckna under intervjuerna utan enbart kunde koncentrera oss på vårt 

intervjuobjekt. Efter att ha tillfrågat alla våra intervjuobjekt valde vi att spela in deras 

intervju, men endast för att vi skulle kunna återge dem ordagrant. Löfte om att inte spela upp 

banden för någon annan än oss själva har lämnats och därmed anser vi att vi troligen har 

kommit förbi risken att svaren inte blir sanningsenliga. 

 

6.5 Analys av intervjuerna 

Vi började med att transkibera de fem intervjuer som vi hade genomfört. Därefter valde vi att 

försöka gruppera dem i olika teman. För att leta reda på olika huvudrubriker som vi kunde 

dela in svaren under läste vi igenom intervjuerna ett antal gånger. Eftersom vi bestämde oss 

för en intervjuform, där de intervjuade fick svara fritt och utan egentliga begränsningar, 

uppstod det problem vid denna indelning. Ett svar på en fråga kunde leda till svar på flera 

andra frågor, vilket gjorde det svårt att dela in hela svar i olika huvudgrupper. Därför valde vi 

att ta oss friheten att klippa isär svaren, så att vi kunde sortera upp svaren i olika temagrupper. 

Men efter ett tag insåg vi att vår indelning i grupperna var alltför detaljerad, så vi försökte 

hitta två stora huvudrubriker: ”Samhällsförändringar” och ”Kunskapsmässiga förändringar”. 

Vi insåg snart att detta begränsade oss för starkt, då vi i så fall skulle få skala bort stora delar 

av intervjuerna, som vi ändå var tvungna att använda för vår senare analys. Slutligen enades 

vi om fem större grupper: ”Samhällsförändringar”, ”Sociala förändringar”, 
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”Kunskapsmässiga förändringar”, ”Intervjupersonernas inställning till ämnet livskunskap” 

samt ”Värderingar”. Vi anser att vi på detta sätt arbetade med det man brukar kalla den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997) eftersom vi omväxlande gick från helhet till del i vårt 

analysarbete.   
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de intervjuer vi har genomfört med lärare respektive 

rektor. Utifrån arbetets syfte och intervjupersonernas uttalanden har vi fått fram fem teman. 

Vi har valt att kalla dessa delar för: ”Samhällsförändringar”, ”Sociala förändringar”, 

”Kunskapsmässiga förändringar”, ”Intervjupersonernas inställning till ämnet livskunskap” 

samt ”Värderingar”. Svaren redovisas i löpande text och i form av citat. Vi väljer att efter 

varje citat ange vilken lärare (Lr 1-4) som har uttalat sig. I de fall där rektorn uttalar sig anger 

vi bokstaven (R). 

 

7.1 Samhällsförändringar 

I en stor del av den forskning som vi har studerat talas det om ett samhälle som står inför, 

eller är mitt i, en betydande omställning. Bowden och Marton (1998) liksom Claxton (2002) 

talar om att vi lever i ett samhälle som genomgår en snabb förändringstakt. I rapporten 

Mamorandum om livslångt lärande (2002) talar man om att vi är mitt uppe i en snabb 

förändring av hur vi arbetar, lär och lever och att vi måste anpassa oss till denna utveckling. 

Detta överensstämmer väl med vad intervjupersonerna säger. De talar genomgående om en 

samhällsförändring och i sina möten med elever, föräldrar och andra samhällskontakter tycker 

de sig märka en förändring i attityder och förväntningar: 

 

Vad kommer att hända de närmaste tio åren? Så brukar jag ofta säga när jag 

träffar nya förskoleklassföräldrar som ska släppa sina sexåringar hit: ”nu ska era 

barn finnas här i tretton år i det svenska utbildningssystemet, förmodligen de 

flesta. Nu är det 2007, år 2020 lämnar de utbildningsväsendet. Vad ska dom ha 

med sig då? Titta tretton år bakåt i tiden vad gjorde man då”… och då blir dom 

ju helt förskräckta. De perspektiven behöver vi ha va och vi kan vara överens om 

att det går fortare och fortare. Med utvecklingen(R). 

 

Vi tolkar rektorns uttalande som att vi alla, om vi bara får en möjlighet att reflektera över det, 

är medvetna om det snabba utvecklingsförlopp som vi befinner oss mitt i. Vi tolkar det som 

att rektor anser att vi konstant bör bära med oss denna medvetenhet och att 

intervjupersonerna menar att en bidragande orsak till att samhället förändras i så snabb takt är 

all den information som eleverna får via olika former av media:  
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Det blir alltså jättesvårt för dom....måste det vara....att hitta vad som är det 

normala inom citationstecken. Alltså vad som är okej och vad som inte är okej. 

För att...eftersom allting bara flödar ut nu så så verkar det ju som att det är okej, 

därför att dom blir ju exponerade för det, och då blir det ju deras...just att lära 

sig och...tolka vad dom, vad dom ser och vad som är okej och inte okej. Och vem 

ska bedömma det i och för sig då, var går gränsen. Den går säkert någon 

annanstans för mig och för er och för dom yngre. Men äh det är en väldigt 

komplex verklighet (L4). 

 

Vi menar att läraren i detta citat ger uttryck för en medvetenhet om att det inte är helt 

självklart var man ska sätta gränsen för vad som är rätt eller fel.  

 

Och då kommer vi ju in på den värld som våra elever lever i nu. Denna 

cybervärld alltså som vi vet att dom…För att det tänker jag liksom att…att ge 

dom så mycket självkänsla och styrka så att man kritiskt kan granska. Man vågar 

göra sina val, man vågar säga nej, man vågar välja bort och kan tänka själv (R). 

 

Detta citat tolkar vi som att rektor anser att skolan och lärarna har en viktig roll att fylla för 

elevens utveckling. Detta stämmer väl överens med Hargreaves (2004) tankar kring 

lärarrollen. Han anser att lärare i sitt arbete med demokratiska frågor blir en avgörande 

motvikt till kunskapsekonomin. I intervjusvaren tycker vi oss märka att även lärarna anser att 

skolan och ämnet livskunskap har ett stort ansvar för att hjälpa eleverna att hantera den 

samhällsförändring som pågår: 

 

Så livskunskap det är … det är så stort och det är så viktigt …och hur samhället 

ser ut i dag och den tuffa verkligheten som väntar våra ungdomar och allt som 

händer runt omkring. Vem…eller var någonstans ploppar det upp alla frågorna 

och reaktionerna? Jo, det är ju naturligtvis i skolan för det är ju där de tillbringar 

all sin tid i princip. Så att…det är klart att vi måste…sätta fokus på dom(L2). 

 

Vi tycker oss se att läraren i detta citat belyser varför ämnet livskunskap har en betydelse för 

hur eleverna hanterar sin egen verklighet. Vi tolkar det som om man i livskunskap tar upp 

frågor och problem, ibland innan de ens har hänt. Det blir ett sätt att förebygga och förbereda 
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eleverna på framtida händelser och krav från omgivningen. Denna åsikt delas även av andra 

intervjupersoner: 

 

Det är ju en komplex verklighet givetvis och det är ju ett informations…det blir ju 

bara mer och mer intryck från samhället på eleverna. …Om man i livskunskapen 

på nåt sätt får nåt fundament att stå på. Nån …schyssta värderingar t.ex. Då kan 

man kanske känna sig tryggare i sig själv …med att det blir mer och mer, att det 

händer så mycket  men ändå på något sätt vet vem man är och vad man står för 

och vad så där…Dagens ungdomar utsätts ju för väldigt mycket från alla håll och 

kanter; media, Internet, press från skolan, press från föräldrar och de ska vara så 

mycket och de ska se ut si och se ut så….Kan man genom livskunskapen ….få dem 

att lära känna sig själva lite mer så tror jag att de ska kunna klara sig bättre i det 

samhälle som är nu(L1). 

 

I detta citat tycker vi oss märka att läraren anser att dagens elever på många sätt lever under 

en mycket stark press från sin omgivning. Det är tydligt att läraren anser att eleverna i ämnet 

livskunskap kan utveckla förmågor som stärker deras självförtroende. Genom detta kan de stå 

emot alla påtryckningar och vara trygga i sig själva. 

 

7.2 Sociala förändringar 

I läroplanen talar man om hur viktigt det är att lärare hjälper sina elever att utveckla social 

kompetens. Detta resonemang kan vi också se i den litteratur som vi har studerat. Hargreaves 

(2004) talar till exempel om hur viktigt det är att lärare hjälper eleverna att utveckla sitt 

sociala kapital, det vill säga hur eleverna skapar relationer till andra. Även i intervjuerna 

resonerar man kring dessa förhållanden:  

 

Jag vet ju att förskolelärarna i förskoleklass de börjar ju varje arbetspass med att 

reda ut vad som har hänt på rasten och si och så. Det är ju hela tiden det och det 

är ju självklart. Den socialisation som vi också ska bidra till och fostra in ett 

medmänskligt beteende. Det är ju skolans jätteviktiga uppgift alltså(R). 

 

Av detta resonemang tycker vi oss utläsa att rektorn på vår skola prioriterar arbetet med att 

socialisera eleverna. Även bland lärarna kan vi märka detta synsätt: 
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Kan du samspela med andra så har du ju nytta av det var du än befinner dig, 

självklart (L2). 

 

Intervjupersonerna tycker sig se att de mellanmänskliga relationerna har fått ett allt större 

värde för oss i dagens samhälle: 

 

Frågar du vilken människa som helst, vad är det viktigaste för dig? Jo det är att 

man är …älskad och omtyckt och accepterad och att man kan få kompisar. Alltså 

det handlar ju alltid om dom frågorna. Det handlar ju inte om…att var jättebra i 

matematik och …det är väl bra att man är bra på olika ämnen och så där men att 

vara bra som medmänniska, att vara lyckad i sociala sammanhang, det finns ju 

inget som är viktigare(L2). 

 

Vi menar att det är tydligt att intervjupersonerna lägger stor vikt vid att social kompetens har 

en avgörande betydelse för hur man fungerar i samhället. I den forskning vi har tagit del av 

talar man om hur viktigt det är att kunna samspela med andra människor (Gustavsson, 2002). 

Vi tycker oss märka att de lärare som vi har talat med redan idag har en medvetenhet om 

vikten av denna förmåga. Intervjupersonerna talar vid upprepade tillfällen om att det har lagts 

ett större ansvar på skolan för att utveckla denna kompetens. Man anser att föräldrarollen har 

förändrats:  

 

Och det är ju inget du föds med att du bara vet hur du ska uppföra dig eller hur 

du ska vara mot andra. Förr så hade familjerna mer tid med såna här saker. Det 

betyder inte att jag sitter och säger att inte föräldrar kämpar med att uppfostra 

sina barn. Det gör man jättemycket men har inte så mycket tid med sina barn. Du 

har inte lika stora sociala nätverk, grannarna säger inte till…om en unge kommer 

in och spottar i trappan eller sätter in ett tuggummi på en dörr så säger ingen 

annan till. Då måste vi hjälpa till med de sakerna på något sätt (R). 

 

Vi tolkar rektorns citat som att föräldraengagemanget inte på något sätt har minskat, däremot 

så gör det höga tempot i samhället att man rent tidsmässigt inte hinner med det viktiga 

vardagliga samspelet. Detta är något som också Hargreaves (2004) tar upp då han talar om 
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hur föräldrar på grund av den ökande takten i samhället inte orkar engagera sig och ta sitt 

känslomässiga ansvar. Detta tycker vi oss även kunna utläsa i följande citat: 

 

Vi vet ju hur många som själva hemma tittar på hemska nyheter, filmer eller 

dokumentärer. Väldigt många föräldrar pratar inte med sina barn om det eller 

hjälper dom att hantera det(R). 

 

Det verkar finnas ett stort behov hos eleverna att få diskutera och prata, något som lyfts fram 

i intervjuerna vid upprepade tillfällen: 

 

Jag har den uppfattningen att de behöver prata jättemycket. Jag tror, om det nu 

är tiden eller om de inte pratar med föräldrarna eller vad sjutton det är...(L3). 

 

I detta intervjusvar tycker vi oss kunna utläsa att det har skett en ökning av elevernas behov 

av att prata. Samma lärare belyser förändringen även på nedanstående sätt: 

 

Jag tror att många unga idag får total uppmärksamhet. Bara man öppnar munnen 

så har man två föräldrar som bara står ”ja, visst”. Ja, jag vet inte…Jag tycker att 

det är mer så nu än det var förr. Och där lär de sig ju inte heller att lyssna eller 

att inte avbryta. Det märker vi ju, det är ju många som säger här att det är svårt 

för att alla ska ha fram sin åsikt i alla lägen(L3). 

 

Detta tolkar vi som att intervjupersonen menar att föräldrar och barn faktiskt inte samtalar 

med varandra, utan att det är föräldrarna som lyssnar till sitt barn. Detta bekräftas av en 

annan intervjuperson genom följande: 

 

Även om man har ett bra fungerande hem och man berättar allting för varandra, 

tror man, så är det inte så(L2). 

 

Det verkar som om intervjupersonerna anser att det avsätts allt för lite tid i hemmen för 

verkliga samtal och diskussioner. Då får istället skolan ta ett ansvara för att eleverna får 

bearbeta sina upplevelser och intryck av sin omgivning.  
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7.3 Kunskapsmässiga förändringar  

Bland den forskning vi har tagit del av är det en återkommande uppfattning att livslångt 

lärande är en förutsättning för framtidens kunskapssamhälle. Man är också enig om att det är 

det formella utbildningssystemet som lägger grunden för det livslånga lärandet (Det livslånga 

och livsvida lärandet, 1999; Hargreaves, 2004). Det blir allt svårare att avgöra vilka 

kunskaper som kommer att krävas för att kunna verka i framtidens samhälle (Bowden & 

Marton, 1998) och man anser att det inte enbart kommer att räcka med teoretiska kunskaper, 

även sociala och emotionella förmågor kommer att krävas. Detta stämmer väl överens med 

vad som kommer fram i intervjusvaren. Vi tolkar det som om de intervjuade anser att skolan 

har ett stort ansvar för att hjälpa eleverna att utveckla de redskap och förmågor som de 

behöver inför framtiden. Däremot anser de flesta av intervjupersonerna att vi inte kan vara 

säkra på att de ämneskunskaper vi ger eleverna idag kommer att vara gångbara i ett framtida 

samhälle: 

  

Det blir bara tydligare och tydligare att vi måste förbereda våra elever på helt 

andra saker. Man kan alltså inte snöa in på om de har läst Gustav Vasa i årskurs 

fem utan att vi måste jobba med helt andra grejer. Vi måste jobba med strategier, 

metoder, ge dem verktyg för att lösa problem och…framför allt en förmåga att 

kunna agera ihop med andra människor, det här som jag var inne på om 

kommunikation. Bygga nätverk är oerhört viktigt va. Om man ser på vår 

industri… alla produkter som de tillverkar det kan man ju göra var som helst i 

världen, lika bra. Men det är ju inte innehållet i paketet som gäller längre utan 

hur man säljer det. Att kunna på olika sätt blir vår framtid vad det gäller industri 

och såna grejer(L2).  

 

Läraren talar här om att vi istället för att fokusera på faktakunskaper behöver inrikta oss på 

förmågor som kommunikation och att bygga nätverk, vilket eleverna behöver i ett framtida 

yrkesliv. Vi anser att detta tyder på att läraren har en framförhållning inför vad eleverna kan 

komma att möta i framtiden. Denna tolkning förstärks ytterligare av följande citat från 

samma lärare: 

 

Ja, om du ser på vilka krav som ska ställas i samhället på våra barn, vad ska dom 

kunna när dom kommer ut från skolan? Det är inte att ha MVG i …svenska eller 
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si eller så utan vad är det för krav man kommer att ställa som en arbetsgivare? 

Jo, det är klart att det är bra att du har grundläggande kunskaper men…att 

kommunicera det är ju A och O. Att i alla sammanhang kunna interagera med 

andra människor blir bara viktigare och viktigare. Du ska kunna komma in i ett 

rum…jag var på en föreläsning och det bara stämmer. Kepsen nere i fickan och 

du ska kunna läsa av en grupp. Du ska kunna känna vad är det för kod som gäller 

här? Att plocka upp rätt grejer och bara smälta in i sammanhanget. Kunna bygga 

nätverk…allt detta bygger ju på samspel med andra. Det är det arbetsgivarna vill 

ha, den typen av människor vill de ha. Dom som kan det va(L2). 

 

Tanken att förmågan att kunna samspela med andra människor blir avgörande för hur 

eleverna kommer att klara sig i arbetslivet är en återkommande åsikt: 

 

Det är väl så att…samhället ställer ju större krav på …jag är inte hundra på detta 

men jag inbillar mig att det är viktigare det här med…i yrkeslivet är det ju viktigt 

med kontakt mellan människor…det finns ju industri där man kan stå och….men 

jag inbillar mig att det ändå är större krav på social kompetens idag än det var 

tidigare. Ska du ha ett jobb t.ex. så är det viktigt att ha rätt person (L1). 

 

I detta uttalande tycker vi oss kunna se en medvetenhet hos läraren om att kunskapsbehovet 

hos eleverna har förändrats. Även rektor påpekar detta: 

 

Jag tror att väldigt mycket av det som tidigare har varit mål i form av 

faktakunskaper som man ska kunna rabbla upp, det ska vara medel för att nå 

andra kunskaper i form av presentationer och hur du använder ditt stoff(R). 

 

I följande uttalande stärks ytterligare bilden av det förändrade kunskapsbehovet.  

 

...vi måste jobba med strategier och metoder. Problemlösning är ju det som är 

svaret. Vi kan inte snö in på vissa ämneskunskaper. Det är viktigare än någonting 

annat. Ställa dom inför utmaningar…hela tiden, få dem att ställa frågorna. Själva 

vilja ta itu med och lösa problemen(L2). 
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Det råder dock inte full enighet i intervjugrupp. Det finns lärare som påpekar att 

faktakunskaper ändå är grunden och kommer att vara viktigt att ha med sig in i framtiden: 

 

…men jag tror ändå att de här grundläggande grejerna står sig. Vi är ju ett 

demokratiskt samhälle…I stort sett så tror jag väl att, även om samhället 

förändras snabbt så…det där fundamentala, basic, kommer nog att stå sig(L1). 

 

Ovanstående citat ger enligt vår mening uttryck för att intervjupersonen inte på något sätt är 

emot att elever utvecklar sina sociala färdigheter, men att faktakunskaper är grundläggande. 

En annan av intervjupersonerna talar om att eleverna har sämre faktakunskaper än för 15 år 

sedan, men tillägger: 

 

...samtidigt så kanske de kan en massa annat som inte vi kunde...eller jag kunde, 

och inte kan än(L3). 

 

Detta tolkar vi som att läraren trots allt har en positiv syn på elevernas kunskapsutveckling 

och är medveten om att lärarens egen kunskap inte är den enda rätta, men varnar samtidigt 

för: 

 

Eleverna är duktiga på att plocka fram information, men de är inte ett dugg 

källkritiska och det är ju något man måste lära dem(L3). 

 

Med andra ord tror vi att läraren menar att det är viktigt att lärare kan hjälpa eleverna att 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt till media. 

 

7.4 Intervjupersonernas inställning till ämnet livskunskap 

I den litteratur som vi har tagit del av betonar flera av forskarna hur viktigt det är för oss alla 

att utveckla våra sociala och emotionella förmågor (Hargreaves, 2004; Det livslånga och 

livsvida lärandet, 1999). Under vårt samtal med rektorn på skolan framkom det att i 

livskunskap får eleverna jobba med just dessa ämnen. Rektorn och lärarna anser att 

livskunskap behövs i dagens skola och att det kan tillföra eleverna mycket:  
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Men livskunskap, ja jag säger det att finns det något viktigare än att jobba med de 

frågorna som rör vårt vardagliga liv och känsloliv(L2). 

 

När läraren talar om ”vardagliga liv och känsloliv” så tolkar vi detta uttalande som en 

hänvisning till sociala och emotionella förmågor. Läraren verkar mycket övertygad om 

betydelsen av att arbeta med detta ämne. Samma övertygelse tycker vi oss märka i följande 

lärares uttalande: 

 

Jo, jag tror mycket på det här ämnet, det gör jag. Jag tror att det är viktigt för 

livet, att man vågar stå för vad man tycker, att man vågar säga vad man 

tycker…för att man ska klara sig ute i samhället(L1). 

 

Däremot så verkar det på skolan råda en delad inställning till att undervisa i ämnet. Vi tycker 

oss förstå att det är flera lärare på skolan som känner att de inte själva kan hantera ämnet och 

känner sig tvingade att undervisa i det. Samma lärare som ovan uttrycker sig på följande sätt:  

 

Jag har kört med …det som funkar är konkreta övningar; stå på varsin stol och 

byt plats. Alltså såna övningar har funkat ganska bra men när man försöker att ta 

de här, man har ju tittat i den här livskunskapslitteraturen då …nej jag har kört 

huvudet i väggen varenda gång i stort sett. Det…det beror inte bara på dom utan 

det beror på att för min del också att jag …behärskar ju inte detta egentligen 

…det kom ju det här ämnet och vi hade ju lite fortbildning i det och så där men 

det ”nu ska vi ha livskunskap” det kom lite så där…jag är inget proffs i detta på 

något sätt och för att det ska finnas förutsättningar för att det ska bli riktigt bra 

så måste man …jag måste vara rejält förberedd inför de här lektionerna en gång i 

veckan vilket  jag …inte har haft tid med kan jag säga. Jag har haft fullt upp med 

annat och det ämne som jag har behövt haft mest förberedelsetid till har jag lagt 

minst förberedelser på. Det är ju också en orsak till att det inte har blivit så bra 

såklart(L1). 

 

Vi tycker oss märka att läraren känner sig otillräcklig på grund av tidsbrist och otillräckliga 

kunskaper. Trots en positiv syn på livskunskap så får läraren därmed svårt att genomföra 

ämnet på ett bra sätt. Rektorn är medveten om denna problematik: 
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...samtidigt så måste det ju finnas ett engagemang från lärare också va. Det är 

inte bara så att man kan gå nån kurs en dag och få en massa nya tips utan det 

krävs ju något mer. Det finns ju ingen som säger att man tycker att det är helt 

onödigt…utan man säger ju att det är viktigt att belysa såna här andra frågor i 

skolan men att det är svårt(R).  

 

Rektorn betonar i detta citat hur viktigt det är i ämnet livskunskap att läraren är engagerad. 

Det räcker inte med utbildning för att uppnå en bra lärandemiljö. I intervjuerna framkommer 

det dock att det inte alltid är lätt att vara engagerad fullt ut: 

 

Samtidigt så har ju alla den här pressen att man ska ha hunnit med det och det 

och gjort det och det…det tror jag styr många(L3). 

 

Denna lärares uttalande tycker vi visar på att många lärare känner att de inte räcker till. 

Hargreaves (2004) styrker detta resonemang då han talar om lärarens paradoxala yrkesroll 

där de ska utveckla de faktakunskaper som behövs i en kunskapsekonomi samtidigt som de 

måste motverka de sociala problem som kan uppstå i densamma. Ytterligare en faktor som 

framkommer i intervjuerna är att det verkar finnas en delad syn på vad ämnet livskunskap 

ska innehålla: 

 

Sedan så har vi ju väldigt olika syn på det naturligtvis här på skolan. Vi har 

lärare som vill ha det klart och tydligt definierat vad som är livskunskap och vad 

som inte är livskunskap och andra, inklusive mig, säger att egentligen så är det ju 

allt i livet(R). 

 

Vi tycker oss märka att det finns två olika inriktningar på skolan vad det gäller innehållet i 

livskunskap. En grupp som vill ha klart definierat vad som ska ingå i ämnet och en annan 

som anser att det inte finns några som helst begränsningar: 

 

 XX (rektor) säger ju att allt är livskunskap men det finns ju såna i vårt arbetslag 

som inte tycker detta utan att man ska följa boken…Nej, men jag håller kanske 

mer med XX (rektor)(L3). 
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Vi bedömer att oavsett om man jobbar med ett klart definierat innehåll eller om man väljer 

att arbeta mera fritt, så blir det ändå mycket viktigt hur man tar upp de olika ämnesområdena 

i livskunskap: 

 

...därför så är det viktigt att man ställer öppna frågor. Att det finns inga ja och nej 

svar på vissa frågor utan man måste själv komma fram till en slutsats. Vad känner 

du, vad är rätt för dig?  Man får ju inte stå där med någon pekpinne när man 

jobbar med livskunskap utan då får man utgå från sig själv; ”ja, för mig är det 

väldigt viktigt att jag kan lita på mina kompisar”…”att de är ärliga mot mig och 

att jag känner att jag kan lita på dom”(L2). 

 

Med detta uttalande tror vi att intervjupersonen menar att detta sätt att undervisa är typiskt 

för ämnet livskunskap. Det går inte att tala om rätt eller fel och som lärare måste man våga 

bjuda på sig själv.   

 

En faktor som däremot kan underlätta arbetet med livskunskap är enligt intervjupersonerna 

schemaläggningen av ämnet. Man anser att detta förtydligar uppdraget: 

 

...jag tycker att ska man riktigt säga att det är viktigt så ska man ha det på 

schemat. Det ska inte vara bara när det har hänt någonting för då är det en 

annan sak. Då sysslar man med konflikthantering och lite annat(R). 

 

Vi tolkar det som att rektorn menar att man genom schemaläggningen arbetar mera 

förebyggande. I intervjuerna menar man också att det blir en annan medvetenhet kring de 

frågor som ingår i livskunskap: 

.  

Det blir av, du får andra krav på dig,[ …] men det finns där och det påminner dig 

hela tiden att du måste jobba med det(L2). 

 

Även i följande citat talas det om schemaläggningens fördelar: 

 

...så att om dom kommer lite styrkta här från skolan när dom  går ut så och har 

haft livskunskap hela vägen som ...och verkligt att det är livskunskap, inte det att 

vi har gjort .....jag tror att det är skillnad om man gör samma saker men inte talar 
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om att det är det här vi gör. Jag tror att det är bättre att vi talar om att det här är 

det vi gör. Alltså det blir ett syfte med det hela som dom ska förstå, dom ska förstå 

syftet med det hela. Det tror jag är viktigt. Och inte bara gör det(L4).  

 

Detta uttalande tolkar vi som att schemaläggningen av livskunskap även får en stor betydelse 

för eleverna. Det förtydligar ämnet och ger det en större tyngd.  

 

7.5 Värderingar 

Värderingar är ett återkommande tema under intervjuerna. Även Gustavsson (2002) talar om 

vikten av etiska ställningstaganden för utvecklingen av ett framtida kunskapssamhälle. 

Intervjupersonerna talar om den betydelse värderingar kan ha för utvecklandet av en stark 

självkänsla:  

 

Alltså att när någon säger något töntigt eller…så behöver man inte larva sig 

kring det, haka på eller säga dumma saker(R). 

 

Ytterligare en lärare poängterar vikten av att våga stå för sin egen åsikt: 

 

...och lyssna på sig själv vad det är dom verkligen vill själva. Just att vad är det 

jag vill, just det här att säga sätta ner foten och säga NEJ. Det här känns fel för 

mig och våga det.(L4). 

 

Enligt vår åsikt uttrycker dessa citat att läraren har ett stort ansvar för att lägga grunden till en 

god självkänsla hos eleverna. Detta åstadkommer man genom att diskutera kring etiska 

frågor.  Flera av de intervjuade anser också att förmågan att se problem ur olika synvinklar är 

något av de viktigaste som man kan ge eleverna. 

 

…så att nej, jag tycker att dom behöver prata alltså. Det kan vara om precis vad 

som helst…så att de får möta sina åsikter eller kanske frågor och…ja men om 

dom får mothugg ifrån mig. Jag kan ibland provocera dom bara för att se vad 

dom säger. Då måste de tänka efter , vad tänker de egentligen. Och så får de den 

åsikten och den åsikten och sen så kan man ju så småningom bilda sig en egen 

uppfattning om någonting. Det behöver ju inte bara vara ”jaha, så här är det” 
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utan de har kanske inte tänkt på alla andra infallsvinklar. Och det är ju där jag 

tror att man har den största vinsten egentligen. …Att få se att andra kanske inte 

tycker som jag och varför tycker de inte som jag. Är jag då något så när mottaglig 

så lyssnar jag på den andres resonemang och så småningom så ändrar jag 

uppfattning(L3). 

 

I ovanstående citat poängterar läraren hur viktigt det är för eleverna att ifrågasätta sitt eget 

tankesätt.  Även följande citat belyser vikten av att kunna ändra sin egen inställning: 

 

...men man ser det ju utifrån sin synvinkel, man ser saker och ting, vad som 

händer [...] och tror att det bara är det som alla andra ser också som är det rätta, 

det finns inget annat sätt att se det på. Men just det att prata om hur andra 

människor uppfattar det jag gör,...gör ju att de får en vidgad...syn liksom, på sitt 

eget beteende och det ger ju dom väldigt mycket det att dom...lär sig tänka 

utanför sig själv(L4). 

 

Vi menar att lärarna i dessa citat visar en stor medvetenhet om att de genom detta arbetssätt 

rustar eleverna för framtiden. Det öppna diskussionsklimatet ger eleverna möjlighet att 

utveckla sin egen empatiska förmåga. I vår egen teoretiska bakgrund kan vi se att även 

Bowden och Marton (1998) belyser hur viktigt det är att man som elev får möjlighet att se 

situationer ur olika synvinklar och på detta sätt får bättre förutsättningar för att kunna möta 

en osäker framtid. 

 

Slutligen poängterar en av lärarna att det inte bara är eleverna som blir hjälpta av läraren, det 

kan vara tvärtom också: 

 

Eller också så är det jag själv som ändrar uppfattning för jag kan ju få någonting 

som jag inte har tänkt på. Det behöver ju inte bara vara att jag sitter och matar 

med mina idéer. Det är ett givande och tagande och det tycker jag att det ska 

vara(L3).  

 

Läraren talar om ett ”givande och tagande” i ämnet livskunskap. Detta tolkar vi som att 

läraren är mycket medveten om det livslånga lärandet där vi aldrig slutar att utveckla våra 

kunskaper. 
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8. Diskussion 
Vårt syfte med vår undersökning var att försöka ta reda på om införandet av ämnet 

livskunskap speglar en förändring av skolan och samhället. I vår undersökning ville vi 

fokusera på lärares och rektors beskrivningar av ämnet för att genom detta kunna utläsa om 

det på skolan finns en medvetenhet om en samhällsförändring. Centrala begrepp inom arbetet 

har varit social kompetens, livslångt lärande, kunskapssamhället och formell- och informell 

kunskap. 

 

I vårt arbete har vi valt att ha en kvalitativ ansats. Vi kan så här i efterhand tycka att vi kunde 

ha valt att ha ännu öppnare frågor, vilket vi tror kunde ha gett oss ett ännu större material att 

arbeta med. Vi kunde också ha ställt fler följdfrågor som berörde medvetenheten om en 

samhällsförändring på skolan. Men på det stora hela anser vi ändå att vi har ett tillräckligt 

underlag för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Vi anser att det är svårt för oss att avgöra exakt vad som är typiskt för ämnet livskunskap 

eftersom det inte ens på skolan råder enighet om detta. I intervjumaterialet finner vi att råder 

delade meningar kring vad som ska ingå i ämnet. Istället blir det viktigt hur man ska arbeta 

med livskunskap. Intervjupersonerna talar om att man i detta ämne inte kan tala om rätt och 

fel utan att man istället som lärare ska ha ett öppet förhållningssätt och ledsaga eleverna 

genom diskussionerna.  

 

I vårt arbete kan vi även se att ämnet livskunskap har gjort att man på vår skola är mycket 

medveten om den förändring som håller på att ske inom skolvärlden. Detta grundar vi på 

svaren från våra intervjupersoner då de talar om en förändrad kunskapssyn. Även om 

intervjupersonerna inte är överens då det gäller vikten av faktakunskaper så framkommer det 

ändå en enighet kring hur avgörande det blir att eleverna utvecklar sina sociala färdigheter. 

Våra intervjupersoner kan givetvis ha blivit färgade i sina svar av att de visste att vårt arbete 

skulle handla om livskunskap och därför talade nästan uteslutande om sociala färdigheter. Det 

är möjligt att de i ett annat sammanhang skulle ha lagt större vikt vid faktakunskaper. Trots 

detta anser vi att vi i intervjumaterialet har fått en tillräcklig grund för tolkning.  

 

Vi ser också att intervjupersonerna har en uttalad åsikt att det kommer att krävas andra 

kunskaper och färdigheter för elevernas framtida yrkesliv. Man talar om att kunna bygga 
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nätverk, känna av vilken kod som gäller på arbetsplatsen och förmågan att kunna 

kommunicera. Dessa förmågor tränas upp inom livskunskapen och bland intervjupersonerna 

råder det en stor medvetenhet om den roll som skolan måste ta i denna fråga. Vi anser att man 

genom schemaläggningen av livskunskap på skolan betonar hur viktiga dessa kunskaper är 

och vi tolkar det som att man med detta visar en handlingsberedskap inför framtiden.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi alltså att det var svårt att få klarhet i vår första frågeställning 

som handlade om vad som är typiskt för ämnet livskunskap. Däremot tycker vi oss ha fått 

svar på våra andra två frågeställningar. Vi kunde i intervjusvaren se tydliga tecken på en 

medvetenhet om en förändring både i skolan och i samhället. Det fanns också en insikt om att 

de förmågor som utvecklas inom livskunskapen behövs för att möta samhällets utveckling. 

 

Vi menar att vårt arbete redan i intervjufasen fick en relevans för verksamheten genom att 

lärarna i intervjusituationen fick en möjlighet att reflektera över sitt eget arbete. När 

intervjuerna var över fick vi kommentarer från lärarna om hur bra det var att få lyfta upp sitt 

eget arbete till en annan nivå och att det var bra att få tänka till. Vi tyckte oss märka att flera 

av lärarna kände sig stärkta i sin profession. Hargreaves (2004) stödjer detta resonemang när 

han talar om hur viktigt det är att lärare får samtala med andra och delta i olika 

undersökningar för att på detta sätt utveckla sitt eget och elevers lärande. Vårt arbete anser vi 

också kan ligga till grund för vidare samtal inom skolan om ämnet livskunskap och den 

förändring av samhället som skolan måste rusta sig inför. 

 

Slutligen tycker vi att det för vidare forskning skulle vara intressant att undersöka om man på 

en skola utan livskunskap har samma medvetenhet om en förändrad kunskapssyn och 

kunskapssamhällets snabba förändringstakt. Det skulle också vara intressant att få reda på om 

all skolpersonal verkligen är medveten om den avgörande betydelse sociala färdigheter har 

för en komplett kunskap.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

• Hur ser du på ämnet Livskunskap? 

 

• Vad anser du att Livskunskap kan tillföra eleverna? 

 

• Vad anser du att Livskunskap kan tillföra annan undervisning? 

 

• Vad anser du kan vara anledningen till att detta ämne är schemalagt på skolan? 

 

• På vilket sätt tror du att eleverna kan ha nytta av ämnet Livskunskap i framtiden?  

            Vilka elever är det i så fall som gynnas mest? Varför just dessa elever? 

 

• Anser du att det kan finnas ett samband mellan ämnet Livskunskap och vårt uppdrag 

som lärare att ”hjälpa eleverna att kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpo94)? 

Vad för slags samband är det i så fall? 

 

• Vilka skillnader kan det finnas i de förväntningar som samhället kan ha på eleverna 

när de kommer ut i samhället idag jämfört med för 15-20 år sedan? 

 

• Kan vi vara säkra på att de ämneskunskaper som vi ger eleverna idag är användbara i 

ett framtida samhälle? 

Varför/varför inte? 
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