
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildning 

Lärarprogrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att vara eller icke vara, det 

är frågan” 
 

En kvalitativ studie om Livskunskap och om det ska finnas 

i svenska grundskolan eller inte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete lärarprogrammet 

Slutseminarium 2009-01-14 

Författare: Jenny Börjesson & Jennie Lindehoff 

Handledare: Torbjörn Jansson & Ole Olsson  

Medexaminatorer: Monica Eklund & Jette Trolle-Schultz Jensen 

Examinator: Anders Nelson 



   

         2  

Abstrakt 

Arbetets syfte är att ta reda på vad livskunskap är, varför och hur det ska arbetas med i 

svenska skolor. Kvalitativ metod har använts för att se hur livskunskap ser ut och hur det 

fungerar. Det material som har använts har analyserats med hjälp av kvalitativ metod. 

Resultatet visar att livskunskap är svårt att sätta en förklaring på samtidigt som det är många 

som har försökt sig på det. Livskunskap är ett populärt ämne i dagens skolor och materialet 

som används flitigast kallas Livsviktigt. Främsta anledningen till att det undervisas är den 

negativa utveckling som skett hos ungdomar de senaste åren. De lider bland annat av 

depressioner, är aggressiva och skolkar i större utsträckning nu än förr. I denna undersökning 

finns ingen koppling att dra till om livskunskap är det rätta sättet att tackla ovanstående 

problem utan den största slutsatsen som går att dra är att det som handlar om livskunskap 

redan står med i befintliga styrdokument.  
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1. Inledning 

Det har knappast undgått någon att SVT:s program om ”Klass 9A” som sändes under våren 

2008 har fått upp allmänhetens ögon lite extra för skolans värld och vad som försiggår 

innanför skolans väggar. Som blivande lärare satt vi varje vecka framför TV:n för att om och 

om igen följa klass 9A:s resa till att bli en av landets främsta klasser. Mentorn Gunilla 

Hammar Säfström undervisade klassen i svenska, bild och livskunskap. Det sistnämnda fick 

en egen timma på schemat och det framstod helt enkelt som ett eget ämne. Det som visas i tv-

programmet kring livskunskap är att eleverna ofta sitter i ring i klassrummet och diskuterar 

allt mellan himmel och jord. Tidigt i programserien introducerar Hammar Säfström 

livskunskap för eleverna och ber dem att beskriva sig själva och vad de är bra på. (Klass 9A, 

SVT, 2008) 

     Ett år senare, på en skola i Halmstad, har klass 9A SET på schemat. Social, emotionell 

träning (SET, se förklaring under tidigare forskning) är ett nytt inslag i deras vardag och 

denna morgon får eleverna i uppdrag att konstruera små ”loppor” av gröna pappersark. Dessa 

loppor ska sedan innehålla olika känslor, såsom avundsjuka och glädje. Eleverna får sedan två 

och två leka med lopporna och när ett visst ord kommer fram ska de beskriva vad som gör att 

de får just denna känsla. 

     Livskunskap var något som vi först kom i kontakt med under serien Klass 9A men det var 

under Hammar Säfströms inspirationsföreläsning på stadsbiblioteket i Halmstad som vi 

började fundera kring begreppet och vad det innebär.  

     ”Vet ni att det är många elever som går till vårdcentralen när de är olyckligt kära?”, sa 

Hammar Säfström. (Inspirationsföreläsning, Halmstad, 2008-10-21) Vår första tanke var ”Va! 

Det vet man väl att det inte går att bota med läkarhjälp.” Hammar Säfström menar att dagens 

ungdomar saknar kunskap om vardagliga saker och att de behöver få insikt i sin vardag 

genom att studera livskunskap. I sin föreläsning berättade Hammar Säfström om sitt arbete 

med livskunskap i Klass 9A och hur det påverkade dessa ungdomar. Hur eleverna ställde sig 

till detta i början av projektet kan vi inte säga någonting om men Hammar Säfström berättade 

att eleverna blev väldigt positiva till det. Det gick så långt att vid ett specifikt tillfälle fick 

Hammar Säfström skicka hem eleverna från skolan eftersom skoldagen var slut sedan en 

timma men eleverna ville sitta kvar i ringen och samtala. (Hammar Säfström, 2008) 

     När vi gick i skolan fanns inget som hette livskunskap. Vi undrar därför hur vi fick 

kunskapen om att man inte kan bota olycklig kärlek med ett piller och vad som kan göras så 

att dagens ungdomar också får denna kunskap. Kan lösningen på problemet vara livskunskap? 
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1.1. Bakgrund 

Socialstyrelsen ger årligen ut en lägesrapport om befolkningens hälsa i Sverige. Den allmänna 

folkhälsan har förbättrats i de flesta folkgrupper, men ungdomars psykiska hälsa har däremot 

försämrats. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport har den psykiska ohälsan ökat sedan 1990-

talet. Mellan åren 2000 och 2001 samt 2005 och 2006 förbättrades den psykiska hälsan i de 

flesta åldrar men i åldrarna 16–24 år har det varit en fortsatt försämring. (Socialstyrelsen, 

mars 2008)                   

     Birgitta Kimber har under en längre tid gjort en undersökning om hur SET fungerar i några 

utvalda svenska skolor. Hon undersökte två skolor som arbetade med SET och två skolor som 

inte gjorde det. Resultatet visar att elever som ingått i SET-undervisningen inte har förbättrat 

sin mentala hälsa. Däremot har elever som inte fått denna undervisning försämrat sin mentala 

hälsa. (Kimber, 2008) Resultatet kan ses förvånansvärt då förändringen borde ha skett hos de 

elever som fått undervisningen istället för hos dem som inte har fått undervisningen.  

     Likväl som det finns rapporter kring barn och ungdomars ohälsa, och rapporter kring deras 

ohälsa kopplat till livskunskap, finns det diskussioner kring livskunskap som ett ämne i 

skolan. 

     Lars-Eric Ivarsson, centerpartist och ledamot i socialutskottet, har skrivit en förfrågan till 

skolminister Jan Björklund, 2008, angående livskunskap och vilka åtgärder skolministern har 

tänkt vidta för att livskunskap ska införas i grundskolan och gymnasiet. Björklund svarar 

följande på riksdagens hemsida: 

 
[...] Det som normalt ingår i livskunskap ingår redan i de befintliga kursplanerna för 

olika ämnen, bland annat religionskunskap där exempelvis livsfrågor berörs. Det är 
således min uppfattning att de frågor som rör moraliska och etiska frågeställningar 

redan behandlas inom ramen för de befintliga ämnena och att det därför saknas 

behov av ett nytt ämne, benämnt livskunskap, med en egen kursplan och där betyg 
kan sättas. (Jan Björklund, 2008) 

 

I samma svar skriver Björklund att flera skolor redan har livskunskap på schemat. Detta 

godkänner han så länge skolornas arbete med detta inte hindrar deras övriga undervisning som 

ska ske enligt grundskoleförordningen.  

 

 

1.2. Tidigare forskning 

Det finns ingen direkt forskning kring vad livskunskap innebär och varför det ska användas i 

skolan. Däremot har det gjorts en del forskning kring olika begrepp som kan kopplas till 
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livskunskap och hur dessa ska användas i skolan. Begreppen är bland annat social kompetens 

och emotionell intelligens. Anledningen till att vi kopplar just dessa begrepp till livskunskap 

är för att de ingår i träningsprogrammet SET som i detta fall ses likvärdigt med livskunskap. 

De här begreppen presenteras senare under begreppsdefinition och de nämns även lite kort i 

materialavsnittet. Hur och varför dessa begrepp kan undervisas i skolan presenteras mer 

ingående under resultat- och analysdelen.  

     Riksdagen slog i mitten på 1990-talet fast att eleverna skulle undervisas utifrån 

värdegrunden. Detta var ett nytt begrepp som infördes och nu utgör det hela första artikeln i 

den nuvarande läroplanen. När Lpo94 togs i kraft bestod Sveriges regering av fyra partier, 

bland annat av Kd som såg sin chans att återinföra den kristna tron i undervisningen. 

Resultatet blev värdegrunden. (Egidius, 2001) 

      Ryder Liljegren menar att arbeta med värdegrunden inom skolan skulle med andra ord 

kunna sägas är att fostra eleverna. Sedan värdegrunden infördes i läroplanen har det pågått en 

så kallad ”värdegrundsdebatt”. Debatten handlar om hur värdegrunden är formulerad, hur den 

ska tydas och vad skolan ska arbeta med. Pia Nykänen har skrivit en avhandling, 

”Värdegrund, demokrati och tolerans – om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle”. I 

den diskuteras just frågorna kring värdegrunden men hon vill också belysa den del som 

tidigare inte har ingått i debatten, ”Varför de bör fostras till att omfatta just den 

värdegrunden” (Barbro Ryder Liljegren, 2008) 

     Skolans uppgift är till stor del att fostra eleverna. Joakim Landahl har skrivit en avhandling 

om lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. I denna beskriver han att 

”fostran handlar om att motverka elevers normlöshet” (Landahl, 2006:8) Fostran enligt 

Landahl handlar om att man ska forma individer utefter normer och värden. Han delar in 

fostran i två delar. Den första handlar om framtiden, att eleverna ska formas för att passa in i 

dagens samhälle. Den andra är inriktad på nuet och att skapa arbetsro i klassrummet. Här 

handlar det om att lära eleverna hur de ska bete sig, exempelvis komma i tid, ha material med 

sig och att vara tysta när det krävs. (Landahl, 2006) 

     Jonas Qvarsebo har skrivit en avhandling som handlar om skolans fostran och barndomens 

omvandling. Han beskriver hur skolans fostransuppdrag har förändrats genom tiderna. I 1918 

års skolkommission fokuserades det på fysisk fostran där eleverna skulle fostras till sunda 

människor. Den fysiska fostran var inte enbart för att fostra kroppen utan även för att tämja 

deras inre, såsom vilja och karaktär. År 1940 övergick fostran mer till att handla om 

karaktärsfostran där även den fysiska fostran fanns kvar. Det skulle också innehålla social 

och etisk fostran. Redan sex år senare skedde ytterligare förändringar då fostran till demokrati  
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stod i centrum. Skolan som samhällsroll blev allt viktigare och eleverna skulle fostras till fria 

demokratiska individer. Grundskolans läroplan från 1962 inriktade sig på medborgarfostran. 

Där skulle skolan förbereda barnen för arbetslivet och det moderna samhället. (Qvarsebo, 

2006) Fostran har förändrats från att till en början handla om individen och sedan handla om 

hur individen ska passa in i samhället.  

 

 

1.3. Disposition 

Arbetets upplägg börjar med att ge läsaren en introduktion och bakgrund till intresset för 

ämnet och tidigare forskning som har gjorts kring ämnet och andra faktorer som spelar in. I 

kapitel två tas problemet kring ämnet upp och syftet med arbetet. Följande kapitel handlar om 

skolans och individens utveckling genom tiderna och läroplansteori som alla tre kommer att 

ligga till grund för uppsatsens analys. I kapitel tre tas även utgångspunkter upp och 

förklaringar till ofta återkommande begrepp. Kapitel fyra handlar om metoden och 

tillvägagångssättet. Arbetets resultat och analys presenteras i kapitel fem och i det sista 

kapitlet knyts säcken samman med en avslutande diskussion. 

     Arbetets fördelning har varit lika då vi tillsammans har sökt all fakta och gemensamt har 

skrivit allting. Då det har varit mycket material att bearbeta har vi valt att dela upp böckerna 

oss emellan till att läsa hälften var för att sedan i samarbete med varandra valt vad som ska tas 

med.  
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2. Problemområde 

Det finns olika förklaringar till vad begreppet livskunskap kan innebära men det finns ingen 

specifik definition på det. I Svenska akademins ordbok så finns ingen förklaring och detta tror 

vi kan tyda på att det är ett förhållandevis nytt begrepp och ord i svenska språket.  

     En allmän tolkning skulle kunna vara att det handlar om livet. Att man ska kunna behärska 

olika delar för att ta sig fram i livet. Det skulle kunna vara praktiska saker, som att laga mat, 

reparera en cykel, betala en räkning, städa och så vidare. Vi har valt att bortse från denna 

aspekt i vårt arbete då skolans syn på livskunskap inte handlar om yttre egenskaper utan att 

hitta sig själv och andra på det inre planet så som beskrivits i tidigare forskning.  

     Livskunskap är inget eget ämne, och det finns inte heller i olika ämnes kursplaner eller i 

läroplanen (Lpo94) som något som skolor ska undervisa i. Ändå får man uppfattningen att det 

är ett nytt ämne på svenska skolors scheman. Vissa skolor sträcker sig så långt som att skriva 

egna läroplaner om livskunskap, vad som ska ingå i ämnet och vilka målen är med att arbeta 

med det. Det finns motioner i Sveriges riksdag som menar att livskunskap ska vara 

obligatoriskt i grundskolan. Karin Hjälmeskog (v) anser att livskunskap ska införas på 

gymnasiet som ett obligatoriskt ämne men att det där ska röra frågor kring hemmet. (Dagens 

nyheter, 2003-12-22) 

      

 

2.1. Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att klargöra vad livskunskap innebär, varför det bör 

undervisas och hur det kan göras i svenska skolan.  

     Vi vill undersöka vad begreppet livskunskap innebär och var det har sin grund. Vi vill veta 

vad som har gjort att det har dykt upp som ett begrepp inom skolans värld på senare år. Vi vill 

ta reda på om det är nytt eller om det alltid har funnits i skolan. Vi vill veta varför vissa skolor 

undervisar i livskunskap och vilken anledningen är till att andra skolor inte gör det.  

     Vi undrar om livskunskap kommit upp i samband med skolans roll att fostra eleverna. 

Joakim Landahl menar att skolans uppgift är att fostra eleverna efter normer och värden så att 

eleverna ska kunna passa in i dagens samhälle. (Landahl, 2006) Vi funderar på om det är 

livskunskap som krävs för att uppnå detta. Jonas Qvarsebo är inne på samma spår då han 

menar att skolans uppdrag, fostran av eleverna, är att förbereda dem för samhället och 

arbetslivet. (Qvarsebo, 2006) 
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     Vi är medvetna om att följande frågeställningar kan ses som normativa men vi vill påpeka 

att vi inte har tagit några som helst ställningar till huruvida livskunskap ska finnas på schemat 

i svenska grundskolan eller om det inte ska göra det. Vi har valt följande frågeställning då vi 

inte har kommit i kontakt med några vetenskapliga källor som belyser varför livskunskap inte 

ska användas.  

     Frågorna som vi ställt oss kommer att besvaras genom en analys av olika sorters material. 

Böcker skrivna av forskare som på något sätt har en koppling till denna uppsatsens tolkning 

av livskunskap. Vi kommer att titta på skolmaterial som för nuvarande används av de skolor 

som har livskunskap på schemat.  

 

  

2.2. Frågeställningar 

 Vad innebär livskunskap och var kommer begreppet ifrån? 

 Varför bör livskunskap undervisas i svenska skolor? 

 Hur kan livskunskap undervisas i svenska skolor? 
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3. Teori och begrepp 

Detta kapitel inleds med en historisk återblick över skolans och individens historiska 

utveckling. Därefter följer en genomgång av läroplansteori, hur läroplaner formuleras, tolkas 

och hur de används i verkligheten. Kapitlet kommer även att ta upp de delar från 

styrdokumenten som kommer att användas som utgångspunkter i resultat- och analysdelen. 

Till sist ges förklaringar till relevanta och återkommande begrepp. 

 

 

3.1. Skolans historiska utveckling 

Henry Egidius menar att skolans historiska utveckling inte är så rätlinjig som det ofta 

framstår, att skolans utveckling styrs parallellt av samhällets. Han skriver att det istället 

handlar om en kamp mellan grupper som konkurrerar mellan varandra om makt och 

inflytande. (Egidius, 2001) 

     Egidius har tagit hjälp av Albert Kellys bok ”the Curriculum” för att visa hur skolans 

utveckling under senare delen av 1900-talet har sett ut och att de ger en förståelse för de 

förändringar som tagits i akt i början av 2000-talet. (Egidius, 2001) 

 

1. regelstyrningen svarar mot en typ av utbildning som karakteriseras av  

 studier i form av inhämtande av kunskapsinnehåll, 

 undervisning som överföring av kunskaper från lärare och lärobok till 

elever/studenter. 

 

2. målstyrning svarar mot en kursplanering som karakteriseras av 

 studier som ska leda fram till välavgränsade, tydliga, utvärderingsbara mål, 

 undervisning som ett medel att nå de uppställda målen. 

 

Eftersom arbets- och samhällslivet är resultatstyrt påverkar det skolans styrning; 

 

3. studier i form av en aldrig avslutad process, 

 utbildning som organiserat stöd för de studerandes personliga och professionella 

utveckling. 

(Egidius, 2001:38-39) 
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Ovanstående schema visar en övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning men 

Egidius menar att förändringarna självklart är djupare än så. Det är många saker som spelar in 

så som kultur- och samhällsutveckling och synen på kunskapens värde och nytta. (Egidius, 

2001) 

     En filosof som har påverkat skolans utveckling främst på 1900-talet var John Dewey. Han 

hade många tankegångar inom pedagogiken bland annat menade han att individen utvecklas 

genom ett samspel med sin omvärld. Dewey rekommenderade en utbildning där 

utgångspunkten ligger i elevens eget intresse och att lärarna stimulerar och motiverar till 

elevens utveckling. Under samma tidsperiod skedde snabba samhällsutvecklingar och man 

ville då hitta nya idéer att införa i skolan som överrensstämde med samhällsutvecklingen. 

Idéerna skulle inte bara låta bra utan även fungera praktiskt i verkligheten. Dewey låg bakom 

många av idéerna som senare togs i akt i praktisk form av hans efterföljare och som gav 

upphov till nya metoder för undervisningen. (Hartman & Lundgren, 1980)  

     I första delen av 1900-talet påverkade världskrigen skolans utveckling. Kunskap som 

behövdes i krigen poängterade, samhällsvetenskap, samhällsplanering, socialt arbete, 

psykologi, sjukvård, ekonomi och kultur. ”Skapa välfärd åt alla medborgare” gjorde att 

grundskolor införskaffades och även en gymnasieskola för alla att kunna gå i. Universiteten 

behölls men de delades in i olika enheter beroende på vilket ämne eller program de höll. Nu 

var det inte längre så att kunskapen låg inom människan som egen enhet utan i nytta för 

samhällsutvecklingen. (Egidius, 2001) Den svenska skolkommissionen för år 1946 riktade sig 

åt två olika håll, dels att skolan skulle bygga på samarbete men också att den skulle 

individualiseras. Denna uppdelning har vidare genomsyrat läroplanerna. I de politiska 

besluten har sagts att skolan ska utbilda till både socialisation och kvalificering. 

Socialisationen syftar till att fostra och utbilda till olika sociala roller och för en allmängiltig 

kompetens. Kvalificeringen innefattar fostran och utbildning mer inriktat på resultat och 

kunskapsnivåer. (Isling, 1984)  

     Egidius menar att i dagens samhälle ställs kraven på att människan själv ska hitta ett 

livslångt lärande och allt färre väljer att inte utbilda sig inom statlig och kommunal befattning. 

På 1970- och 80-talet så skedde stora förändringar, inte bara inom skolan. Den självständiga 

tiden var förbi och läroplanen skulle nu vara politiskt framtagen. En ny läroplan togs fram, 

Lgr 80, som tog bort skillnader mellan lätta och svåra kurser och skoldagen blev mer samlad. 

Den skulle ge plats för tillval, temaarbeten och fria aktiviteter. Den nya läroplanen bröt 

nationalstatens makt över de lokala skolorna, lärarna och eleverna. Eftersom skolan utvecklats 

väldigt olika från land till land inom EU så sågs det som en självklarhet i 90-talets Sverige att 
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enskilda rektorer, lärare elever och studenter själva skulle ta ansvar för sin intellektuella och 

professionella utveckling. Förändringar utifrån, så som avvecklingar i framförallt USA och 

Storbritannien gjorde att vi i Sverige flyttade driftansvaret av skolan ner till kommunerna. 

(Egidius, 2001) Egidius menar att det är svårt att förklara med ord vad som hände och varför. 

Målen formulerades väldigt allmänt och detta skapade förvirring i hur de skulle tolkas och 

man talar nu om läroplanskoder när man menar de grundtankar som vanligen outtalade styr 

inriktningen på skolans och undervisningens utformning. (Egidius, 2001) 

     De läroplaner som nu fanns stämde inte längre in med hur lärarna uppfattade sig själva och 

omvärlden, till exempel att ge eleverna religiös tro och att inskärpa underdånighet. Den 

förändring som skedde i samhällslivet påverkade vad som skulle tas upp i Lgr 80. Den skulle 

innefattas av elevansvar, självstyrt lärande, verklighetsinriktade studier, lokalt 

utvecklingsarbete, precis det som hände inom företagen och i offentliga verksamheter. Det var 

inte längre aktuellt att grundskolan skulle förbereda eleverna för arbetslivet genom att ha 

yrkesutbildningar utan förberedelserna där skulle istället innehålla ansvar, lojalitet, 

gruppsamverkan, konflikthantering och problemlösning. (Egidius, 2001) 

     Allteftersom fler skolor skulle ingå i samma läroplan blev Lgr 80 mer och mer inaktuell 

och redan ett årtionde senare kom en ny, den som vi fortfarande går efter, Lp094. Även 

framväxten av kompetens – och nätverkssamhället spelade en väldigt betydande roll för att en 

ny läroplan skulle skrivas. De fyra k:en, kompetens, kunskap, kreativitet och kommunikation 

tillsammans med informationsteknikens utbredning gör att vi nu lever i ett k-samhälle, 

nätverkssamhälle. Genom att globaliseringen uppfattades av allt fler människor kom en ny tid 

då människor, varor, kapital och tjänster att börja röra sig mer och mer utan hinder över 

jordklotet. När Sverige gick med i EU kom krav om att skolorna skulle följa utvecklingen 

även i övriga medlemsländer. För att göra alla parter nöjda blev den nya läroplanen både mål- 

och resultatstyrd. Förklaring till detta är att regeringen vid olika tillfällen bestod av 

socialdemokraterna och sedan de borgerliga. De skapade olika utredningar med olika 

målsättningar, en för betygssättningen och en för studiearbetet. När väl Lp094 stod klar var 

det en sammanställning av båda dessa utredningar som hade fått ta hänsyn till varandra för att 

skapa ett samband mellan betyg och förvärvade kunskaper. Resultatet var en ”skola för 

bildning”. Från början var Lpo94 tänkt som en läroplan med tydliga och utvärderingsbara mål 

men det blev istället det som många har kommit att kalla för ”flum”. (Egidius, 2001) 
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3.2. Läroplansteori 

Vi har valt att använda oss av Göran Lindes bok om läroplansteori. Den ger en bra och 

övergripande introduktion till läroplansteori. Vi är medvetna om att det är en lärobok, därav 

inte vetenskaplig. Primärkällorna till följande stycken har varit svåra att komma i kontakt med 

så därför valde vi Linde.  

     Läroplansteori ägnar sig åt läroplanen, hur den är uppbyggd, vad som ingår i den och hur 

den tillämpas. Läroplansteori har förändrats över tid vad det gäller fokus för dess studie av 

läroplaner. Fram till 1960-talet koncentrerades forskningen till vilka kunskaper som är bra att 

ha och vilka olika modeller som ska användas för att ta fram en kursplan. De senaste 

forskningarna har istället lagt fokus på empiri. Det har visat sig att innehållet i undervisningen 

påverkas av andra faktorer än det som står i läroplanen. Läroplansteori har närmat sig den 

forskning där undervisningsförloppet studeras. Anledningen till detta är att man vill se vad 

som egentligen undervisas istället för det som enligt läroplanen ska undervisas.     

Läroplansteori är indelad i tre olika delprocesser där den första är formulering av läroplaner, 

den andra är transformering av läroplanen och den sista är realisering av läroplanen. (Linde, 

2006) 

 

Formulering av läroplaner 

Läroplanerna är utformade med inspiration utifrån filosofers tankar och idéer kring lärande. 

Platon och hans lärjunge Aristoteles var förmodligen de första filosoferna som hade dessa 

tankegångar. Samma tankar har förts vidare genom filosofer som Locke, Rousseau och Kant. 

Dessa filosofer hade uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad, vad som ses som 

kunskap, vad det ”goda” är och hur de unga ska bli goda medborgare. Filosofernas 

uppfattningar kan uppfattas som läroplansfilosofi. I huvudsak handlar det om etik, 

epistemologi
1
 och socialfilosofiska frågor som; hur ska samhället organiseras och vad är ett 

gott samhälle? (Linde, 2006) 

     Ulf P. Lundgren har introducerat begreppet läroplanskod, innefattande grunderna för 

urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning. Läroplanen kan tolkas 

utifrån dessa olika koder som i sin tur kan ge vägledning i undervisningen. De läroplanskoder 

som finns är: klassisk, realistisk, moralisk, rationell, aristokratisk och demokratisk. Den 

klassiska läroplanskoden har som mål att bilda eleverna och forma dem efter ett specifikt 

ideal. Den användes mest innan andra världskriget men nu har den försvagats till förmån för 

                                                
1Epistemologi – Läran om kunskapsteori (Linde, 2006:20) 
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nytt tänkande. Realistisk läroplanskod innebär vetenskaplig förståelse av världen. Denna kod 

har främst förekommit på realgymnasium och numera på de naturvetenskapliga programmen. 

Den moraliska läroplanskoden handlar om att skapa en viss moral och lojalitet hos elever och 

den finns med i den obligatoriska skolan. Rationell läroplanskod kan även kallas utilistisk 

läroplanskod och det är den så kallade nyttokoden. Den syftar till att förbereda eleverna för de 

praktiska delarna i livet och används mest inom de yrkesinriktade programmen på gymnasiet. 

Den aristokratiska läroplanskoden kan ses som exempel i engelska internatskolor och dess 

syfte är att separera eleverna från ”vanligt” folk. Separationen ska inte ske genom 

utbildningsinnehåll utan genom dess stil och språk. Den demokratiska läroplanskoden är 

motsägelsefull då den å ena sidan säger att eleverna ska ta eget ställningstagande och vara 

aktiva i samhället samtidigt som den redan är formulerad med information om hur man ska 

tänka och se på världen. (Linde, 2006; Lundgren, 1979) 

     Hur dessa läroplanskoder ska organiseras har beskrivits genom ytterligare koder av Basil 

Bernstein. Han titulerar koderna collection code och integrative code. Collection code innebär 

att man koncentrerar sig på ämnen var för sig och att ämneskunskaperna mäts genom 

kunskapsprov. Inom denna kod arbetar lärarna självständigt medan de inom integrative code 

arbetar tillsammans. Integrative code skiljer sig ytterligare från collection code genom att den 

är ämnesövergripande. Bernstein har även två koder för hur kunskap ska eller kan bedömas av 

lärare. Performance code innebär att elevernas kunskaper bedöms i form av prov. Här får 

eleven ta eget ansvar för sin inlärning. Läraren bedömer endast kunskapsnivån och tar inte 

hänsyn till elevens process och inte heller till eleven som individ. Det som sker utanför skolan 

tas inte i beaktning när eleven är i skolan, dessa är två skilda världar. Motsatskoden är 

competence code där läraren istället för att mäta kunskaperna ser till elevernas personliga 

utveckling. Eleverna bedöms utifrån till exempel sin karaktär och samarbetsförmåga. Här 

flyter skoltid och fritid samman och integreras i undervisningen. (Linde, 2006) 

 

Transformering av läroplanen 

Transformering av läroplanen innebär tolkningar av, tillägg till och fråndrag från läroplanen. 

Det finns fyra olika faktorer som påverkar hur tolkningarna, tilläggen och fråndragen görs. 

Faktorerna är sociala aspekter, läroböckernas inverkan, läraren som individ och 

undervisningsprocessen. (Linde, 2006) 

     De sociala aspekter som påverkar transformeringen är hur samhällets uppbyggnad 

avspeglas i skolan. Skolan skapar mönster som efterliknar hur det ser ut i samhället så att 

eleverna lättare ska kunna anpassa sig efter samhällets normer. (Linde, 2006) 
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     Även läroböckerna påverkar. De stämmer överens med läroplanen men sen är det lärarna 

som väljer ut vilka delar de vill använda sig av. Annat tillgängligt material, såsom färdiga 

arbetsuppgifter, styr innehållet i undervisningen. Vissa ämnen kan påverkas av sin egen 

tradition, att hålla kvar vid det som ska ingå i ämnet och hur man ska förmedla det. Medan 

läroplanen kan tänka sig att bryta traditionen och förnya så håller läroboksförfattare och lärare 

gärna kvar vid det traditionella. (Linde, 2006) 

     Ytterligare faktor är hur läraren är som individ. Läraren är fri att tolka läroplanen. Alla 

tolkar olika och det beror även på vilket ämne det gäller. Vissa ämnen är mer inramade och 

styrda än andra. Lärare har en viss repertoar och lärarprofessionalitet. Repertoaren innebär att 

läraren har en eller flera olika planeringar som de använder sig av och skiftar mellan, 

beroende på vilket område de undervisar i. Om de är säkra i sin planering kan de vid behov 

byta ut en viss del, antingen innehållet eller metoden. Det finns fyra typer av professionalitet, 

lärare som reagerar direkt på en specifik händelse i skolan och åtgärdar denna, lärare som har 

en avslappnad relation till eleverna men ändå gör skillnad mellan lärare och elev, lärare som 

vill arbeta självständigt utan att styras uppifrån och de lärare som visar engagemang i eleverna 

och deras framgångar. (Linde, 2006) 

     Till sist kan också undervisningsprocessen påverka innehållet. Undervisningsprocessen 

styrs av så kallade ramfaktorer, grundade i Urban Dahllöfs studie (i Linde, 2006, red. och i 

Lundgren, 1979), och dessa ramar kan utgöras av yttre begränsningar såsom antal elever i 

klassen, skolans utrustning eller material. Det kan också vara reglerande ramar som 

exempelvis betygssystemet. (Linde, 2006) 

       

Realisering av läroplanen 

Realisering innebär hur läroplanen blir till verklighet i undervisningen. Här är det främst 

kommunikationen och aktiviteten i klassrummet som är central, hur läraren håller i lektionen 

och hur eleverna arbetar. Det finns speciella modeller för samspelet mellan lärare och elever i 

klassrummet. Det huvudsakliga är fråga–svar–reaktion. En fråga ställs, ett svar ges och 

därefter kommer en reaktion på svaret. (Linde, 2006) 

     Interaktionsmönstret i klassrummet bestäms av att det är ett visst innehåll som måste 

hinnas med under en viss tid. Läraren får då reglera tidsanvändningen så att målen för 

lektionen uppnås. Dahllöf (i Linde, 2006, red. och i Lundgren, 1979) har gjort en analys 

gällande lärares frågande i klassrummet och kommit fram till att lärare väljer ut vissa elever 

till att svara på frågor för att hålla sig inom tidsramen. Denna grupp elever som får frågor 

kallar han styrgrupp. För att läraren ska kunna känna av om hela klassen hänger med ställs 
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frågor till styrgruppen som innehåller medelmåttiga elever. Om det är tidsbrist innehåller 

styrgrupperna duktiga elever som väljs ut så att svaren kommer snabbt och lektionen kan 

fortsätta. (Linde, 2006; Lundgren, 1979) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att läroplanen är övergripande för hur verksamheten i skolan 

ska se ut. När det gäller vilka mål inom ämnen som eleverna ska uppnå skrivs kursplaner. 

Läroplanen har enligt Linde en lång livslängd medan kursplanerna kan ändras kontinuerligt. 

Målen i kursplanerna är skrivna utifrån vad eleverna ska kunna efter ett avslutat 

arbetsområde. Det står inget om vad de ska arbeta med eller hur de ska arbeta för att nå dessa 

kunskaper. Vad de jobbar med och hur det sker ska bestämmas på lokalt plan och gärna i 

samråd med eleverna. (Linde, 2006) 

 

     Linde menar att dagens läroplan kan tolkas utifrån Bernsteins integrative code. Med andra 

ord är den ämnesövergripande. Vad det gäller betygskriterierna lutar de mot Bernsteins 

competence code där elevens utveckling inom ämnet bedöms. Linde menar också att 

kursplanerna kan tolkas utifrån Lundgrens läroplanskoder och att de till största del tillhör den 

rationella men att de andra koderna också genomsyras i kursplanerna men med olika 

tyngdpunkter i olika ämnen men detta beror på hur arbetet med lokala läroplaner ser ut i 

skolorna. (Linde, 2006) 

 

 

3.3. Utgångspunkter 

En av de utgångspunkter vi kommer att använda oss av är läroplanen, Lpo94, då närmast det 

som har att göra med etik, moral, normer och värden. Ytterligare utgångspunkter är 

kursplanerna för religionskunskap och biologi. Som blivande lärare är vi medvetna om att det 

finns fler ämnen i grundskolan, till exempel samhällskunskap och idrott och hälsa, vars 

kursplaner överrensstämmer med vad som ingår i livskunskap/SET. Anledningen till att vi 

inte har valt att ta med dessa ämnens kursplaner i detta arbete beror dels på vi inte kände att 

tiden räckte till men mestadels eftersom biologi och religionskunskap är de ämnen som Jan 

Björklund nämner. 

     Citat från läroplanen och kursplanerna kommer att presenteras i resultatet tillsammans med 

skolans historiska utveckling, läroplansteori och forskning om vad livskunskap innebär, dess 

ursprung och argument till varför det ska undervisas i svenska skolor. 
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3.3.1. Lpo94 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

har vi hämtat citat som kan kopplas samman med livskunskap. De mest centrala är de som 

handlar om att skolan ska fostra och forma eleverna till goda samhällsmedlemmar. I detta 

ingår att eleverna ska lära känna sig själva och våga vara sig själva bland annat då det gäller 

ställningstagande till åsikter. De ska även kunna känna av och förstå andra människor. 

Skolans uppdrag är också att se till att eleverna tar ansvar. (Lpo94) 

     Inom läroplanen finns också något som kallas ”Den dolda läroplanen”. Den skrevs utav 

Philip Jackson efter en undersökning i skolan bland elever. Han kom fram till att eleverna 

utsattes för olika sorters övningar där deras tålamod testades. Det Jackson menar med dold 

läroplan är alla de krav som finns inom klassrummet men som inte är nedskrivna. I en svensk 

undersökning har man hittat följande krav i klassrumssituationen.  

 Kravet att arbeta individuellt. 

 Kravet att vara uppmärksam. 

 Kravet att kunna vänta. 

 Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt. 

 Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter. 

 Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet. 

(Isling, 1984:53) 

 

3.3.2. Kursplaner 

Kursplanerna för religionskunskap och biologi är centrala för denna undersökning då deras 

innehåll stämmer mest överens med vad som ingår i och utbildas i livskunskap/SET. Inom 

religionskunskap har delen om etik lyfts fram och inom biologi ligger fokus på hälsa och 

samlevnad samt människors relation till varandra.  

 

 

3.4. Begreppsdefinition 

De begrepp som kan kopplas till livskunskap är som tidigare nämnts social kompetens och 

emotionell intelligens. Vi kommer att använda oss av olika preventionsforskares
2
 teorier om 

social kompetens och emotionell intelligens och dess koppling till livskunskap. Dessa 

                                                
2 Prevention – ”…förebyggande åtgärder, …samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och 

förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras… ” (Nationalencyklopedin) 
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forskare är Howard Gardner (1994), Daniel Goleman (1997, 1999), Birgitta Kimber 

(1999,2004,2007), Terje Ogden (2003,2005), Anders Persson (2000) och Peter Salovey 

(1997). 

 

Livskunskap 

Livskunskap finns inte definierat i Nationalencyklopedin (2008), inte heller i Svenska 

Akademins Ordbok (2008) finns en förklaring. Om ordet delas upp till två ord, liv och 

kunskap så finns det definitioner att hitta. Liv enligt Svenska Akademins Ordbok är att ”vara 

levande, förmågan att leva” och kunskap definieras som ”förhållande att veta något, att vara 

bevandrad, vetande, kännedom”. Om dessa definitioner då sätts samman skulle livskunskap 

betyda att man har kännedom om hur man ska leva.  

     Livskunskap i detta examensarbete kommer att ses som SET, se vidare under följande 

rubrik.  

 

SET 

Träningsprogrammet Social och Emotionell Träning är utformat av Birgitta Kimber och syftar 

till att förebygga psykisk ohälsa i skolan. (www.set.st) Detta begrepp används i samband med 

livskunskap inom skolan. Vissa skolor väljer att benämna den sociala och emotionella 

träningen för antingen livskunskap eller SET. 

 

Emotionell intelligens 

Denna intelligens, EQ, innefattar olika förmågor såsom motivation, impulskontroll, 

humörstyrning, känslokontroll och empati. (Goleman, 1997) Kimber delar också in EQ i fem 

olika områden, att hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och social 

kompetens. (Kimber, 1999) 

 

Intelligenskvot 

Den intelligens som är mest använd kallas IQ och enligt Nationalencyklopedin står det för 

intelligenskvot, en individs intelligens bestämd med intelligenstest. 

 

Social kompetens 

Social kompetens är ett vitt begrepp som många har försökt att definiera. Gemensamt för 

många är att det handlar om jaget, andra och relationen till varandra i olika miljöer.  
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     Birgitta Kimber definierar social kompetens som ”Att kunna hantera känslor i relation till 

andra människor, att hantera förhållanden, läsa av sociala situationer och att kunna röra sig i 

olika sociala miljöer.” (Kimber, 1999:11) 

     Terje Ogdens beskrivning av social kompetens ser lite annorlunda ut. Han menar att 

”Social kompetens beskriver hur barn förhåller sig till omgivningens förväntningar och hur de 

tillgodoser sina sociala behov.” (Ogden, 2003:24) I detta fall ses ordet kompetens som inre 

förmågor, exempelvis tankar, känslor och motivation. (Ogden, 2003) 

     Staffan Petersson och Lars Sjödin menar att ”…social kompetens innebär att kunna 

etablera kontakt med andra individer på ett värdefullt sätt.” (Petersson & Sjödin, 2001:18) 

Ytterligare menar de att arbetet med social kompetens är att lära sig hur man ska bete sig i 

olika situationer och med olika personer. (Petersson & Sjödin, 2001) 

     Med andra ord innebär social kompetens känslohantering, självförståelse och hur relationer 

skapas och upprätthålls.  

     Sammanfattningsvis kan tolkas att begreppet livskunskap består av social kompetens och 

emotionell intelligens.  
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4. Metod och material 

I föregående kapitel presenterade vi arbetets teorier, skolans historiska utveckling och 

läroplansteori. Vi redogjorde även för utgångspunkterna och gav definitioner kring centrala 

begrepp. I detta kapitel tar vi upp val av metoder, hur arbetsprocessen har gått till samt 

beskriver det material som har analyserats utifrån styrdokumenten, skolutveckling och 

läroplansteorin. Avslutningsvis tar vi upp forskningsetiska problem.  

 

 

4.1. Metodologi 

När man pratar om metodteori brukar man oftast nämna kvalitativ och kvantitativ metod. 

Dessa skiljer sig åt då kvalitativ metod innebär att man försöker få en förståelse för det som 

undersöks och genom att ställa sig frågan varför det är som det är. I en kvantitativ metod tar 

man ut en mätbar del som man vill undersöka och man besvarar frågorna hur många och hur 

mycket. Vår forskningsmetod är en kvalitativ metod då vi undersöker hur och varför ett visst 

begrepp ser ut och fungerar som det gör. (Hartman, 2004)  

     Vi har som sagt valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill beskriva livskunskap 

så grundligt som möjligt. Vi vill gå till grunden med vad livskunskap innebär och beskriva det 

utifrån olika synvinklar. Hade vi velat se till dess utbredning inom svenska skolor hade vi 

använt oss av en kvantitativ metod. (Kjaer Jensen, 1995) 

     Mogens Kjaer Jensen menar att det finns olika undermetoder inom kvalitativ metod där 

grounded theory är en av dem. Vidare skriver han att en undersökning ofta kan innehålla 

många olika undermetoder och detta gör det svårt för forskare att kunna specificera vilken 

metod de har använt sig av. (Kjear Jensen, 1995) Vi har inspirerats av grundad teori och 

använt oss av dess del som handlar om kategorisering. 

     Mikael Alexandersson menar att för att kunna använda sig av en kvalitativ metod så måste 

en analys genomföras. Han definierar här analys som ”att plocka isär och analysera delarna” 

(Alexandersson, 1998) I vårt fall betyder det att vi ska plocka ut de delar som utgör 

livskunskap och sedan undersöka vad de betyder för att på så sätt ta reda på vad livskunskap 

innebär.  

     Alexandersson skriver också att datainsamlandet inom kvalitativ metod inte har något 

egentligt slut. Huvudmomentet i en kvalitativ studie är analysen och tolkningen av det 

material som har samlats in. Presentationen av det resultat som har tagits fram är höjdpunkten.  
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     För att en kvalitativ studie ska bli så trovärdig som möjligt rekommenderar Alexandersson 

att forskare använder sig av fyra olika byggstenar, urval, validitet, generalisering och 

triangulering. Urvalet bör spegla en variation av hur fenomenet uppfattas. Validitet kan delas 

in i två kategorier, extern respektive intern. Båda mynnar ut i huruvida det går att generalisera 

information och om den uppfattas lika av givare, informatör och mottagare. Generaliseringen 

ingår i alla kategorierna och den syftar till att tolka, översätta och jämföra. Den sista 

byggstenen, triangulering, finns det olika typer av. Deras syften är att minska den kritik som 

ofta riktas mot kvalitativ forskning. Detta görs genom att de framkomna data kontrolleras och 

undersöks samtidigt som de ställs mot olika källor och perspektiv. (Alexandersson, 1998)      

     

 

4.2. Tillvägagångssätt 

För att kunna svara på frågeställningarna har vi studerat och tolkat olika skriftliga källor av 

tidigare nämnda forskare, Individ, skola och samhälle av Dewey (1980), Skola och utbildning 

i historiskt och internationellt perspektiv av Egidius (2001), De sju intelligenserna av Gardner 

(1994), Känslans intelligens och Känslans intelligens och arbetet av Goleman (1997,1999), 

EQ - livsnödvändig kompetens av Kimber (1999), Skolans mål och möjligheter och Social 

kompetens och problembeteende i skolan av Ogden (2005,2003), Emotional development and 

emotional intelligence av Salovey (1997), Livskunskap av Nilsson (2001), Social kompetens 

av Persson (2000) och Tänk om av Staffan Petersson & Lars Sjödin (2001).   

     Frågan vad livskunskap innebär har vi besvarat genom att ta reda på hur de olika forskarna 

förklarar begrepp som livskunskap har grundats på. Här har även grundad teori använts som 

metod då vi har kategoriserat och jämfört förklaringarna och vidare tagit fram en generell 

förklaring till livskunskap (Kjear Jensen, 1995). Kategoriseringen har skett genom en 

uppdelning av vad social kompetens betyder, vad emotionell kompetens står för och sedan har 

en jämförelse gjorts vilket har lett till en förklaring som nämns i resultatets sammanfattning. 

För att svara på var begreppet livskunskap kommer ifrån har vi läst svenska källor och genom 

dessa har vi gått vidare till amerikanska forskare som i sin tur har lett oss till varifrån 

begreppet härstammar. Frågorna varför och hur livskunskap bör och kan undervisas i skolor 

har vi försökt besvara genom att lyfta fram forskarnas teorier kring just dessa samt att 

analysera dem kritiskt och koppla samman dessa med skolutveckling, läroplansteorin och 

styrdokumenten.  
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4.3. Material 

Vårt examensarbete har framställts genom att vi har gjort en granskning av olika skriftliga 

källor med fokus på de olika begrepp som vi tidigare har förklarat, livskunskap, SET, 

emotionell intelligens – EQ, intelligenskvot – IQ och social kompetens. Vi har även använt oss 

av muntliga källor, såsom tv-program och föreläsning. Här nedan presenteras de mest centrala 

forskare och författare och deras litterära verk kortfattat för att få en överblick. De skribenter 

som inte är lika stora inom forskningen har vi valt att samla under deras boktitlar. Slutligen 

nämns även styrdokumenten.  

 

Dewey, John 

Dewey var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. Han är även känd för den omtalade 

metoden ”learning by doing”. I boken Individ, skola och samhälle har Sven G Hartman och 

Ulf P Lundgren (1980) tillgängliggjort Deweys betydelsefulla men svåråtkomliga 

originalarbeten.  

 

Egidius, Henry 

Egidius är författare till ett antal böcker inom pedagogik och psykologi. Han har många års 

erfarenhet av pedagogisk forskning och lärarutbildning och även inom dagens och framtidens 

utbildningsfrågor. I boken Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv 

skriver Egidius (2001) om skolans utveckling och hur den har påverkats av 

samhällsförändringarna. Han beskriver skolutvecklingen från 1500-talet och fram till början 

på 2000-talet. 

 

Gardner, Howard 

Gardner är professor vid Harvard University i USA men är mest känd för att ha utformat olika 

teorier om intelligens. I boken De sju intelligenserna (1994) redovisar han de olika 

intelligenser som han har lanserat. De intelligenser som är relevanta för vårt arbete är de 

personliga intelligenserna, intrapersonella och interpersonella. Gardner ger en utförlig 

beskrivning av dessa.   

 

Goleman, Daniel 

Goleman är doktor i psykologi och vetenskapsjournalist på The New York Times. Han har 

tidigare undervisat vid Harvard, varit skribent på tidningen Psychology Today och publicerat 
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ett antal böcker. I sin bok Känslans intelligens (1997) beskriver han den emotionella 

intelligensen, ger exempel på olika typer av människor som behöver utveckla den samt vad 

som kan ske om personer inte utvecklar den. Han är även författare till Känslans intelligens 

och arbetet (1999) men här kopplar han istället den emotionella intelligensen till arbetslivet. 

Han beskriver hur företag kan arbeta och har arbetat med utbildning av sin personal gällande 

emotionell intelligens.  

 

Isling, Åke 

Isling är sedan 1980 doktorand och han arbetar mycket med skolhistorisk forskning, särskilt 

vad det gäller skolans demokratisering. I boken Grundskola för allmänmänsklig kompetens 

(1984) skriver han om 80-talets skoldebatt bland annat gällande skolans roll i samhället, 

traditionens roll inom skolan och andra liknande skolfrågor. Boken ger en demokratisk syn på 

skolutvecklingen.  

 

Kimber, Birgitta 

Kimber är specialpedagog och legitimerad psykoterapeut. Hon är även skaparen till SET 

(social och emotionell träning). Hennes bok, EQ - livsnödvändig kompetens (1999), handlar 

om hur lärare kan arbeta med SET i skolan. Kimber beskriver emotionell intelligens och hon 

ger exempel på elever som behöver träna upp denna. Hon ger även lektionsförslag för olika 

åldrar hur lärare kan arbeta med emotionell intelligens.  

     De påståenden som Kimber gör i denna bok om varför emotionell intelligens bör användas 

i skolan är intressant då hon inte hänvisar till några vetenskapliga förklaringar utan det känns 

som att hon mestadels gör antaganden.  

 

Linde, Göran 

Linde är professor emeritus vid Stockholms Universitet. Han har arbetat som lärare på 

lärarutbildningen och även som konsult inom utbildning. Han har arbetat mycket med 

afrikanske länder och hjälpt dem i sin framställning av läroplaner. I sin bok Det ska ni veta! 

(2006) är huvudfrågan varför vissa kunskaper ur mängden av all världens samlade kunskap 

väljs ut och räknas som giltig för undervisning. Han hänvisar också till omfattande forskning 

om hur det praktiskt går till när läroplaner skrivs, tolkas och tillämpas.  
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Ogden, Terje 

Ogden är skolforskare och professor i pedagogisk psykologi och i Skolans mål och 

möjligheter (2005) skriver han om hur skolan och undervisningen kan utvecklas och 

effektiviseras. Han redovisar även olika undersökningar kring elevers sociala utveckling och 

en mängd olika program för social utveckling.  

 

Salovey, Peter 

Salovey är doktorand i psykologi och jobbar vid Yale University i USA. Han lanserade 

tillsammans med John D. Mayer begreppet emotionell intelligens (EQ) i USA i början på 

1990-talet. Salovey har publicerats i olika böcker med artiklar om emotionell intelligens. Han 

har även varit med och redigerat boken, Emotional development and emotional intelligence 

(1997).  

 

Livskunskap (2001) 

Stiftelsen Allmänna barnhuset gav i samarbete med Folkhälsoinstitutet Agneta Nilsson i 

uppdrag att göra intervjuer med deltagare från Allmänna barnhusets konferens den 2-4 

oktober 2000. I boken Livskunskap ger Nilsson (2001) en sammanfattning av dessa fem 

intervjuer där deltagarna beskriver sin syn på livskunskap och hur man kan arbeta med detta i 

skolan. Agneta Nilsson har bland andra intervjuat Birgitta Kimber, Terje Ogden och Björn 

Gíslason. 

     Precis som Kimbers (1999) bok är inte denna heller vetenskapligt lagd utan det är en 

sammanställning av olika forskares syn på livskunskap och dess utbredning i skolan. 

 

Social kompetens (2000), Social kompetens och problembeteende i skolan (2003), Tänk om 

(2001) 

Tre böcker med titlar enligt ovanstående rubrik är skrivna av olika författare, Anders Persson 

(2000), Terje Ogden (2003) samt Staffan Petersson & Lars Sjödin (2001), men alla behandlar 

social kompetens på något sätt. Persson beskriver social kompetens i allmänhet medan Ogden 

kopplar det till skolans värld och Petersson & Sjödin ger konkreta exempel på hur man kan 

arbeta med det i skolan. Den sistnämnda boken har ingen direkt vetenskaplig anknytning utan 

det är två lärare som genom erfarenhet sett var i olika delar av skolan och undervisningen där 

man kan arbeta med emotionell intelligens och social kompetens. 
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Styrdokument 

Styrdokumenten innefattar läroplaner och kursplaner där skolans lagar och regler 

framkommer. Det finns olika läroplaner för olika skolnivåer och varje skolämne har sin egen 

kursplan. Detta examensarbete koncentreras till läroplanen från 1994 (Lpo94) och 

kursplanerna för biologi och religion i grundskolans senare år (6-9). 

 

 

4.4 Forskningsetiska problem 

Bo Petersson menar att när man gör en forskning måste man ta hänsyn till vissa etiska 

problem. Med detta menas att forskare måste ta hänsyn till människors integritet och känslor. 

När man gör en undersökning där människor är inblandade måste man ta hänsyn till att 

undersökningen och dess resultat kan vara stötande och/eller kränkande för de som berörs av 

forskningen, direkt eller indirekt. (Petersson, 1994) 

     I vår undersökning har inga intervjuer eller liknande metoder där människor har varit 

direkt inblandade gjorts. De forskare vi hänvisar till har däremot gjort undersökningar där 

människor har varit inblandade. Förhoppningsvis har dessa forskare gjort forskningsetiska 

överväganden vid genomförandet av sina undersökningar. I vårt examensarbete har vi försökt 

att framställa forskarnas resultat på ett sådant sätt att det inte får en ny innebörd så att vi inte 

ger en felaktig bild av deras forskning.  
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer arbetets resultat att redovisas. Dessa har listats utifrån arbetets 

frågeställningar i avsnitt 2.2. för att det ska bli klart och tydligt vad det är som svaras på. Vi 

vill uppmärksamma läsaren att resultaten vi har kommit fram till grundar sig på de källor och 

material som använts i detta arbete. Det betyder inte att de är de enda rätta svaren men utifrån 

vårt valda material är det som följer.  

 

 

5.1. Vad innebär livskunskap och var kommer begreppet ifrån? 

Innebörd 

Som nämnts tidigare har vi definierat livskunskap utifrån emotionell intelligens och social 

kompetens. Salovey och Kimber definierar emotionell intelligens till fem olika områden och 

Ogden gör detsamma med social kompetens. Salovey har utifrån Gardners personliga 

intelligenser gjort en definition på emotionell intelligens och Kimber har gjort liknande 

benämningar.    

 

1. Att ha kontakt med sina känslor 

2. Att kunna hantera känslor 

3. Att kunna motivera sig själv 

4. Att uppfatta känslor hos andra 

5. Att skapa och bevara relationer 

            (Salovey i Goleman, 1997:65–66) 

 

1. Att hantera sina känslor 

2. Självkännedom 

3. Motivation 

4. Empati 

5. Social kompetens 

            (Kimber, 1999:10–11)
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Som synes överensstämmer dessa fem olika definitioner med varandra men de är listade i 

olika följd vilket antagligen gör att de inte betyder att de måste följa en viss ordning. Vi anser 

att det troligtvis är lättare att följa denna ordning, så att man har självinsikt innan man bygger 

vidare med förståelse för hur andra känner och agerar. Ingen definition har mer tyngd än 

någon annan.  

     Punkt 1 till 3 handlar om att finna sig själv och förstå och hantera sina känslor, till exempel 

ilska. Det är viktigt att lära sig att förstå vad ilska innebär och sedan hur den ska hanteras så 

att den inte går ut över någon annan. När man sedan vet vad dessa känslor innebär, har 

kontroll över dem och vet hur de ska hanteras kan man lättare sätta sig in i andra människors 

känslor och skapa relationer till människorna (punkt 4-5).  

     ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egen unika egenart[...]”. (Lpo94:12) 

Detta utdrag från läroplanen kan sammankopplas med ovanstående förklaringar angående 

elevernas självkännedom. Det måste ges utrymme i skolan så att eleverna kan få utveckla sina 

inre egenskaper. 

     Enligt tabellerna ovan ingår social kompetens som en del av emotionell intelligens. Ogden 

har formulerat fem olika innebörder av den sociala kompetensen: 

 

1. Samarbete 

2. Självhävdelse 

3. Självkontroll 

4. Empati 

5. Ansvarstagande 

(Ogden i Nilsson 2001:59; Ogden, 2003:235–238; 2006:76) 

 

Om elever ska få social kompetens måste de enligt Ogden besitta egenskaper enligt 

ovanstående punkter. De måste kunna samarbeta med kamrater och med lärare samtidigt som 

de måste kunna följa regler och instruktioner. Inom skolan handlar det också om att eleverna 

ska kunna arbeta med grupparbeten och projektarbeten. Självhävdelse handlar om att eleverna 

måste kunna lyfta sina åsikter och framföra dessa. De måste också våga stå upp för sig själva. 

Eleverna ska visa ansvarsfullhet genom att ta ansvar för sitt eget lärande. De ska kunna 

planera sin tid och sitt skolarbete så att de hinner med och gör det som ska göras. Enligt 

läroplanen ska skolan sträva efter att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och 

sin arbetsmiljö”. (Lpo94:23) De två återstående punkterna, självkontroll och empati, går att 

sammankoppla med Saloveys (1997) och Kimbers (1999).  
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punkter om emotionell intelligens. Dessa handlar mer om att man ska känna sig själv och 

andra än en direkt koppling till skolan.  

     Till både Salovey (1997), Kimber (1999) och Ogdens (2001,2003) beskrivningar av 

emotionell intelligens respektive social kompetens går det förutom till den ordinarie 

läroplanen även att koppla dem till den dolda läroplanen. Som tidigare nämnt innefattar den 

följande punkter; 

 

 Kravet att arbeta individuellt. 

 Kravet att vara uppmärksam. 

 Kravet att kunna vänta. 

 Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt. 

 Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter. 

 Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet. 

(Isling, 1984:53) 

 

Den första punkten kan kopplas till Ogdens (2001,2003) punkt om ansvarstagande. Eleverna 

ska kunna arbeta på egen hand och inte behöva styras av vare sig lärare eller studiekamrat. 

Ogdens (2001,2003) punkt om självkontroll och Kimbers (1999) självkännedom gör sig 

påmind i tre av den dolda läroplanens krav, uppmärksamhet, väntan, motorisk och verbal 

kontroll. För att arbetsmiljön i klassrummet ska bli så bra som möjligt för alla inblandade 

krävs ett samarbete. Ogden nämner att samarbete krävs för social kompetens och den dolda 

läroplanens två sista punkter är exempel på vad som krävs av en elev för att det ska bli en god 

och samarbetsvänlig arbetsmiljö.  

 

Ursprung 

Jonathan Cohen menar att redan i de gamla högkulturerna Egypten, Indien och Grekland låg 

fokus i skolan på att socialisera barnen så att de skulle kunna bli fungerande 

samhällsmedlemmar. (Allen & Cohen, 2006) Dessa tankar finns kvar även i dagens läroplan 

för den svenska skolan. Däremot har fokus fram till nu riktats till elevers IQ. På senare år har 

fokus börjat förändras till att emotionell intelligens ska ha lika stort utrymme som 

ämneskunskaper har i skolan. (Goleman, 1997) Även i Lindes formulering av läroplaner ser 

man att fokus i läroplanerna ligger på att forma elever till goda samhällsmedlemmar. Grunden 

till detta finns redan i gamla filosofers tankar kring människan, samhället och lärande. (Linde, 
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2006) Både Rousseau och Dewey hade tidigt tankar om att allt skulle utgå från individen. Att 

elevernas utveckling skulle ske utifrån deras egna behov och att undervisningen skulle styras 

av samhällets utveckling. (Hartman & Lundgren, red, 1980)    

     Även intresset för social kompetens har ökat sedan mitten på 1900-talet. Då fann forskare 

att det fanns ett samband mellan mental hälsa och social kompetens. De fann också en 

koppling mellan bristande social kompetens och skolk, disciplinproblem, studieavbrott, 

antisocialt beteende och drogmissbruk. (Ogden, 2003) De forskare Ogden menar är Parker & 

Asher, Patterson och Dusenbury & Botvin och de är eller har alla varit verksamma i USA. 

     I början på 1980-talet kom Howard Gardner i sin forskning fram till att människan har sju 

olika sorters intelligenser. Förutom de ämnesrelaterade intelligenserna finns de personliga 

intelligenserna, intrapersonell och interpersonell. Den intrapersonella intelligensen syftar till 

individens inre utveckling medan den interpersonella intelligensen riktas utåt mot andra 

individer. (Gardner, 1994) Inom SET ska eleverna bildas genom att hitta sig själva och bygga 

upp en självkännedom. De ska även lära sig att förstå andra och deras känslouttryck. Detta 

stämmer överens med Gardners definitioner av intra- och interpersonell intelligens.  

     Peter Salovey har som tidigare nämnts myntat begreppet emotionell intelligens, EQ, men 

det är genom Daniel Goleman och hans bok Känslans intelligens som begreppet har blivit 

vida känt. Goleman påpekar att begreppets innebörd inte är något nytt men att det tidigare inte 

har fått den uppmärksamhet som det har nu. (Goleman, 1997) 

     Undersökningar i USA visar att ungdomars EQ har minskat sedan mitten på 1980-talet. 

Fler lider av depression, är aggressiva, nervösa, impulsiva och lättretliga. För att försöka lösa 

dessa problem har program utformats bland annat av en social institution. Programmen 

används i USA men även i Sverige och detta i förebyggande syfte för att motverka elevers 

dåliga situation vilken kan vara ”[...] dålig impulskontroll och dålig kommunikations-, stress- 

och problemlösningsförmåga, samt svårighet att acceptera sig själva och andra kulturer”. 

(Kimber, 1999:7) 

 

 

5.2. Varför bör livskunskap undervisas i svenska skolor? 

Terje Ogden menar att skolan ska utföra ett förebyggande arbete så att elever med 

psykosociala problem inte ska stöta på större problem senare i livet än vad de redan har. Han 

menar nämligen att dessa elever lättare utsätts för kraftiga svårigheter när de blir äldre. Ogden 

förklarar psykosociala problem som ett begrepp för beteendeproblem, emotionella problem 
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och inlärningssvårigheter. (Ogden, 2005) Även Daniel Goleman menar att skolan ska fungera 

som en förebyggelse men i hans fall handlar det om att förebygga tonårsgraviditeter, avbruten 

skolgång, droger och våld. Han menar att hjälpen ofta kommer för sent. Barn och ungdomars 

problem upptäcks inte i tid vilket gör att denna hjälp inte har någon verkan så han vill 

”förebygga hellre än behandla” (Goleman, 1997:318) Barn och ungdomar behöver 

kunskaperna om hur man som människa fungerar i samhällslivet. (Goleman, 1997) 

     I den svenska läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo94, står det mycket om att 

skolan ska fostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Det står även att rektor har 

som uppgift att se till att följande kunskapsområden finns med i undervisningen ”[…]miljö, 

trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol 

och andra droger” (Lpo94:28) Enligt kursplanen för biologi ska här samma frågor tas upp. 

”Frågor som hälsa, droger och funktionshinder belyses. Utifrån perspektivet att ta ansvar både 

för sig själv och andra behandlas frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad” (Kursplan, 

biologi) 

     Det som står i kursplanen för biologi och som även ligger på rektors ansvar har en klar 

anknytning till Golemans resonemang om att ungdomar ska få information om sex och 

samlevnad, tobak, alkohol och droger så att de ska kunna undvika den negativa sidan av det. 

(Goleman, 1997) Denna information är extra viktig för de elever som Ogden (2005) nämner. 

De som har psykosociala problem löper större risk att hamna i bland annat missbruk och 

kriminalitet och detta kan också medföra olika slags problem redan under skoltiden som till 

exempel skolk och avhopp. (Ogden, 2005) 

     Allmänt känt inom skolans värld är att ANT, information om Alkohol, Narkotika och 

Tobak, är ett drogförebyggande arbete som bedrivs minst en gång per år i alla skolor runt om i 

Sverige. Utifrån egna erfarenheter från egen skolgång och under praktiker har vi sett att det är 

vanligt att göra sex- och samlevnadsundervisningen till ett kärlekstema. Birgitta Kimber 

menar inte att teman som dessa ska upphöra men att de ska förekomma oftare med 

kontinuitet. (Kimber, 1999). Hon menar också att social kompetens behöver arbetas med 

fortlöpande genom hela elevens skoltid. Bäst resultat ges om det undervisas på ett enklare sätt 

i de lägre åldrarna för att sedan byggas på och gå in på djupet i samma frågor för eleverna på 

grundskolans senare år. Kimber vill att programmen kring social kompetens ska vara 

schemalagda och på så sätt bilda en tydlig struktur. (Nilsson, 2001) 

     Karol DeFalco är preventionsforskare i USA och har arbetat mycket med livskunskap där. 

Även hon menar att social kompetens ska vara schemalagt. Hon vill att det ska läras ut på 

samma sätt som övriga skolämnen lärs ut, att det ska ske i princip varje dag. Hon föreslår två 
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lektioner varje vecka där de är ungefär 30 minuter långa och sedan öka till 40-45 minuter per 

lektion. (Kimber, 1999; Salovey & Sluyter, 1997) Björn Gíslason anser att emotionell träning 

är något som inte bör isoleras och läras ut enskilt utan det ska genomsyra hela skolans 

verksamhet. Samtidigt säger han att om man inte arbetar med det strukturerat så får man ingen 

kontroll över det och läraren vet inte vad han/hon håller på med. (Nilsson, 2001) Enligt Ogden 

beror mängden arbete med social kompetens på lärarens kunskap och intresse för det. Arbetet 

kan också bero på vilka förutsättningar eleverna har och om de är motiverade. Han menar att 

läroplanen är mer övergripande, det står inget specifikt om social kompetens, vilket gör att 

lärarens kompetens styr om eller hur social kompetens kommer att ingå i undervisningen. 

(Ogden, 2003)  

     Enligt Linde finns det olika faktorer som kan spela roll i undervisningen, bland annat 

undervisningen och läraren som individ. (Linde, 2006) Eftersom social kompetens inte finns 

som ett eget ämne i skolan blir det upp till varje lärare att välja om han eller hon ska undervisa 

i det eller inte. Är det en lärare som känner sig osäker på ämnet kanske denne väljer att avstå 

helt ifrån det medan en lärare som är säker i sig själv kan få in mycket av social kompetens i 

undervisningen.    

     I undervisningsprocessen har Linde beskrivit ramfaktorer som kan vara yttre begränsningar 

i undervisningen, till exempel betygssystemet. (Linde, 2006) Lärare väljer med största 

sannolikhet att planera undervisningen på så sätt att de kriterier som finns i varje ämne uppnås 

och vill då inte lägga ner energi på ämnen som saknar kriterier.  

     Lpo94 är övergripande då det gäller social kompetens. Det finns med fast det står inte 

utskrivet något konkret om det. I följande citat kan man läsa ut det mellan raderna:  

 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. (Lpo94:13)  
 

Social kompetens innebär att kunna förstå sig själv och andra. Det innebär också att kunna 

skapa relationer genom att se sambandet mellan sig själv och andra. Medvetenhet om det egna 

och förmåga att förstå och leva sig in i andra är tydliga exempel på social kompetens. 

     I Lpo94 står det att skolan skall ”verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande 

miljö” (Lpo94:26) Det står också att läraren skall ”[…]främja elevernas[…]sociala 

utveckling” (Lpo94:27) Anders Persson pratar om den sociala kompetensen och hur viktig 

den är i arbetslivet. I exempelvis platsannonser står det att arbetsgivaren söker personer med 

social kompetens och därför bör det läras ut redan i skolan så att eleverna blir förberedda för 
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arbetslivet. I detta sammanhang menar Persson att social kompetens är att kunna smälta in i 

en grupp, att kunna samspela med andra och att kunna ”ta folk”. (Persson, 2000) 

     Ulf P. Lundgrens rationella läroplanskod handlar om att förbereda eleverna för livet som 

kommer, exempelvis för arbetslivet. Denna syftar till de praktiska kunskaper som kan 

behövas för att komma in på arbetsmarknaden men som nämnts tidigare är det inte bara 

praktiska kunskaper som krävs i dagens samhälle när man söker jobb. Den sociala biten är en 

stor och viktig del i det hela. (Linde, 2006) 

     Vid en sökning på social kompetens i arbetsförmedlingens platsbank kommer det upp 564 

resultat. Vi kan inte med säkerhet säga att alla resultat är platsannonser där arbetstagaren ska 

ha social kompetens som egenskap men vid snabb överblick kan vi se att majoriteten faktiskt 

är platsannonser. De tjänster som söks är allt från lärare till fönsterputsare och kockar. 

(Arbetsförmedlingen, 2008-12-11, 11.41) 

 

Reglerna i arbetslivet håller på att förändras. Vi bedöms med hjälp av en ny 

måttstock; inte bara efter hur klyftiga vi är eller efter vår utbildning och 
sakkunskap, utan också efter hur vi uppträder, enskilt och mot varandra. (Goleman, 

1999:11) 

 

     Numera läggs inte lika stor vikt vid hur bra kunskaper människor har på det som de är 

utbildade till utan det viktiga är att de även kan fungera socialt och samarbeta med varandra. 

Om tyngdpunkten ska ligga vid det sociala stämmer det inte överrens med vad politikerna 

säger då de menar att skolan både ska utbilda till socialisation och kvalificering. Med andra 

ord att det ska vara jämvikt mellan EQ och IQ. (Isling, 1984)  

     I en undersökning som gjorts i USA angående bristande kunskaper på arbetsplatser visade 

det sig att majoriteten av dessa var social kompetens. Personer som hade förlorat sitt jobb på 

grund av detta fick gå en kurs, ett återställningsprogram. De som gick denna kurs fick nytt 

arbete 20 procent snabbare än de som inte deltog. (Goleman, 1999) 

     Vem som anser att det var social kompetens som var den främsta bristande kunskapen kan 

vi inte svara på men om det är grund för att avskeda en person från arbetet känns det som att 

social kompetens borde värderas högre i ett tidigare stadium. Genom att lära ut social 

kompetens redan i skolan så skulle kanske kurser för avskedade människor gå att undvika. 

Enligt läroplanen så skall skolan ”förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver.” (Lpo94:14) Det är viktigt att alla har 

samma utgångspunkter och att alla får kunskap inom alla områden som behövs för att fungera 

i samhället.  
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     Skolans huvudmål är att forma eleverna till goda samhällsmedborgare och förbereda dem 

för det framtida livet. Ulf P. Lundgren har introducerat olika läroplanskoder och beskrivit hur 

dessa har följt den utveckling som skett i skolans värld. Den moraliska läroplanskoden är den 

som mest kan kopplas samman med dagens läroplan och denna handlar om att fostra eleverna 

till moraliska och lojala individer. (Linde, 2006) Detta går även att sammankopplas med 

livskunskap då en stor del av detta som ämne i skolan innebär en fostran till goda människor 

som kan passa in i den värld vi lever i. Övriga läroplanskoder går också att skymta i Lpo94 

men inte lika genomgående som den moraliska.  

     Även dagens samhälle går igenom en förändring vad det gäller social kompetens. I vårt 

moderna samhälle jämfört med det gamla jordbrukarsamhället är man nu mer eller mindre 

tvingad att skapa relationer med nya människor. I det gamla jordbrukarsamhället levde man 

oftast enbart med sin familj och nära bekanta. Enligt Persson så handlar det inte om social 

kompetens när man umgås med sin familj och sina vänner, utan det gäller när man är i kontakt 

med personen som man inte har en nära relation till. (Persson, 2000) 

     Familjerelationerna har också påverkats av samhällets förändringar och då främst av den 

tekniska utvecklingen. Idag tar Internet, TV och datorer väldigt stor plats i de svenska 

hemmen. Kimber menar att många barn har bytt ut sina kompisar mot datorer. När barn 

använder datorer istället för att umgås med sina vänner försvinner deras sociala utveckling 

och istället skapas en elektronisk relation. De får inget mänskligt utbyte. Kimber förespråkar 

att social kompetens ska undervisas i skolan eftersom eleverna enligt henne går miste om det 

hemma. Familjerelationerna har också förändrats genom att barnen inte längre har tryggheten 

att ha lika mycket tid med sina föräldrar som förr. Föräldrar idag arbetar mer vilket gör att 

barnen får sysselsätta sig själva och då blir det oftast med teknologiska prylar. (Kimber, 1999) 

     Eftersom samhället förändras kontinuerligt bör skolans utveckling ske parallellt med det. 

Nu behövs mer social kompetens till skillnad från förr. Både då det gäller samhällets krav på 

samarbete inom till exempel arbetslivet men också då det gäller barns sociala förhållanden 

hemma. ”Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (Lpo94:14) Eftersom barn 

idag tillbringar väldigt mycket tid framför TV och dator går de miste om social utveckling. 

Därför borde kanske skolan lägga större vikt vid det i utbildningen.  

     Egidius menar att vi idag lever i ett kompetens- och nätverkssamhälle. Utveckling till att 

ha blivit ett nätverkssamhälle gjorde också att Lgr80 kändes gammalmodig och en ny 

läroplan, Lpo94, skapades. Även hur lärarna uppfattade sig själv styrde valet av en ny 

läroplan då de inte längre kände en samhörighet med vad som skulle undervisas om. (Egidius, 
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2001) Kanske är det så att vi återigen har kommit till ett avgörande. Som blivande och unga 

lärare idag känner vi inte att vi kan sätta oss in i läroplanen. Ungdomar idag, även de som 

vuxit upp på 80- och 90-talen, behöver struktur i sin vardag för att må bra. Många av dagens 

nyblivna lärare innefattas av just dessa och kan därför få svårt i att undervisa utifrån Lpo94 då 

den ibland ses som Egidius (2001) uttrycker det: ”flum”. Det finns ingen tydlig struktur i vad 

som ska eller inte ska tas upp i undervisningen utan det är fritt att tolka.  

     Ytterligare orsak till varför skolan bör undervisa om det i skolan är de risker som kan 

uppkomma om det inte undervisas. Det finns undersökningar i USA som visar på att barn och 

ungdomar mår allt sämre. Vid en undersökning av barn i åldrarna 7 till 16 år vid mitten av 

1970-talet och vid slutet av 1980-talet visade det sig att deras psykiska hälsotillstånd hade 

försämrats. Med andra ord hade ungdomarnas situation ändrats över en 20-årsperiod. 

Ungdomarna hade blivit mer inåtvända, de hade fått fler sociala problem, de kände mer oro 

och ångest, deras koncentrationssvårigheter ökade och de blev mer aggressiva. (Goleman, 

1997) 

     Som vi tidigare nämnt i bakgrunden har den psykiska hälsan bland ungdomar även i 

Sverige försämrats under senare år. Goleman menar att dagens ungdomars brist på emotionell 

intelligens gör att deras hälsotillstånd försämras. Genom träning i emotionell intelligens kan 

problemen underlättas och i bästa fall minskas. Undersökningar visar att de med högre 

emotionell intelligens har klarat av svårigheter bättre än de med lägre EQ. (Goleman, 1997)  

     Förutom de risker på individnivå som Goleman nämner finns även risker inom andra 

områden. Kimber har listat ytterligare fyra risknivåer: familje-, kamrat-, skol- och 

samhällsnivå. De olika nivåerna är oberoende av varandra men om något finns kan det leda 

till psykisk ohälsa eller att något problembeteende uppstår. På individnivå kan 

koncentrationssvårigheter uppstå, eleverna kan få problem med skolarbetet i tidig ålder, skolk 

kan förekomma, de kan få tidig drogdebut och de kan utveckla aggressivitet. Inom 

familjenivån är det dåliga familjeförhållanden som kan uppkomma, exempelvis missbruk eller 

våld. På kamratnivå handlar det bland annat om utanförskap och att hamna i ”fel” 

umgängeskrets. Skolnivå kan handla om trivsel, hur lärarna ser på eleverna samt 

kunskapsmässiga problem. Sist, på samhällsnivå spelar faktorer som fattigdom, arbetslöshet 

inom bostadsområdet och segregation in. (Kimber, 2004) 

     För att minska risken för psykisk ohälsa inom de olika nivåerna menar Kimber att social 

och emotionell intelligens skulle underlätta. Hon ger inte förslag på åtgärder men hon nämner 

vad som kan vara bra att ha för att hälsan inte ska försämras. Hon kallar dessa skyddsfaktorer. 

Inom individnivån bör ungdomar ha en god social kompetens, god emotionell säkerhet och 
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stark KASAM
3
. Skolklimatet bör vara av hög social och emotionell grad och ungdomar bör 

kunna skapa och behålla relationer med kamrater. (Kimber, 2004) 

     Det står i läroplanen att skolan ska ge en likvärdig utbildning till alla elever och att 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Lpo94:13) Lärare 

ska se till varje individ och att alla elever ska komma fram i undervisningen. Detta är viktigt 

för att bland annat stärka deras självkänsla och att eleverna ska utvecklas socialt. Linde 

skriver om ett visst interaktionsmönster i klassrummet där innehållet av lektionen bestäms av 

tidsramen. Där väljer läraren ut styrgrupperna och genom dessa kan det tyvärr bli så att alla 

elever inte lyfts fram i undervisningen. (Linde, 2006) Då blir det med största sannolikhet de 

tysta och tillbakadragna eleverna som blir drabbade. Om dessa elever inte får möjlighet att 

höras i klassrummet är chansen till social och emotionell utveckling väldigt liten.  

     Utvecklingen som skett i klassrummet med att de tysta inte tar lika stor plats och att de 

behöver komma fram mer ser troligtvis annorlunda ut nu än förr. I och med att eleverna har 

fått större friheter, eller kanske tagit dem, så innebär det också förändringar inom vanligt hyfs. 

Det är allmänt känt att klassrumssituationen var annorlunda förr. Då gjorde disciplinen att alla 

elever var tysta och därmed fick alla ungefär lika stort utrymme och dagens problematik kring 

att välja ut styrgrupper var sannolikt inte lika stor eller om ens nödvändig.  

 

 

5.3. Hur kan livskunskap undervisas i svenska skolor? 

Det finns olika sorters program som är utvecklade att användas som utbildning inom skolan. 

Som vi tidigare nämnt är SET ett utav dessa och det verkar också vara det mest använda inom 

skolan i Sverige. Programmet är utvecklat utifrån olika program i USA. Kimbers (1999) första 

tanke var att direktöversätta dessa till svenska men insåg ganska snabbt att deras kultur inte är 

densamma som vår vilket gör att vissa uppgifter inte blir relevanta. Istället har hon omarbetat 

och gjort upp eget material kring social och emotionell träning för elever i årskurs 1-9. 

Uppbyggnaden av materialet är att det finns introduktionsböcker, lärarböcker och elevböcker 

som är kallade Livsviktigt (2007).  

     I läroböckerna förklaras de olika uppgifterna som finns att göra med ett syfte, 

tillvägagångssätt och saker som kan tas upp innan och efter. Elevböckerna är indelade i 

kapitel där olika teman behandlas. Exempel från elevboken i årskurs nio är problemlösningar, 

tro och lycka, att vara ledsen, lyssna och så vidare. Varje tema är uppdelat så att eleverna 

                                                
3KASAM – Känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991)  
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först får en uppgift att göra på egen hand. Eleverna ska exempelvis svara på frågor utifrån sig 

själva. Sedan följer en uppgift där eleverna ska arbeta tillsammans två och två, i grupp eller 

med hela klassen. Oftast avslutas temat med en läxa att ta hem och göra, antingen på egen 

hand, med vårdnadshavare eller en släkting. Dessa läxor är givetvis inte obligatoriska utan det 

beror på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. Böckerna är upplagda så att varje 

kapitel ska hinnas med under ett lektionstillfälle. Vissa teman är återkommande från bok till 

bok då de ses som relevanta för upprepning. Kapitlen är inte beroende av varandra utan de 

kan användas när det känns mest relevant. Kanske har det uppstått en incident i klassen där en 

viss händelse behöver tryckas på lite extra. Det kan också vara lämpligt att jobba med hur 

eleverna ser på sin framtid i samband med gymnasievalen som ska göras.  

     Ett annat ofta förekommande material kring livskunskap är StegVis (2008). Detta program 

är utvecklat av Björn Gíslason och Lars Löwenberg. Det är en svensk version av programmet 

Second Step som ursprungligen utvecklades för att förhindra elevers aggressiva beteende. Den 

svenska versionen av programmet har utvecklats till att i första hand ha följande som 

målsättning för eleverna: förstå och komma överens med andra, lösa sociala problem och 

använda sociala färdigheter samt hantera ilska. (Gíslason & Löwenberg, 2008) KOLLA! 

StegVis 4 är ett läromedel som används för grundskolans senare år. I läromedlet ingår 

uppgifter och övningar för att stärka elevernas självkontroll och öva dem i empati och 

problemlösning. Det är uppbyggt för att undervisas under 15 lektioner där varje lektion 

innehåller ett tema. Lektionerna ska följas i ordning då de går in och avlöser varandra. 

(Gíslason & Löwenberg, 2008) Märkbart här är att Gíslason säger emot sig själv då han, som 

vi tidigare nämnt under föregående fråga, inte tycker att livskunskap ska undervisas 

strukturerat utan att det ska genomsyra hela undervisningen. Han har ändå skapat ett program 

som är just strukturerat och som ska undervisas under ett visst antal lektioner. 

     Linde anger även läromedel som en påverkan på vad som tas upp i undervisningen. Finns 

det exempelvis inget läromedel kan det möjligtvis vara så att vissa lärare då inte engagerar sig 

i det utan istället väljer undervisning där det finns färdiga läromedel. (Linde, 2006) Vi tror att 

det blir lättare för lärare att undervisa inom livskunskap om det finns material. 

     Petersson och Sjödin menar att social kompetens utvecklas genom kommunikation. Den 

sociala kompetensen utvecklas beroende på om människor lyssnar till varandra eller inte. 

Petersson och Sjödin tycker att man inom skolan ska skapa inlärningssituationer där eleverna 

får tillfälle att öva på reflektion, ställningstagande och självständigt tänkande. (Petersson & 

Sjödin, 2001) I deras bok Tänk om ger de exempel på övningar där elevers sociala kompetens 

tränas upp. Dessa övningar menar de ska ingå i den ”vanliga” undervisningen. Det kan vara 
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allt ifrån reflektions-, kommunikations-, och empatiövningar till mer kroppsliga övningar som 

minspel och samarbetsövningar. Övningarna kan vävas in i undervisningen för att till exempel 

starta upp eller avsluta ett tema eller område. (Petersson & Sjödin, 2001) 

     Det är skilda uppfattningar om hur livskunskap ska undervisas i skolan. Några säger att det 

ska ske strukturerat och på vissa utsatta tider medan andra menar att det ska genomsyra hela 

skolans vardag. Bernsteins organisation av läroplanskoder är uppdelat i två delar, collection 

code där man separerar ämnena från varandra och integrative code där det är mer 

ämnesövergripande. (Linde, 2006) Det finns inget rätt eller fel vad gäller detta men just med 

tanke på ämnet livskunskap bör det möjligtvis följa Bernsteins integrative code så att 

livskunskapen genomsyras hela tiden. 

     Bernstein har även en teori för hur bedömning kan eller ska ske. Han pratar om 

performance code där elevens kunskaper mäts och competence code där läraren mer ser till 

elevens utveckling och dess karaktär samt samarbetsförmåga. (Linde, 2006) I den sistnämnda 

koden ser man ett samspel mellan eleven i skolan och eleven på fritiden, där dessa två olika 

världar flyter samman. Enligt Lpo94 ska ett samarbete mellan skola och hem ske för att 

eleven ska utvecklas på bästa sätt (Lpo94) och det är detta enligt vår tolkning som Bernstein 

också menar. Som många av tidigare nämnda forskare, bland andra Bernstein i Linde (2006), 

Petersson & Sjödin (2001) samt Gíslason (2008) förespråkar så ska livskunskapen integreras i 

helheten för att uppnå bästa möjliga resultat och det är det som stämmer överens med 

competence code. Vad gäller performance code kan det troligtvis vara svårt att koppla 

samman med livskunskap då den handlar om att mäta kunskaper och att mäta social och 

emotionell kompetens är inte ett alternativ. Social kompetens och emotionell intelligens går 

inte att mäta med prov då det egentligen handlar om en utveckling. Det är inget som någon 

föds med men däremot går det att öva upp och utvecklas inom. (Ogden, 2006) Elevers 

utveckling ser man till inom competence code och även samarbetsförmåga som är ytterligare 

en ingrediens i social kompetens.  

 

 

5.4. Sammanfattning  

Om vi ser till de forskare Salovey (1997), Kimber (1999) och Ogden (2001,2003) anser de att 

livskunskap innebär arbete med social kompetens och emotionell intelligens, vilket är vår 

generella förklaring till livskunskap. Detta tillsammans med det material som finns att 
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använda kring livskunskap i skolan visar att livskunskap främst handlar om att lära känna sig 

själv, sina känslor och hur man ska uttrycka dessa tillsammans med andra.  

     Livskunskap har sitt ursprung i USA där det började som ett projekt för att förebygga 

aggressivitet och våld bland ungdomar. Anledningen till att det har kommit till Sverige beror 

bland annat på att hälsan bland ungdomar har försämrats. Arbetet som utförs med livskunskap 

i USA har spridits vidare till Sverige genom bland annat forskare som har studerat skolor i 

USA. I Sverige handlar det inte i lika stor utsträckning som i USA om aggressivitet och våld 

utan mer om elevers välbefinnande. Programmen hur man kan arbeta med det i skolan har 

därför gjorts om så att de ska passa svenska ungdomar.  

     Frågan om varför livskunskap ska undervisas handlar också om förebyggelse enligt 

forskarna. Både Ogden och Goleman anser detta. (Ogden, 2005, Goleman, 1997) Goleman 

menar också att det är bättre att ta itu med problemet innan det har uppstått för att slippa 

behandla människor senare i livet. (Goleman, 1997) Kimber är också inne på förebyggelse då 

hon menar att riklig information och bland annat sex och droger ska kunna förhindra för tidig 

graviditet och missbruk. Hon anser också att den sociala kompetensen försvinner i takt med 

samhällets tekniska utveckling. Idag sitter barn hemma vid sina datorer istället för att leka ute 

med sina vänner. Hon tycker att det är viktigt att undervisa i social kompetens för att det inte 

ska försvinna. (Kimber, 1999) Den sociala kompetensen är också viktig då det kommer till 

arbetslivet. Goleman och Persson anser att det behöver undervisas i då många arbetsgivare 

idag kräver att deras anställda ska ha just social kompetens. (Goleman, 1999 Persson, 2000) 

Hur detta ska ske finns inget slutgiltigt svar på men många skolor har infört livskunskap som 

ett ämne och det har också skrivits material kring det. 

     De två största materialen för livskunskap i svenska skolor är Livsviktigt (2007) och 

StegVis (2008) och dessa är utformade för att användas som om livskunskap är ett eget ämne. 

Deras innehåll ger exempel på hur man kan arbeta med livskunskap i skolan. De ger exempel 

på olika uppgifter som läraren kan göra med eleverna. Alla med olika teman men som på ett 

eller annat sätt knyter samman med elevernas sätt att hitta sig själva och öppna sig för 

varandra. 
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6. Diskussion 

Vårt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vad livskunskap innebär, varför och hur 

det kan undervisas i svenska skolor. Vi kan inte med säkerhet sätta en definition på 

livskunskap. Däremot har vi fått fram olika teorier som kan innefattas i begreppet och vad 

dessa innebär. Vi kan inte heller säga exakt var begreppet kommer ifrån. Vi vet var social 

kompetens och emotionell intelligens kommer ifrån men hur det kom att bli livskunskap i 

Sverige är fortfarande oklart.   

     Vi har funderat på USA och kring detta har vi tänkt varför Sverige har kopierat tanken 

bakom livskunskap eftersom våra samhällen inte är lika varandra. USA har en annan kultur än 

oss. Är klimatet hårdare för ungdomarna i USA än vad det är här? Om det är så, behövs 

livskunskap verkligen här då? Vi vet att ungdomars hälsa i Sverige har försämrats men 

samtidigt så visar Kimbers (2004) resultat att de elever som har fått undervisning i 

livskunskap inte har förbättrat sin hälsa.  

     När vi har studerat styrdokumenten har vi kommit fram till att mycket av det som står där 

ingår i livskunskap eller SET. Detta betyder att det som kan kopplas till livskunskap redan 

ingår i skolan på ett eller annat sätt. De citat som vi har plockat ut från styrdokumenten och 

sedan sammankopplat med teorier i resultatdelen är tydliga exempel på vad som ingår in 

livskunskap.  

     Hur kommer det sig att vissa skolor väljer att göra upp en egen kursplan för livskunskap? 

Är det så att lärarna känner att de inte kan få in det i den vanliga undervisningen? Enligt 

läroplanen måste vissa krav uppfyllas men hur skolor väljer att uppfylla dem spelar ingen roll. 

Vissa skolor kanske bara nuddar vid kriterierna som rör de social och emotionella delarna. 

Räcker det för att kraven ska ha uppnåtts? Om det räcker med en liten del av det så får inte 

eleverna tillräckligt för att klara sig i livet men det är nog för att gå ut skolan. Kanske är det 

då som livskunskap kommer in i bilden.  

     Vi som blivande lärare kan tycka att det är svårt att få in allt som redan står i läroplanen 

och kursplanerna i undervisningen vilket gör att det kan vara svårt att dessutom klämma in 

social och emotionell kompetens. Om en incident har inträffat på rasten kanske det känns 

mest relevant att ta upp diskussionen angående denna direkt än att vänta till nästa 

livskunskapslektion. Om incidenten diskuteras omedelbart försvinner tid från den ordinarie 

lektionen vilket kan leda till att allt som ska hinnas med inte gör det.  

     Vi tycker att resonemanget kring social kompetens som en stor del på arbetsplatsen är 

intressant. Vi kan förstå att social kompetens värderas högt inom pedagogiska yrken och 
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andra där man arbetar med människor hela dagarna. Att det i arbeten såsom vissa 

industriarbete där man arbetar självständigt med en maskin känns inte lika relevant för yrket 

men självklart är det viktigt att ha det allmänt. Även i dessa yrkens platsannonser står det att 

social kompetens är en värderande egenskap.  

     Självklart är det viktigt med kunskaper för att komma någon vart i livet men klarar man 

inte av det sociala så finns det enligt oss ingen större mening med att ha en massa kunskaper 

som man då endast håller för sig själv. Är man säker i sig själv, kan förstå sig själv och förstå 

andra och klarar av att skapa och bevara relationer så tror vi att man kan komma väldigt långt 

i livet. Teoretiska kunskaper går oftast att läsa sig till på ett eller annat sätt, exempelvis genom 

böcker eller internet. Är man inte social nog att kunna förmedla sina kunskaper till andra har 

dessa ingen funktion. 

     Detta ämne har varit intressant att fördjupa sig i då vi troligtvis som framtida lärare 

kommer att få undervisa i livskunskap. Många skolor runt om i Sverige har redan infört 

livskunskap som ett ämne, några av dem sedan många år tillbaka. Som komplement till en 

mentorstjänst är det inte omöjligt att det även ingår undervisning i livskunskap. Här har inte 

högskolan hunnit med i utvecklingen och kan erbjuda utbildning om vad livskunskap är och 

vad det innebär att vara lärare i det. Anledningen till detta tror vi helt enkelt beror på att 

Livskunskap inte finns som ett eget ämne i läroplanen. Vi hoppas att denna uppsats ska kunna 

underlätta till en viss del, i alla fall då det kommer till vad Livskunskap handlar om.  

 

 

6.1. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi kommit in på nya och intressanta tankar som skulle kunna bli 

utökade forskningsområden kring livskunskap. Om livskunskap skulle komma att införas som 

ett ämne inom den obligatoriska skolan vore det intressant med diskussioner om det ska 

betygsättas eller inte. Det är svårt att betygsätta hur social en människa är och vem kan säga 

att en person är social? Detsamma gäller emotionell intelligens. Vem kan säga hur öppen man 

ska vara med sina känslor och vem bestämmer hur man ska känna i olika situationer? Vi har 

under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) märkt att vissa elever inte bryr sig om sin 

skolgång på de lektioner där betyg inte sätts, exempelvis SvEn (extra stöd i svenska och 

engelska). Om det då inte går att betygssätta livskunskap, kommer det att tappa sin funktion 

om eleverna väljer att avstå eller inte ta det på allvar eftersom det inte kommer att påverka 

deras skolgång? 
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