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Sammanfattning 

Vi har i denna undersökning valt att fokusera på ämnet livskunskap och materialet 
”Livsviktigt” med utgångspunkt i hur eleverna uppfattar ämnet, om de har uppfattat 
varför de har ämnet och vad de anser att de lär sig. Vi undersökte även om det finns 
skillnader i hur pojkar och flickor uppfattar ämnet samt om elever i de olika skolåren 
uppfattar det olika. Vi har använt oss av enkäter till fyra skolår (skolår 1 till skolår 4) 
samt två gruppintervjuer i skolår 3. Då livskunskap är en form av värdegrundsarbete har 
vi med hjälp av litteratur undersökt vad skolans värdegrund innefattar. Vi har i vår 
undersökning kommit fram till att eleverna uppfattar att de lär sig de saker som 
materialet säger sig lära ut och de flesta elever säger sig veta syftet med ämnet. Det som 
flest elever uppfattar att de lär sig är hur andra kan känna sig och hur de kan lösa olika 
konflikter som kan uppstå. Vi kunde inte se några större skillnader i hur pojkar och 
flickor uppfattar ämnet. Mellan de olika skolåren kunde vi se vissa skillnader men inte 
några övergripande. 
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Förord 

Vi är två tjejer som under vår utbildning på Lärarhögskolan kommit i kontakt med 
varandra och insett att vårt intresse för elevers lärande är ungefär detsamma. Vi har 
under utbildningen kompletterat varandra bra när det till exempel gäller olika 
gruppuppgifter. Vi har valt att skriva om livskunskap då vi båda fattat intresse för det 
under vår verksamhetsförlagda utbildning.  

Vi har tagit ansvar för olika delar då arbetet har varit omfattande. Linda har tagit ansvar 
för bakgrund, resultatavsnittet (inte analysdelen) och referenserna. Hillevi har tagit 
ansvar för det teoretiska perspektivet och metodavsnittet. Analysen och diskussionen är 
de största delarna i vårt arbete och dessa har vi tagit gemensamt ansvar för. Vi har även 
tagit delat ansvar för tidigare forskning som båda har läst och delgett varandra 
information om.
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Bakgrund 

Mobbning är förekommande på nästan alla skolor i olika former. Detta är något som 
uppmärksammas på olika sätt, bland annat har det vid upprepande tillfällen i media 
tagits upp om elever som utsatts för mobbning och trakasserier i så stor utsträckning att 
de inte längre vågar eller orkar gå till skolan. Hur många det verkligen är som mobbas i 
skolan är svårt att säga. I Brisrapporten (2005) tas bland annat mobbning upp. Där kan 
man se att hela 15 % av alla samtal och mail som kom in under 2005 handlade om 
mobbning.  

Mobbning ett av de tyngsta problemområdena i BRIS historia. Under 1990-talets mitt sköt 

statistiken i höjden och mobbning kom fram till de senaste åren att bli den vanligaste orsaken 

för barn att kontakta BRIS. Med mejlverksamheten har dock den psykiska ohälsan och 

familjekonflikterna kommit att bli de områden som ökar mest. 

Kontakterna om mobbning har på senare år varit tämligen konstanta, men sker framförallt via 

telefon; utsatthet av mobbning är någonting barn och ungdomar vill tala om. Ämnet är dubbelt 

så vanligt bland pojkkontakter som bland flickor. Mer än var femte pojkkontakt med BRIS 

handlar om mobbning jämfört med var tionde för flickor. (Brisrapporten 2005:16) 

I skollagen står det: 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

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

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan.  

/../ 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. Skollag (1999:886) 

Skolan skall (alltså) motverka dessa beteenden. Detta kan göras på olika sätt, bland 
annat genom att arbeta på ett sätt som får eleverna medvetna om hur andra kan uppleva 
olika situationer, hur missförstånd uppstår och hur man kan lösa olika konflikter. I LPO 
94 står det. 

Skolan ska sträva efter att varje elev 

 

utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter,  

 

respekterar andra människors egenvärde, 

 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor, 

 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen (LPO 94) 

Livsviktigt 

”Livsviktigt” och social emotionell träning (SET) är olika övningar med stigande 
svårighetsgrad i fem olika moment för elever från förskoleklass till skolår 9, där de övar 
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sin emotionella och sociala förmåga. De moment som övningarna är utformade från 
beskriver Birgitta Kimber som: 

Självkännedom (att veta vad man känner och kunna använda sina känslor då man fattar 

beslut; att ha en realistisk bedömning av sina egna förmågor och ett sunt självförtroende), att 

hantera sina känslor (att veta varför man känner på ett visst sätt och hur man skall hantera 

sina känslor så att de, istället för att förstöra för en, hjälper en att klara den uppgift man står 

inför; att kunna kontrollera sina känslor och att kunna vänta med belöning för att nå ett mål), 

empati (att förstå hur andra känner och kunna se saker ur deras perspektiv; att uppskatta att 

andra känner annorlunda samt att kunna hantera och förstå dessa olikheter), motivation ( att 

använda den inre motorn för att nå sina mål; att lära sig ta initiativ och sträva efter förbättring; 

att klara motgångar och frustrationer på vägen mot målet och stå ut med att utdelning kommer 

senare) och social kompetens (att kunna hantera känslor i relation till andra människor; att 

kunna hantera förhållanden, läsa av sociala situationer och kunna röra sig i olika sociala 

miljöer, vilket bl a innebär att man skall använda sig av sina känslor vid samarbete, 

förhandlingar, konfliktlösningar och vid hantering av andra människors känslor; att kunna 

använda olika verktyg för att lösa konflikt- och problemsituationer). (Kimber 2001:6) 

I skolor idag förekommer det en hel del bråk, mobbning och kränkningar och det kan 
vara värt att arbeta med olika övningar som ökar elevernas kännedom om sina egna och 
andras känslor, vilket övningarna i ”Livsviktigt” tar upp. Det är viktigt att eleverna 
själva förstår och är insatta i varför de arbetar med ämnet. Även föräldrar bör vara 
införstådda i arbetet med livskunskap och ”Livsviktigt”. Vikten av detta beskriver 
Birgitta Kimber i materialet som: 

SET undervisningen berör ett område som föräldrarna är lika mycket experter på som läraren 

och som de finner så viktigt att de brukar vilja hjälpa till. Föräldrarna måste därför informeras 

löpande om vilka moment eleverna arbetar med så att föräldrarna kan medverka. (Kimber 

2001:8) 

”Livsviktigt” består av tio böcker som är anpassade efter de olika skolåren. Övningarna 
i böckerna är anpassade efter ålder och de är utformade på olika sätt med olika teman 
och övningar beroende på vilket skolår boken är tänkt för. Böckerna för alla skolår är 
genomsyrade av de fem olika momenten, självkännedom, hantera sina känslor, empati, 
motivation och social kompetens. I de äldre skolåren tas till exempel ämnen som 
alkohol och droger upp medan dessa inte nämns i de yngre skolåren, där det mer är 
inriktat på konflikter, mobbning och att vara en bra kompis.  
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Undersökningsområde 
I skolan arbetar de bland annat med något som kallas för värdegrund. Det är en 
gemensam grund som vilar på demokratiska värden och människors lika värde. I skolan 
finns goda möjligheter att lära eleverna dessa värden då de spenderar stor del av dygnet 
i skolan och träffar många olika människor. I LPO 94 står det följande om 
värdegrunden: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2§). 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet. (LPO 94) 

Värdegrundsarbete kan utföras på många olika sätt och vi har valt ett arbetssätt som 
kallas för livskunskap. Vi har hittat en del undersökningar och studier på både 
värdegrundsarbete och vad värdegrunden innebär samt undersökningar av ämnet 
livskunskap.  

Vi har valt att studera elevernas uppfattningar om ämnet livskunskap och materialet 
”Livsviktigt” då vi tycker att det är mest intressant att se hur de uppfattar ämnet än hur 
lärarna uppfattar ämnet. När det gäller studier om värdegrunden har vi endast använt 
studier utförda bland de äldre skolåren, det är dock ingen nackdel för oss då vi har 
använt dessa studier för att reda ut vad värdegrundsbegreppet innebär. När det gäller 
undersökningarna av livskunskap är de inriktade på både lärare, elever och föräldrar, 
dock främst på lärare och vad de tycker om ämnet och om de ser någon utveckling på 
eleverna under arbetet med livskunskap.  
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Syfte 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur elever på den aktuella skolan uppfattar 
ämnet livskunskap och materialet ”Livsviktigt”. Syftet är även att ta reda på om svaren 
skiljer sig mellan pojkar och flickor samt mellan olika skolår. 

Problemformulering 

 

Hur uppfattar eleverna på den här skolan livskunskap? 
- Känner de till varför man har livskunskap? 
- Vad anser de att man lär sig? 
- Vad tycker de om materialet ”Livsviktigt”? 
- Skiljer sig svaren mellan pojkar och flickor? 
- Skiljer sig svaren mellan de olika skolåren?     
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning 
Vi sökte studier om materialet ”Livsviktigt”, livskunskap, och värdegrundsarbete och 
kommer här att presentera de studier och undersökningar vi anser har relevans för vårt 
arbete. Vi kommer först att presentera studierna om skolans värdegrund för att sedan gå 
in på livskunskap som är en form av värdegrundsarbete.  

Skolans värdegrund 

Livskunskap är en form av värdegrundsarbete men det finns andra sätt att arbeta med 
värdegrunden. Vi har fokuserat på två studier av värdegrundsarbete och 
värdegrundsfrågor. Jens Pedersen har i ”Vägar till värderingar och värden” (2004) 
studerat värdegrundsbegreppet på två olika sätt. Första delen använder han till att gå 
tillbaka och studera läroplaner från Lgr 62 fram till LPO94. I den andra delen behandlar 
han olika vägar till värderingar enligt de som verkar inom skolan (skolledare, lärare och 
elever), han har använt sig av fokussamtal i gymnasieskolor. Andra delen är den som vi 
har fokuserat på och kommer att använda oss av nedan. Den andra studien vi har använt 
oss av är Matts Dahlkwists studie ”Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor” (2006) 
där han först fokuserat på att reda ut olika delar av värdegrundsfrågor. I hans andra del 
går han in på olika sätt att arbeta med värdegrunden, mer konkreta tips. Vi har fokuserat 
på den första delen. 

Jens Pedersen har i sin undersökning kommit fram till sex olika innebörder som kan ges 
begreppet värdegrund.  

De sex innebörder som kan urskiljas är att värdegrunden kan vara att (a) värna om människors 

lika värde, (b) visa omsorg om andra med sämre villkor, (c) efterleva vissa umgängesregler, (d) 

arbeta för gemenskap i klassen och skolan, (e) ge utrymme åt olika former av elevinflytande 

men också att (f) respektera och uppmuntra människors existentiella funderingar. (Pedersen 

2004:63) 

Även Matts Dahlkwist har delat in värdegrundsbegreppet i olika delar. 

1. Demokrati och mänskliga rättigheter 

2. Fostran till tolerans 

3. Etiska frågor i mediesamhället 

4. Droger 

5. Självbild, social kompetens och vardagsrelationer 

6. Mobbning och kränkande beteende 

7. Ordning och regler i skolan 

8. Syn på lärande och kunskap 

9. Makt, genus och jämställdhet 
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10. Lag och rätt 

11. Hållbar utveckling och miljöfrågor.      (Dahlkwist 2006:9) 

Det finns stora likheter mellan de innebörder som både Dahlkwist och Pedersen har 
tagit fram. I Pedersens fall är det sex större områden som innehåller stor del av det som 
Dahlkwist tar upp. De har kommit fram till indelningarna av värdegrunden på olika sätt. 
Dahlkwist har i början av sin bok delat in värdegrundsbegreppet, däremot finns inte 
information om hur han har kommit fram till denna indelning. Pedersen har kommit 
fram till sin indelning genom de fokussamtal han hade tillsammans med skolledare, 
lärare och elever. Både Pedersen och Dahlkwist ser stora fördelar i att arbeta medvetet 
med värdegrundsfrågor, och ger exempel på hur detta skulle kunna gå till. Pedersen 
beskriver olika aktiviteter som de skolor han har undersökt arbetar medvetet med. Båda 
talar om att värdegrunden är något som kan användas under hela skoldagen.  

Denna process ska omfatta och genomsyra hela skolans verksamhet – i undervisningen, på 

rasterna, i korridorerna på språng mellan lektionerna, i de dagliga mötena mellan elever och 

skolpersonal och mellan de vuxna på personalrummen. (Dahlkwist 2006:25) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolans vardagsarbete erbjuder många och osökta 

tillfällen att bearbeta värdegrundsfrågor. Av samtalen framgår att många lärare också använder 

sig av aktuella händelser i och utanför skolan, liksom av det aktuella ämnesstoffet som grund 

för sådana diskussioner. (Pedersen 2004:74) 

Trots att det finns många fördelar med att arbeta med värdegrundsfrågor ser både 
Pedersen och Dahlkwist att det i skolan finns hinder för arbetet. Pedersen har i sin 
studie fokuserat på gymnasiet där betyg bland annat utgör ett hinder. Elever och lärare 
är väl insatta i betygen och eleverna förväntar sig betyg i de ämnen de har. Gymnasiet är 
även kursinriktat där klasserna inte blir psykologiska grupper på samma sätt, eftersom 
eleverna inte får samma kontakt med varandra. Även olika ämnen behandlar 
värdegrundsfrågor olika då vissa ämnen gör det lättare att ta upp samhällsfrågor och 
levnadsfrågor. Fokus i ämnena ligger på att hinna med kursen och lärarna ser 
svårigheter i hur de kan koppla in värdegrunden i kurserna. Pedersen skriver även att 
den ökande individualiseringen kan vara ett hinder för värdegrundsarbete. Detta genom 
att eleverna själva arbetar för att komma in på högre utbildningar. Även Dahlkwist ser 
dessa hinder: 

Kurssystemet i skolans högre årskurser har medfört att under längre tid sammanhållna klasser 

och grupper har blivit något allt mer ovanligt, liksom det faktum att valbarheten och 

profileringen i skolan markant har ökat. /,,./  

Många menar också att den ökade individualiseringen kan vara något som försvårar 

relationsarbetet i skolan och därmed förutsättningar för en god kommunikation och goda 

samtal. Den individualisering som är en följd av den ökande mångfalden i samhället – 

mångfalden av livsstilar, synsätt, värderingar och kulturyttringar – har naturligtvis också medfört 

att det har blivit svårare att genomföra ett enhetligt värdegrundsarbete. Också bedömningen 

och betygssättningen av våra elever kan medföra att värdegrundsarbetet lätt kan komma i 

skymundan. /.../ Frågan om att ”hinna med kursen” prioriteras många gånger före 

”värdefostran”. (Dahlkwist 2006:13) 
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Både Pedersen och Dahlkwist har hittat hinder för de äldre skolåren. Vår studie är gjord 
på de yngre skolåren och då försvinner en del av hindren. Till exempel sätts idag inga 
betyg i yngre åldrar vilket gör att den pressen inte finns hos eleverna eller lärarna. 
Eleverna har oftast samma lärare i de flesta ämnen vilket gör det lättare för lärarna att ta 
till värdegrundsarbete när det passar in. Även om de yngre skolåren också har 
uppnåendemål har de inte samma scheman med fasta ämnen och om det skulle behövas 
kan de lättare ändra i sina scheman. Grupperna bland de yngre skolåren är oftast mer 
inarbetade genom att man arbetar mycket med gruppsammanhörighet. 

Livskunskap 

När det gäller livskunskap har vi fokuserat på tre undersökningar där alla tre tar upp 
ämnet livskunskap. Dock har inte alla valt att studera materialet ”Livsviktigt”. Den 
första undersökningen vi valt att använda är Jenny Berglunds, Désirée Janssons och 
Hanna Niemis ”Livsviktigt- Införandet av livskunskap på skolor i Umeåområdet.” 
(2006). De har studerat hur materialet ”Livsviktigt” infördes på olika skolor runt om i 
Umeåområdet. De har valt att lägga fokus på pedagogernas synsätt på införandet. Den 
andra undersökningen vi valt är Nina Mattsons ”Livskunskap – en fallstudie i hur skolan 
kan stärka barns sociala kompetens” (2006). Hon har valt att fokusera på SET (som 
”Livsviktigt” är uppbyggt efter) och på EQ (Emotionell Intelligens). Mattson har 
studerat föräldrars, lärares och elevers uppfattning av hur skolan med hjälp av SET kan 
stärka elevernas sociala kompetens. Den tredje undersökningen som vi valt att använda 
oss av är Barbro Liljeblads och Lena Paterson-Olanders ”Livskunskap – eget ämne eller 
pedagogisk grundsyn?” (2006) där de har intervjuat tre lärare och tre proffesionella 
aktörer. Dessa aktörer fann de genom att leta upp tre material som används inom 
livskunskap. De hittade en aktör per material. De material de använde sig av är 
”Livsviktigt”, ”EQ trappan” och ”Lions Quest". 

I alla tre undersökningar finns en positiv inställning till livskunskap i skolan. Detta 
gäller från så väl lärare som föräldrar och elever. Det finns dock vissa undantag där till 
exempel lärare inte känner att de ser någon direkt förändring hos eleverna men de tror 
däremot att den förändringen kanske tar tid och inte utmärks på samma sätt som annan 
kunskap. Alla tre undersökningar är utförda där arbetet ej pågått under någon längre tid 
vilket de flesta material förutsätter.  

Även om det kunde vara svårt att se om någonting hade hänt i klassklimatet redan, tyckte de 

flesta lärare att på längre sikt har undervisningen säkert betydelse. (Berglund, Jansson, Niemi 

2006:14) 

När jag frågar om man kan se att Livskunskap ger resultat hos eleverna, svarar Monica att man 

märker det när man är mitt uppe i olika övningar. Hon tror att man ser resultat på lång sikt och 

framförallt att det visar sig på högstadiet då eleverna oftare stöter på prövningar som testar till 

exempel om man är stark som person, vågar säga nej och så vidare. (Mattson 2006:37) 

Det är inte bara hos eleverna som lärarna ser en förändring. Vissa ser även en förändring 
hos sig själva och sitt sätt att förhålla sig till eleverna, något som är viktigt då vissa 
material förutsätter att det blir ett ämne som genomsyrar hela skoldagen, ett 
förhållningssätt som all personal på skolan bör använda sig av 
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Förändringar som har upptäckts är att barnen tar mer ansvar, tänker på hur man är mot 

varandra, vill reda ut konflikter, tänker sig för innan man blir arg och att de även talar om för 

sina föräldrar hur de ska bete sig. (Mattson 2006:39) 

Alla tre professionella aktörerna är överens om att det är en fördel om arbetet genomsyrar hela 

verksamheten. Förhållningssättet blir då tydligt och det blir lättare för barnen att internalisera 

det och att göra det till en integrerad del av personligheten. (Liljeblad, Paterson-Olander 

2006:22) 

Några i personalen ansåg att de har förändrats både i sitt arbetssätt och förhållningssätt sedan 

arbetet med SET började. Förändringar som personalen har upptäckt hos sig själva är bland 

annat större medvetenhet, lyhördhet, mer positivt tänkande, eftertanke innan handlande i olika 

situationer och reaktioner på barnens attityder. Personalen tar också upp den hårda och tuffa 

attityden hos eleverna som ett argument, och tror att arbetet med SET kan leda till ett lugnare 

och mindre våldsamt klimat i samgället och i skolan. (Mattson 2006:42) 

I både Berglunds, Janssons, Niemis och Liljeblads Paterson-Olanders undersökningar 
togs vissa svårigheter upp. Dessa svårigheter handlar om när lärare inte känner eleverna 
närmare och när eleverna kommer längre upp i skolåren och ämnena blir mer 
målanpassade och tiden inte längre är lika lätt att styra över. Dessa problem togs även 
upp av Pedersen och Dahlkwist när det gäller värdegrundsarbeten. Däremot kan man i 
Liljeblads och Paterson-Olanders undersökning se en form av lösning på detta, där 
skolledningen går in och schemalägger livskunskap samt skapar uppnåendemål. 

För att som lärare lyckas med undervisning i Livskunskap är det av yttersta vikt att 

skolledningen avsätter de resurser som krävs, avseende tid och pengar. Lärarna behöver 

adekvat utbildning i ämnet och därefter handledning med jämna mellanrum. Livskunskap bör 

betraktas som ett skolämne bland andra och bör också behandlas som ett sådant med 

fortbildning och läromedel o s v. Ska Livskunskap in som ämne i skolan bör det också finnas en 

kursplan med uppnåendemål och utvecklingsplan. Ett socialt och emotionellt förhållningssätt 

bidrar till en trygg miljö i gruppen och skapar bättre förutsättningar för pedagogen att bedriva 

undervisning i klassen. Det kan även stärka individen till att våga argumentera och stå för egna 

värderingar. Känner individen sig stark orkar den bättre stå emot grupptryck och därmed 

minskar risken för problembeteende. (Liljeblad Olander 2006:23) 

Om det är rätt att i ett ämne som är svårt att bedöma sätta upp mål är en annan fråga, 
men när eleverna kommer upp i de högre åren är det mycket mer inriktat på betygen och 
de mål som finns. Lösningen att schemalägga ämnet tror vi fungerar bra. Då kan lärare 
som känner att det är svårt att få in livskunskap i sina ämnen låta de med utbildning 
ansvara för detta.   
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Metod  

Urval 
Vi ville ha en skola som arbetar med livskunskap i alla skolåren som materialet 
”Livsviktigt” finns för. Tyvärr fick vi inte tag på den skola vi först hade tänkt oss, samt 
att materialet i en sådan undersökning skulle bli för omfattade för att vi skulle hinna 
klart inom utsatt tid. Vi fick dock tag på en annan skola som arbetar med materialet från 
förskoleklass till skolår 4. Ingen av oss har tidigare haft vår verksamhetsförlagda 
utbildning på skolan och känner således inte eleverna sedan innan. Skolan började 
använda materialet ”Livsviktigt” läsåret 05/06 vilket gör att alla skolåren (förutom 
förskoleklassen) vi undersökte har arbetat med materialet lika länge. För att nå ut till 
eleverna valde vi att använda oss av en enkät. Vi gick inte ut med den i förskoleklassen 
utan endast skolår 1 till skolår 4. Att vi valde att inte ha med förskoleklassen beror på 
att många elever inte kan läsa eller skriva samt att de har haft ämnet en kortare period. 
Med en enkät kan vi få fram hur de olika skolåren ser på ämnet och om svaren skiljer 
sig mellan pojkar och flickor. Eftersom vi ville få fram elevernas egna tankar valde vi 
även att utföra en gruppintervju med elever ur skolår 3. Gruppintervjun delade vi upp i 
två, en med pojkar och en med flickor. Det blev tre pojkar och fyra flickor. Dessa elever 
valdes ut slumpmässigt. Vi lämnade ut lappar till föräldrarna att fylla i om eleverna fick 
delta i intervjun. Den dagen vi kom hade endast ett fåtal föräldrar svarat, och de 
eleverna blev de som fick delta.  

Enkät  

Vi har läst Jan Trosts bok ”Enkätboken” (2001) där han tar upp viktiga aspekter som 
man bör tänka på när man ska utforma en enkät. Han skriver om olika former av enkäter 
samt om många olika sätt att utforma dem på, beroende på vad det är man vill få fram. 
Han tar upp för- och nackdelar med olika val man kommer att ställas inför under själva 
utformningen. Han tar upp vikten av en strukturerad och standardiserad enkät där alla 
frågor kommer i samma ordning om man väljer att använda den i olika grupper. Han 
skriver även att det är bra att ge samma information vid de olika tillfällena för att få 
undersökningen så likvärdig som möjligt. Det vi har gjort är att ge informationen vi 
ville få ut till biträdande rektor som sedan förmedlade detta till pedagogerna som 
därefter utförde undersökningen i sina respektive klasser. Trost skriver även om 
attitydsfrågor vilket är något vi valt att använda oss av till viss del. Jan Trost skriver: 

Man kan säga att svarsalternativ av typen ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig” lutar åt den 

svarandes attityd av t.ex. sitt eget tidningsläsande och att frekvensen i relation till en värdering 

av vad som är ofta eller sällan. För den ene kan ofta betyda ett par gånger i veckan medan det 

för den andra är sällan – det hänger helt enkelt på den enskildes referensram. (Trost 2001:67) 

Det här är något som vi kommer att ta i beaktning under sammanställningen och i 
analysen av datan. Trost skriver även om att man bör tänka på språket, att det inte ska 
vara för svårt att förstå. Det kände vi var en mycket viktig del, helst då det är barn vi 
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vänder oss till och då de yngre skolåren. När det gäller ordningen på frågorna har vi valt 
att dela in enkäten i tre delar (bilaga 1). Första delen inriktar sig på om eleverna själva 
anser att de vet varför de har livskunskap samt vad de anser att de lär sig. Alternativen 
till frågan vad de anser sig lära sig valde vi efter att ha studerat materialet ”Livsviktigt”. 
Vi kom fram till att de fem momenten (se sida 2) som materialet tar upp var bra 
utgångspunkter. För empati valde vi påståendet ”Jag lär mig hur andra kan känna sig”, 
till självkännedom och hantera sina känslor valde vi ”Jag lär mig hur jag känner inom 
mig”, till motivation valde vi ”Jag lär mig hur jag kan motivera/peppa mig själv så att 
jag klarar det jag vill klara” och till social kompetens valde vi ”Jag lär mig hur jag kan 
lösa olika konflikter (bråk)”. Vi gjorde endast fyra påståenden då vi kände att det var 
svårt att formulera påståenden så att eleverna förstod dem. Vi kände även att 
självkännedom och hantera sina känslor gick mycket hand i hand. Vi lät ett fält vara 
tomt under frågan om vad de lär sig för att elever som känner att de lär sig något mer 
eller något som inte tas upp i de andra påståendena kan skriva detta. Vi hade även med 
”jag lär mig ingenting” för de elever som inte känner att de lär sig något. De fick även 
markera det alternativ de ansåg var det viktigaste av de alternativ de hade valt. Den 
andra delen handlar om vad eleverna anser om övningarna i boken. De fick fyra 
svarsalternativ (Ja, alla, Ja, de flesta, Nja, bara några och Nej, inga). Här handlar det om 
attitydsfrågor där elevens referensram spelar in. Vi valde här att sätta en följdfråga för 
att se om vi kunde få fram mer information om varför eleven tycker övningarna är 
bra/inte bra. Tredje delen handlar om eleverna känner till några mål för ämnet. (Den 
delen har vi sedan valt att plocka bort då den inte tillhör vårt syfte då det på skolan ej 
finns färdiga mål för eleverna.) 

Gruppintervju 

Vi har läst Jan Krag Jacobsens bok ”Intervju- konsten att lyssna och fråga” (1993) där 
han skriver om olika intervjutekniker. Den handlar främst om mediaintervjuer men har 
även en del om forskningsintervju vilket är den del som vi tagit del av. Han skriver om 
tre olika kategorier av forskningsintervjuer, den informella forskningsintervjun, den 
styrda eller strukturerade forskningsintervjun och den standardiserande 
forskningsintervjun. Den kategori vi valt att arbeta efter är den styrda eller strukturerade 
där han skriver:  

En intervjuguide eller en checklista är en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en 

rad intervjuer med olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att alla intervjupersoner får 

möta relevanta och likartade teman. De behöver inte komma i någon speciell ordningsföljd och 

det är mer eller mindre upp till utfrågaren att formulera de konkreta frågorna. Man har i stor 

utsträckning öppna frågor, och då och då sammanfattar man vad som hittills sagts. (Krag 

Jacobsen 1993:19) 

Vi valde att ha gruppintervjun i skolår 3 och valde att dela upp pojkar och flickor. Att vi 
valde skolår 3 beror på att vi tror att de är lite mer talföra än de yngre, och de har oftast 
lite lättare att formulera sig. Vi valde en gruppintervju framför en individintervju då vi 
tror att eleverna säger mer när de får diskutera med varandra samt att de kan få hjälp att 
uttrycka sig från sina kamrater istället för att vi ska komma med frågor. Vi tror att de 
tillsammans i grupp kan diskutera sig fram till saker som de kanske inte tänker på 
enskilt. Fördelen är som sagt att de kanske kan komma vidare i sina tankar utan vår 
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inblandning. De får även diskutera mer fritt utifrån en fråga. Nackdelarna kan vara att 
det är någon elev som tar över eller att det finns en hierarki i gruppen som gör att någon 
elev inte vågar prata. Vi skapade innan intervjun en frågemall (se bilaga 2) som vi sedan 
använde. Frågorna är formulerade för att vi ska få fram så mycket som möjligt från 
eleverna. Eftersom vi ville veta vad de anser att de lär sig under lektionerna frågade vi 
varför de tror att man har ämnet, för att senare under intervjun fråga vad de lär sig under 
lektionerna och vad de tycker är det viktigaste. Vi frågade även vad de tyckte om 
materialet och vad de tyckte att de lär sig utav detta. Frågorna var lika de som fanns på 
enkäten men lite mer öppna och utan svarsalternativ, detta för att inte leda eleverna. 

Upplägg och genomförande 

Enkät 

Enkäten gav vi till biträdande rektor på skolan för att hon skulle kunna förmedla den 
vidare till pedagogerna på skolan. Vi bad rektorn be pedagogerna att utföra 
undersökningen muntligt med eleverna. Det vill säga att de läste frågorna för eleverna. 
Vi bad även om kommentarer på vilka frågor som kommit upp under undersökningen. 
Vi fick dock inga sådana kommentarer från pedagogerna.  

Gruppdiskussion 

Gruppdiskussionen hade vi i ett litet grupprum bredvid elevernas ordinarie klassrum. Vi 
hade först en intervju med en pojkgrupp på tre elever. Vi valde att inte spela in ljudet 
utan anteckna det de sa. Vi var båda två med under intervjun och kunde då få med mer 
än om vi hade varit ensamma, vi kunde då även uppfatta olika saker. Vi började med att 
ställa en fråga som de fick diskutera när vi antecknande. När de kom in på en annan 
fråga som vi hade senare på vår mall valde vi att ställa den när de ändå var inne på 
ämnet. Vi kom inte med egna kommentarer under intervjun utan ställde bara våra frågor 
och lät dem diskutera fritt. Frågorna vi hade behövde vi inte precisera eller klargöra för 
någon elev utan de förstod det vi sa. Flickgruppen bestod av fyra flickor och vi gjorde 
samma sak där, skillnaden var att vi började med en annan fråga den gången då vi under 
intervjun med pojkgruppen kände att den borde ha kommit först. Vi sa samma saker till 
flickorna som till pojkarna med den skillnaden att vi ibland upprepade frågan när någon 
hade glömt den. Både i pojkgruppen och flickgruppen fungerade det bra och det kändes 
som om det flöt på bra med frågorna och eleverna fick den tid de behövde. 

Materialbearbetning  

Enkäter 

Enkäterna valde vi att sammanställa på olika sätt. Vi delade först upp dem klassvis och 
sedan delade vi upp klassen i pojkar och flickor. Detta då vi med vår undersökning 
bland annat ville se om elever i olika åldrar uppfattar ämnet olika samt för att se om det 
finns några skillnader på hur pojkar och flickor uppfattar ämnet. Efter att ha delat upp 
dem sammanställde vi dem och gjorde diagram av svaren. Vi gjorde två diagram per 
skolår, detta för att vi ville se på olika saker. Det första diagrammet visar skillnader och 
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likheter mellan de olika skolåren, pojkar och flickor tillsammans. Det visar även 
skillnader och likheter mellan pojkar och flickor (från alla skolåren), samt alla eleverna 
tillsammans. Det andra diagrammet visar likheter och skillnader mellan pojkar och 
flickor inom samma skolår. (se figur 1a – 4b). De kommentarer som eleverna skrivit på 
de frivilliga platserna i enkäten sammanställde vi till ett dokument (de relevanta 
kommentarerna kommer att presenteras under resultatavsnittet (analys)). Vi har inte 
skrivit med elevernas stavning utan skrivit ner dem rättstavade. Vi valde att göra på det 
sättet för att det inte är stavningen som är den viktiga utan orden. Vi har dock använt de 
ordval eleverna skrivit och den ordning de skrivit orden i. Vi har valt att ta bort frågan 
om mål då det inte längre tillhör vårt syfte. Vi valde att ta bort detta när vi inte hittade 
tillräckligt information om konkreta mål för eleverna på skolan, detta då ämnet är 
relativt nytt på skolan och målen mest är för att se hur ämnet fungerar. 

Gruppintervju 

De anteckningar vi förde under intervjun skrev vi ihop tillsammans för att se om vi hade 
uppfattat svaren olika eller inte. Vi kom fram till att vi hade antecknat ungefär samma 
svar, där en av oss hade missat fyllde den andra in. Sedan förde vi in det på datorn på 
det sätt som vi har uppfattat det hela. Vi har tagit med alla kommentarer vi fick av 
eleverna. Vi valde att benämna eleverna med P1, P2, P3 för pojkarna och F1, F2, F3, F4 
för flickorna. Vi kommer sedan att titta på svaren pojkar för sig och flickor för sig för 
att se hur de har svarat på de olika frågorna och analysera deras svar. Vi kommer 
därefter att jämföra deras svar för att se om det är skillnader mellan de svar vi får. Vi 
valde att ta bort vissa frågor då de ej svarade till vårt syfte. Dessa frågor var de om 
målen, om man kan svara rätt eller fel och om det hade varit skillnad om det var pojk- 
och flickgrupper. 

Tillförlitlighetsfråga 
Enkäten ger svar på vilka av de fyra alternativ vi gav som de anser att de lär sig samt 
eventuellt något som de skriver själva och vilken av dessa de känner är viktigast. De ger 
även svar på om eleverna anser sig känna till syftet med livskunskap. Vi får svar på om 
de själva anser att de känner till varför de har livskunskap men samtidigt är det en av de 
attitydsfrågor som Jan Trost skriver om i ”Enkätboken” där svaret beror på elevernas 
referensram. Detsamma gäller frågan om mål och frågan om övningarna i boken. Vi bad 
dock pedagogerna utföra enkätundersökningen muntligt med eleverna då de yngre kan 
ha svårare med läsningen än de äldre. Vi vet här inte vilken information pedagogerna 
gav eleverna och vi vet inte heller vilka frågor de ställde, om de ställde några.  

Det var inte lika många elever i de olika skolåren och inte heller lika många pojkar som 
flickor, vilket medför att varje elev är värd olika mycket i digrammen som är gjorda. Vi 
kunde dock inte plocka bort någon elev då det kunde påverka resultatet. Det är dock 
ungefär lika många och det exakta antalet har vi redovisat under resultatdelen. (sida 14) 

Då vi valde det som Jan Krag Jacobsens kallar en styrd eller strukturerad intervjuform 
och använder öppna frågor, får vi fram elevernas egna ord mer än om vi hade valt att ha 
frågor där eleverna endast skulle svara ja eller nej. Vi får inget generellt svar då det 
endast är två grupper i samma skolår vi intervjuat men vi får en liten inblick i dessa 
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elevers tankar om ämnet och materialet. Vi hade dock samma frågor under båda 
gruppintervjuerna och formulerade dem på samma sätt. Eftersom vi valde att endast 
anteckna svaren finns det en chans att vi missat vad någon elev sa. Det innebär även att 
vi inte hann få ner vad de sa ordagrant vilket kan vara en nackdel.   

Etiska aspekter 
För att skydda alla elevers integritet var enkäterna och intervjuerna helt anonyma. I 
enkäterna ville vi endast veta vilket skolår eleven gick i och om det var en pojke eller 
flicka som svarat. Då frågorna i enkäten inte är speciellt personliga och skolan har 
parallellklasser är risken mycket liten att man skulle kunna ta reda på vilken elev som 
svarat på enkäten. Intervjuerna vi hade med elever var även dem helt anonyma och vi 
vet endast skolår och om det var flickor eller pojkar som svarade. Vi vet inga namn eller 
annat på dessa elever. Vi har läst och tagit del av information om forskningsetik på 
www.codex.uu.se och ser inte att vi bryter mot dessa regler. Vi har även läst 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav. Det vi skulle 
kunna tänkas bryta mot är delen om information då vi med enkäten endast gick till 
biträdande rektor med information om vad dessa ska användas till. Däremot är det inga 
känsliga frågor och inte heller frågor som har med eleven som individ att göra utan de är 
riktade mot ämnet. Vi har däremot bett om tillstånd till både intervju och enkät då 
eleverna är under 15 år. Vi skickade ut en skriftlig förfrågan till föräldrarna som de 
skulle underteckna ifall deras barn fick delta i en intervju med oss. Vi har alltså fått 
tillstånd av föräldrar vars elever vi intervjuade. När det gäller enkätundersökningen har 
vi fått tillstånd från rektorn på den aktuella skolan. 

http://www.codex.uu.se
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Känner du att du vet varför man har livskunskap i skolan?
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Resultat 

Resultat av data 
 Det totala elevantalet som deltog i enkätundersökningen vi gjorde var 92 elever. I 
gruppintervjun deltog tre pojkar och fyra flickor. Av de elever som var frånvarande 
under vår enkätundersökning, saknar vi kunskap om huruvida de var pojkar eller 
flickor.  

Klass

 

Pojkar 

 

Flickor

 

Frånvarande

 

Totalt

 

1 14 10 2 26 
2 12 12 1 25 
3 11 13 1 25 
4 8 12 0 20 

 

Enkät 
Enkäterna är sammanställda till diagram som kommer att presenteras här. Alla diagram 
har en skala av 110 % detta för att det ej ska misstolkas genom att de svar som är 100 % 
går ända upp och ser avskurna ut. Hur enkäterna är sammanställda går att läsa om i 
materialbearbetningen sida 11. De frivilliga svaren från enkäterna återfinns i analysen 
för att visa vad eleverna skrivit.  

Figur 1.a           
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Vad lär man sig när man har livskunskap? (får ringa in så många svar man vill)
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Jag lär mig ingenting 

Figur 1.b              

Figur 2.a                  
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Vad lär man sig när man har livskunskap? (får ringa in så många svar man vill)
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Det eleverna anser är viktigast av alternatven.
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Det eleverna anser är viktigast av alternativen.
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Figur 4.b         

Gruppintervju 
Under sammanställningen skrev vi till att börja med ner alla svaren för att ha hela 
intervjuerna nerskrivna. Vi tittade sedan genom dem och tog bort de svar som vi inte 
ansåg gav svar på vårt syfte utan mer mellanprat och sådant som redan kommit upp. 
Vissa frågor behandlade samma sak och dessa slog vi samman. Vi delade in svaren efter 
vårt syfte, det vill säga, vad de lär sig och vad de tycker om materialet.  

Pojkgruppen 

Vad de anser att de lär sig 
Under intervjun med pojkarna kom det upp olika begrepp som de anser att de lär sig. 
Dessa begrepp var mobbning, kränkning och sänkning.  

P3: För att man ska lära sig vad mobbning innebär, vad kränkning är, vad sänkning är och 

känslor. 

P1: Vad det betyder (de olika begreppen). 

De pratade även om gränstagning och om olika känslor. På frågan om de lär sig mycket 
under livskunskapslektionerna svarade de: 

Alla: Ja. 

Är övningarna i boken bra?
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P2: Lite kan man ju men inte direkt mycket. 

P3: Man lär sig mycket, viktigast är problemlösning. 

På frågan vad de tänker när de hör livskunskap svarade två av pojkarna: 

P3: Tänker på känslor, jobb med känslor, problem 

P2: Handlar mycket om känslor, massering 

De sa även att de tycker att lektionerna är bra men inte direkt roliga. De får lära sig 
mycket men att det är mycket tid som går till att invänta andra. De får lära sig hur olika 
saker känns, de får inta lyssnarposition och prova på olika forumspel samt olika lekar. 

P2: De är väl bra men inte direkt roliga 

P3: Man får vänta mycket 

P2: Känna hur olika saker känns 

P3: Lyssnarposition 

P2: Forumspel 

P1: Vi leker ibland 

Vad de tycker om materialet 
När det gäller materialet tog de återigen upp mobbning, känslor, gränstagning, 
problemlösning och nu kom även konflikter fram. Två pojkar sa: 

P2: Vad man ska göra om man hamnar i bråk, man lär sig vart man ska gå, vilka som har 

tystnadsplikt. 

P1: Det jobbar vi mest med. (svarade samtidigt som två pratade om vad man ska göra när man 

hamnar i bråk) 

De tycker att materialet (elevboken) är både bra och dålig beroende på vilken uppgift 
det är. Många uppgifter liknar varandra men att de hoppar mellan sidorna. De berättar 
även att ingen kan komma efter: 

P2: Många uppgifter är lika, vi hoppar mellan sidorna, ingen ligger före eller efter, man kan inte 

komma efter. 

Flickgruppen 

Vad de anser att de lär sig 
Flickorna tog upp känslor och att man ska vara en snäll kompis, att man ska lyssna på 
andra och inte göra någon ledsen. De uppfattade att man hade livskunskap i skolan för 
att lära sig att även små saker har betydelse: 

F1: För att lära sig vad man kan göra för att göra någon glad, hur man tröstar någon, hur man 

är en bra kompis. 

F2: Tänka på vad man gör, göra något litet 

De talade vidare om att man inte ska mobba och att ingen ska vara utanför. Under 
lektionerna anser de att man lär sig hur man är en snäll kompis och att de lär sig olika 
saker om varandra.  
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F1: Känslor, man lär sig vad andra tänker och att det är lätt att såra folk 

F2: Att man ska vara snäll mot kompisar, man lär sig olika saker om varandra 

F3: Man lär sig hur man kan se på någon annan, hur de känner och hur man kan trösta. 

De saker de tycker är viktigast är detsamma som de sagt innan under intervjun:  

F1: Att inte såra folk, att man inte ska vara taskig mot folk 

F2: Berömma varandra, man ska vara snäll, inte säga små saker det blir en sänkning. 

F4: Vara en bra kompis 

Vad de tycker om materialet 
När det gäller elevboken som de arbetar med säger flickorna att den är bra och 
lättförstålig.  

F1: Är väl bra man lär sig mycket om livskunskap 

F2: Bra, men den är inte jättesvår, inte svåra meningar 

När det kommer till vad de lär sig i boken kommer vänskap, känslor och sekretess fram. 
De talar om att man får en insikt i andras tankar och hur det kan kännas att vara utanför, 
de lär sig vilka de kan gå till och vilka som har tystnadsplikt. 

F1+2 : Ja, man lär sig om kompisar, vänskap och känslor 

F3: Utan livskunskap skulle man inte lära sig hur man ska vara mot kompisar. 

F4: Man lär sig mycket. Man lär sig hur man ska vara, lär sig krångliga ord. 

F2: Om man inte varit utanför får man lära sig hur det känns. 

F1: Man får lära sig hur andra känner sig och vad man ska säga för att inte såra. 

F(uppfattade ej vem av flickorna som sa detta): Det hålls hemligt inom gruppen så man kan 

säga det man vill. Säger inget till andra, det som sägs stannar inom gruppen. 

F3: Läraren berättar inte vidare till andra lärare. 
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Analys 

Känner eleverna på skolan till varför de har livskunskap? 

Här kommer vi att presentera de svar och vår analys på enkätfrågan ”Känner du att du 
vet varför ni har livskunskap?”. Diagrammen för denna fråga återfinns på sida 14-15 
(figur 1a och 1b). Det kommer inte att presenteras något från intervjun på den här delen 
då intervjufrågorna inte var ställda på det sättet. 

Så många som 78 % av alla elever tror sig veta varför man har livskunskap i skolan.   

Skolår 

Det går att se en relativt tydlig ökning skolår till skolår på hur många elever som vet 
varför man har livskunskap i skolan. Man kan inte säga att ökningen beror på att skolår 
4 har haft livskunskap längre, de har nämligen haft det lika länge som övriga skolår då 
det är relativt nytt på skolan. Vad det däremot skulle kunna bero på kommer vi att 
återkomma till i diskussionsavsnittet 

I skolår 1 vet drygt hälften av eleverna (58 %) varför man har ämnet och i skolår 4 vet 
hela 90 % varför de har livskunskap. Mellan skolår 1 och 2 är ökningen som störst, där 
det är en ökning på 21 %. Att ökningen är stor här beror bland annat på att nästan 
hälften av flickorna i skolår 1 säger att de ej vet varför de har ämnet, de flesta pojkarna 
vet dock detta. Hur det kommer sig att flickorna säger att de inte vet kommer vi att ta 
upp i diskussionsavsnittet. 

Genus 

När man ser till skillnaden mellan flickor och pojkar är det inte en markant skillnad 
Endast 8 % fler pojkar säger sig veta varför man har livskunskap.  

Skolår och genus 

I skolår 2 och 3 är det inga större skillnader, vilket man kan se mer i skolår 1 och skolår 
4. I skolår 4 vet alla flickor varför de har livskunskap men det är betydligt färre (70 %) 
pojkar som vet detta. Skolår 1 utmärker sig mest då det är en hel del flickor (70 %) som 
inte vet varför de har livskunskap men det är nästan alla pojkar (79 %) som vet varför 
de har livskunskap. Som vi sagt tidigare kommer detta att behandlas vidare i 
diskussionsavsnittet. Vi kan ej se på resultatet vad anledningen är och kan endast 
diskutera kring detta. 

Man kan se att det i alla skolår, utom skolår 4, är fler pojkar än flickor som vet varför 
man har livskunskap i skolan.  

Vad anser eleverna att de lär sig? 

Här kommer vi att presentera svaren och vår analys på enkätfrågorna ”Vad lär man sig 
när man har livskunskap” och ”Sätt en etta framför den sak du tycker är viktigast av det 
du nyss ringade in.” Hela diagrammen går att utläsa på sida 15-17 (figur 2a-3b). Vi 
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kommer även att presentera vår analys av intervjun som handlade om vad eleverna 
anser att de lär sig. 

De svaren som var populärast när man ser till alla tillfrågade elever var ”Jag lär mig hur 
andra kan känna sig”, ”Jag lär mig hur jag känner inom mig” och ”Jag lär mig hur jag 
kan lösa olika konflikter (bråk)”, dessa svar var det mer än 60 % av eleverna som valt. 
Sedan kom ”Jag lär mig hur jag kan motivera/peppa mig själv så att jag klarar det jag 
vill klara”. När det kommer till den delen som är viktigast har 41 % av eleverna svarat 
”Jag lär mig hur andra kan känna sig”, 32 % ”Jag lär mig hur jag kan lösa olika 
konflikter (bråk)”. ”Jag lär mig hur jag känner inom mig” har 15 %  valt och ”Jag lär 
mig hur jag kan motivera/peppa mig själv så att jag klarar det jag vill klara” har endast 7 
% svarat. På den frivilliga delen tar eleverna bland annat upp arbete med känslor och att 
de lär sig hur man ska behandla andra. 

Enkät  
Vi kommer i denna del bortse från alternativet ”Jag lär mig ingenting” då det ej ger oss 
svar på vad de faktiskt lär sig. Vi kan endast konstatera att det i skolår 1 och skolår 4 
finns elever som anser att de inte lär sig något. Vi kommer att behandla det frivilliga 
alternativet ”Jag lär mig…” senare under enkät/frivilliga. Det finns även elever som ej 
svarat på frågan över vad de anser är viktigast av det de lär sig. Det kan bero på att de 
missade frågan då den står ganska otydligt i enkäten, eller att de inte kan svara på den. 
Vi vet inte varför de inte svarat på frågan men har i diagrammen tagit med denna 
information. 

Skolår 

Alla alternativ som eleverna kunde välja mellan finns representerade i alla skolår. De är 
dock inte lika vanliga i alla skolåren. Skolår 3 och skolår 4 har svarat relativt lika, inget 
svar skiljer sig mer än 12 %. Skolår 1 och 2 urskiljer sig från de övriga skolåren. Vi kan 
inte påvisa några samband mellan de olika skolåren. Sett till alla skolåren utom skolår 2 
är alternativet ”Jag lär mig hur andra kan känna sig” det vanligaste. I skolår 2 är 
däremot alternativet ”Jag lär mig hur jag kan lösa olika konflikter (bråk)” vanligast. 
Eftersom vi inte kan säga direkt vad detta beror på utifrån det material vi har kan vi 
endast diskutera kring det vilket gör att det kommer i diskussionsavsnittet.  

När man kommer till delen om vad som är viktigast av de alternativen de fyllt i kan man 
se att de alternativ som var vanligast i respektive skolår även är det som eleverna i 
samma skolår valt som viktigast. Det vill säga i skolår 1, skolår 3 och skolår 4 är ”Jag 
lär mig hur andra kan känna sig” viktigast” och i skolår 2 är ”Jag lär mig hur jag kan 
lösa olika konflikter (bråk)” viktigast. Vissa alternativ som var representerade i vad de 
lär sig faller bort när de måste välja vad som är viktigast vilket gör att man nu bland 
annat kan se större skillnader mellan skolår 3 och skolår 4 där eleverna valt att prioritera 
alternativen olika. Skolår 2 urskiljer sig fortfarande från mängden men svaren i skolår 1 
liknar nu svaren i skolår 3 och skolår 4. Största skillnaden mellan skolår 3 och skolår 4 
är nu att ”Jag lär mig hur jag känner inom mig” ej ses som viktigast av någon elev i 
skolår 4 medan 13 % i skolår 3 har valt detta svarsalternativ.  

Genus  
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När flickor och pojkar jämförs syns det att flickorna i större utsträckning än pojkarna 
har valt att fylla i fler svarsalternativ. Detta syns genom att alla flickornas staplar är 
högre än pojkarnas. Svaren är dock väldigt lika varandra, det är inga större skillnader.  

När det gäller vad som är viktigast är svaren även här väldigt lika. De prioriterar samma 
alternativ, dock är det fler pojkar som valt ”Jag lär mig hur jag känner inom mig” och 
fler flickor som valt ”Jag lär mig hur jag kan motivera/peppa mig själv så att jag klarar 
det jag vill klara”.  

Skillnader/likheter inom samma skolår 

Det finns skillnader mellan pojkar och flickor inom samma skolår men det är inte 
samma skillnader i alla skolåren vilket gör att vi ej kan se samband mellan dem utan 
endast konstatera att de finns. 

Enkät frivilliga 

Eleverna fick fylla i ytterligare ett fält under vad de lär sig, här handlade det om något 
som de tyckte saknades. Det var några elever som valde att fylla i den delen. Det kom 
upp många olika förslag men det som var mest förekommande handlade om känslor.  

- Jag lär mig att förklara mina känslor. (flicka skolår 2) 

- Mycket om känslor. (flicka skolår 3) 

- Jag lär mig olika känslor och sånt. (pojke skolår 3) 

Skolår 

Vi såg ingen större skillnad mellan skolåren. Det var inte många elever som valt att 
fylla i den delen, men i de svaren vi fick är det ungefär samma svar. 

Genus 

Av de få svar vi fick in kan vi se att det är fler flickor som talar om olika relationer, det 
vill säga hur man ska vara mot varandra. 

- Också när och hur man berömmer andra (flicka skolår 3) 

- Hur man ska behandla andra (flicka skolår 4) 

Intervju 

Under intervjun framkom det att flickorna känner att de lär sig om känslor, sänkningar, 
hur man är en bra kompis, de lär sig om varandra och att de ska berömma andra. 
Pojkarna tycker däremot att de under lektionerna i livskunskap lär sig om mobbning, 
kränkningar, sänkningar, olika begrepp och dess betydelse, lyssnarposition, känna hur 
olika saker känns och problemlösning. Skillnader mellan pojkarna och flickorna är att 
pojkarna använder sig av fler begrepp än flickorna och att flickorna anser att de lär sig 
mer av hur man ska vara, till exempel som kompis, än vad pojkarna säger sig göra. 

Vad tycker eleverna om materialet? 

Här kommer vi presentera vår analys av enkätsvaren samt intervjun. När det gäller 
enkäten kan man se diagrammen över sammanställningen på sida 17-18 (figur 4a och 
4b). Efter informationen från de svaren där de fick ringa in kommer vi att presentera den 
frivilliga delen där eleverna fick fylla i varför de tycker boken är bra eller dålig. 
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Överlag kan man se att eleverna tycker att de flesta övningar i boken är bra. Det syns att 
eleverna tycker att övningarna lär dem något, att de är givande även om de inte alltid är 
så roliga. De säger att de får lära sig om hur man är en bra kompis, hur man ska bete sig, 
att de får lära sig hur andra kan känna sig, några elever tar även upp övningarnas nytta 
för framtiden.  

Enkät 
Om man ser till alla tillfrågade eleverna på skolan kan man se att de flesta valt 
alternativet ”Ja, de flesta”. Det är endast 1 % som har svarat ”Nej, inga” vilket 
motsvarar en enda elev av de tillfrågade. Svaren lutar i sin helhet mot att eleverna tycker 
att övningarna är bra. 

Skolår 

Vanligast i alla skolår är alternativet ”Ja, de flesta”. Det går att se en linjär ökning från 
skolår 1 till skolår 3 i valet av detta alternativ, i skolår 4 har däremot lika många valt det 
alternativet som eleverna i skolår 2 gjort. I alla skolår lutar det mot att övningarna kan 
ses som bra, i skolår 1 stämmer det men det är ingen större övervikt mot att de skulle 
vara överhängande bra då 46 % av eleverna har svarat ”Nej, bara några”. (Vi kommer 
tillbaka till detta i diskussionsavsnittet) Det vi kan konstatera är att skolår 2, skolår 3 
och skolår 4 har likartade svar medan skolår 1 urskiljer sig genom att lite mindre än 
hälften av eleverna endast tycke att några övningar är bra och de övriga skolåren tycker 
att de flesta är bra. 

Genus 

Det är fler flickor än pojkar som tycker att övningarna är bra, både alternativet ”Ja, alla” 
och alternativet ”Ja, de flesta”. Det är dock ingen större skillnad mellan flickorna och 
pojkarna. 

Skillnader/likheter inom samma skolår 

Man kan inte se någon större skillnad inom de olika skolåren, flickor och pojkar inom 
ett och samma skolår har svarat ungefär likartat. Det finns vissa skillnader men inte som 
har någon större betydelse.  

Enkät frivilliga 
Vi kan se att de flesta elever som skrivit om materialet i sig skriver att det är bra och att 
de förstår uppgifterna genom exempelvis bra förklaringar i materialet.  

- Man förstår vad dom menar väldigt lätt. Det är lagom svåra uppgifter. (flicka skolår 3) 

- Jag tycker dom är bra för att man förstår vad man ska göra. (flicka skolår 3) 

- Jag tycker det är bra för att det beskrivs bra vad man ska göra. (flicka skolår 3) 

Det finns dock undantag som tycker att det finns krångliga ord som kan vara svåra. Det 
kom även upp att vissa elever tycker att materialet är upprepande och att många 
övningar liknar varandra.  

- De flesta är användbara. Fast det är lite jobbigt att det handlar nästan om samma saker. 

(pojke skolår 3) 

- Vissa är onödiga. (pojke skolår 3) 
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Eleverna har även valt att skriva lite vad de lär sig av materialet och då har det kommit 
upp att de lär sig om hur andra kan känna sig (empati) och hur de själva kan känna sig 
(självkännedom). Det kom upp svar om hur man ska vara, exempelvis att man ska vara 
snäll (beteende).  

- Jag tycker de är bra för man lär sig saker om andra och sig själv. (empati och 

självkännedom) (pojke skolår 2) 

- Jo, för att i vissa övningar lär man sig hur andra känner. (empati) (flicka skolår 3) 

- Man förstår andra bättre och lär mig andra roliga saker. (empati) (flicka skolår 4) 

- Man lär sig att vara snäll. (beteende) (pojke skolår 2) 

- De gör att man lär sig att inte vara dum (beteende) (pojke skolår 4) 

Skolår 

Det är ingen skillnad mellan skolåren vad vi kan se på de enkäter vi fått in. Vi kan se att 
det är flest elever i skolår 3 som gett oss mest information.  

Genus 

När det gäller materialets uppbyggnad pratar flickorna mer om att det är viktigt det de 
lär sig, att det är lätt att förstå (en flicka säger dock att de ofta är lite krångliga). De 
pratar om att man vet vissa saker men att det ändå finns nya inslag. Pojkarna talar om 
att uppgifterna är välbeskrivna men att de är upprepande (att övningarna kommer igen), 
en pojke sa även att de är onödiga. Om materialet uttrycker de ungefär samma saker 
men med olika ord.  

När det kommer till vad de säger om innehållet är det pojkarna som pratar om nyttan för 
framtiden, det är även pojkar som pratar om konflikter och självkännedom. 

- För man kommer att kunna lösa konflikter sen i framtiden (social kompetens). (pojke skolår 

3) 

- Jag tycker den är bra för man lär sig lösa konflikter och att vara snäll. (pojke skolår 2) 

En flicka tar upp att man får jobba både med pojkar och flickor, en annan flicka tar upp 
arbete med mobbning. Däremot när det gäller empati och beteende är det något som 
både flickor och pojkar talar om.  

- Då lär man sig om mobbning. (flicka skolår 3) 

Intervju 
På intervjun kom det upp att många uppgifter i boken är likartade, uppgifterna i 
böckerna är lätta och man förstår vad de menar. Eleverna berättade även att de hoppar i 
boken ibland. Om innehållet berättar de att de får lära sig vem som har tystnadsplikt och 
att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. De talade om olika begrepp som 
mobbning, sänkning, kränkning och de talade om att de får lära sig hur man är en bra 
kompis. De sa att man får lära sig hur andra kan känna sig i olika situationer, till 
exempel kan de få insikt i hur det känns att vara utanför utan att själv ha varit detta.  

Genus 
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Flickorna talade mest om hur man ska vara som kompis samtidigt som pojkarna talade 
mer om de olika begreppen. Både pojkar och flickor tog upp sekretess, de tog dock upp 
det ur olika synvinklar. Pojkarna talade om att de får lära sig vilka de kan gå till medan 
flickorna berättade om att det som sägs i gruppen stannar där. När man ser på innehållet 
i vad eleverna sa, mer än hur de sa det, kan man se att de pratar om i stort sett samma 
saker, att de lär sig hur de ska vara mot varandra och om hur andra kan känna sig i olika 
situationer. Däremot är det endast flickor som talar om utanförskap (kommer tillbaka till 
detta i diskussionsavsnittet).  

F1: Känslor, man lär sig vad andra tänker och att det är lätt att såra folk 

F2: Att man ska vara snäll mot kompisar, man lär sig olika saker om varandra 

F2: Berömma varandra, man ska vara snäll, inte säga små saker det blir en sänkning. 

P3: För att man ska lära sig vad mobbning innebär, vad kränkning är, vad sänkning är och 

känslor 

P2: Känna hur olika saker känns 

P3: Tänker på känslor, jobb med känslor, problem 

P2: Vad man ska göra om man hamnar i bråk, man lär sig vart man ska gå, vilka som har 

tystnadsplikt. 

Sammanfattning 

Vi kan se att de flesta elever känner till varför de har livskunskap, det finns dock vissa 
undantag som vi kommer komma tillbaka till senare. Vi har tolkat svaren som att 
eleverna talar om empati, självkännedom och social kompetens utan att säga dessa ord. 
Detta är olika delar som materialet ”Livsviktigt” tar upp, och som eleverna arbetar med. 
Eleverna uppfattar alltså att de lär sig de saker som de förväntas lära sig. Vissa elever 
talar om att de lär sig saker de sedan kommer att ha nytta av i framtiden, att de lär sig 
lösa konflikter så att de kan göra detta på riktigt sedan. Livskunskap ska vara ett ämne 
som de lär sig verktyg för framtiden i, de ska få chansen att sätta sig in i hur andra 
tänker för att förstå att små saker kan såra som en flicka i intervjun sa. De ska få verktyg 
för att klara av att lösa konflikter i framtiden, eller för att lära sig hur man kan förhindra 
att konflikter uppstår.  

Det finns skillnader mellan de olika skolåren men det är ofta inget större samband 
mellan dem, det är olika skolår som urskiljer sig i de olika frågorna och alltså inget 
speciellt skolår. I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera hur det kommer sig att 
ett visst skolår skiljer sig i en specifik fråga, vad vi tror att det skulle kunna bero på.   

Det finns skillnader mellan pojkar och flickor, hur de skiljer sig beror på frågorna. Det 
är mest hur eleverna svarar och inte direkt innehållet även om det skiljer sig i vissa fall.  
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Diskussion 

Slutsatser 
Vi har fått svar på de frågor vi hade i vår frågeställning och känner att vi kan besvara 
vårt syfte. Vi kan se att det finns skillnader i svaren mellan de olika skolåren. Det är 
dock inte alltid samma skolår som urskiljer sig utan det varierar efter frågorna. På 
frågan om vad de lär sig och vilket alternativ de tycker är viktigast är det till exempel 
skolår 2 som urskiljer sig genom att inte välja ”Jag lär mig hur andra kan känna sig” 
som sitt första val. De har istället valt alternativet ”Jag lär mig hur jag kan lösa 
konflikter (bråk)”. Detta kan å ena sidan bero på hur läraren väljer övningar för 
lektionerna men det kan å andra sidan bero på vad eleverna värdesätter. Det kanske är 
många konflikter i klassen vilket gör att de värdesätter verktyg för att lösa konflikter.  

Där man dock kunde se ett samband över skolåren var på frågan om eleverna vet varför 
de har livskunskap där det var en ökning från skolår 1 till skolår 4. Det som skulle 
kunna vara en förklaring till detta då alla skolåren har använt materialet lika länge är att 
eleverna blir äldre och kan ta till sig information på ett annat sätt. De har varit i 
skolvärlden olika länge och lär sig ta reda på vad som förväntas av dem. Det kan å andra 
sidan bero på att lärarna i de olika skolåren har lagt olika tyngdpunkt på att berätta om 
syftet för eleverna och att ökningen kan vara en slump. Birgitta Kimber skriver i sitt 
material, 

Programmet måste presenteras så att eleverna förstår varför man arbetar med det. (Kimber 

2001:7)  

När det gäller materialet kan vi se att det i alla skolår lutar mot att de flesta övningarna i 
boken är bra. I skolår 1 är det däremot ingen klar övervikt då nästan lika många svarat 
att de bara tycker några övningar är bra. Detta kan å ena sidan bero på att eleverna inte 
gått i skolan så länge och har mindre erfarenhet av skolböcker än äldre elever och därför 
tycker fler elever i skolår 1 att bara några övningar är bra. Å andra sidan kan det kanske 
bero på att eleverna i skolår 1 inte tycker att övningarna är tillräckligt relevanta i deras 
klass. Eleverna i skolår 1 förväntar sig kanske svårare uppgifter medan de äldre eleverna 
tycker att det är skönt med ett ämne med lite enklare övningar.  

När det kommer till skillnader och likheter mellan pojkar och flickor har de över lag 
svarat ungefär likartat. Det finns vissa skillnader men inga direkta som pekar åt något 
speciellt könsmönster. Detta har inte med innehållet att göra utan mer med hur de säger 
saker. Vi kan däremot se att det finns vissa skillnader mellan pojkar och flickor inom ett 
och samma skolår. I skolår 1 har till exempel 70 % av flickorna svarat att de inte vet 
varför de har livskunskap i skolan mot 21 % av pojkarna. Om vi ser till vad flickorna i 
skolår 1 har svarat på frågan vad de lär sig kan vi se att de har ringat in många olika 
svar. Vi kan alltså se att de lär sig saker men att de inte förstår varför de lär sig detta. 
Under en föreläsning på Lärarhögskolan talade Bo Sundblad om vikten av att berätta för 
eleverna vad man förväntar sig av dem. Vissa elever kommer kunna lista ut det i alla 
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fall och för dem kan det bli lättare än för de elever som inte kommer på syftet med de 
övningar man gör. (13 februari 2007) Pojkarna i den här klassen kanske har snappat upp 
vad de förväntas lära sig medan flickorna har svårare att tolka detta. Det skulle å andra 
sidan kunna bero på de olika referensramar Jan Trost talat om (se metodkapitlet) men 
som även finns beskrivna bland annat i ”Flickor och pojkar i samma skola” (Ann 
Steenberg 1997) där författaren skriver att flickor och pojkar fokuserar och närmar sig 
ett ämne eller en uppgift på olika sätt. Flickor fokuserar på detaljer och likheter och tar 
sig an ett ämnesområde eller uppgift utifrån användbarhet och frågor som nyttan av att 
kunna ämnet kan komma upp. Flickor lär sig även gärna i sociala och språkliga 
sammanhang medan pojkar fokuserar på form och helheter och närmar sig ett ämne 
eller uppgift efter hur det fungerar. Pojkar väljer sin inlärningsstrategi flexibelt. Då 
flickor gärna lär sig i sociala och språkliga sammanhang kan deras förståelse för vad de 
lär sig kanske vara mindre om de arbetar mycket enskilt eller i boken. 

Flickor kan framstå som rädda för att göra fel och verka onödigt försiktiga. /…/ Pojkar har ofta 

stor tilltro till sin förmåga. De har större benägenhet att chansa. Inte sällan överskattar pojkar 

sin förmåga och visar stark stress när tilltron inte visar sig svara mot verkliga resultat. 

(Steenberg 1997:29) 

Vi kan även se att flickorna i intervjun talade mer om relationer än vad pojkarna gjorde. 
Detta kan å ena sidan bero på att pojkarna inte tänkte på detta under intervjun och att de 
kanske, om frågorna hade varit annorlunda, kommit in på det området. Det kan å andra 
sidan ha med hur pojkar och flickor leker att göra. I Barnombudsmannens rapport 
”Båda är bäst, typ” från 2001 om flickor och pojkar står det: 

Pojkgrupper har klarare hierarkisk struktur än flickgrupper och maktsystemet är mer tydligare 

och mer stabilt. Pojkarna vistas i ett gäng och bedriver kollektiva aktiviteter. /…/ Pojkars 

metoder för uteslutning är hotelser, förlöjligande och slagsmål. En utesluten pojke kan få hålla 

till godo med tvåsamhet. 

I typisk flicklek är det färre deltagare, leken är mer verbal och stillasittande och innebär att man 

måste vänta på sin tur. Flickors relationer och inbördes status ändras hela tiden. Flickor umgås 

parvis i högre grad än pojkar och om de umgås tre i en grupp är dessa grupper i allmänhet av 

en annan art än pojkarnas. Flickornas ”tresamhet” upplöses ofta och nya konstellationer av två 

och två kan uppstå. (Barnombudsmannen 2001:49) 

Vi kan alltså se att flertalet elever säger att materialet är bra och att eleverna i stor 
utsträckning säger sig lära sig de saker som materialet är avsett för. De använder 
visserligen inte de ord som materialet använder men det är inte heller meningen. 
Däremot kan vi genom intervjun se att eleverna använder begrepp som sänkning, 
kränkning och mobbning och skiljer på detta, dessa begrepp återfinns i materialet. Det 
finns vissa skillnader mellan skolåren men inte övergripande och vi uppfattar inte att det 
är något speciellt skolår som urskiljer sig i alla frågorna. Vi kan se att det finns vissa 
skillnader i svaren mellan pojkar och flickor men att de i det stora hela har svarat 
relativt lika.  
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Betydelse 
Att göra ett arbete om livskunskap har varit mycket givande och intressant då ämnet i 
sig kan ha så stor påverkan hos eleverna. Genom att få veta vad eleverna tycker om 
ämnet och att även vi fått chansen att sätta oss in i ämnet så tror vi att detta kan ha en 
stor betydelse för vår framtida yrkesroll. Detta eftersom vi då har en hel del 
förkunskaper om hur det kan vara att arbeta med livskunskap och materialet 
”Livsviktigt”. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett olika former av 
arbetet med livskunskap och har av det vi sett kommit fram till att ”Livsviktigt” verkar 
vara det mest relevanta materialet att arbeta med, då det finns ett konkret material med 
bra övningar som finns från förskoleklass upp till skolår 9. Vi kommer i framtiden 
kunna ta till oss materialet enkelt och kunna arbeta med detta i framtiden med våra 
elever på ett bra sätt då vi fått en inblick i hur mycket eleverna faktiskt lär sig om 
känslor, empati, och social kompetens, vilket vi anser är väldigt viktigt att de vet och lär 
sig om, både nu och för framtiden. Detta arbete kommer ha en stor betydelse för oss i 
vår framtida yrkesroll genom att vi både vet hur eleverna kan uppfatta ämnet och hur 
det är tänkt att arbetet ska gå till från lärarens sida.  

Reflektion över forskningsprocessen 
Arbetet visade sig inte lika lätt som vi först hade trott när det gällde att få svar på 
enkäterna. Först var det svårt då skolan hade påsklov i början av vårt arbete, men sedan 
kom det upp andra problem. Då tiden var knapp var det svårt att få kontakt med skolan 
och när vi väl fick detta visade det sig att de hade en temavecka samma vecka som vi 
skulle få ut vår enkät vilket gjorde att vi först endast fick in två av fyra, detta löste sig 
efter kontakt med biträdande rektor på skolan. Att få tag på elever för intervju var lättare 
men det var lite kort om tid att hinna få medgivande från föräldrarna. Intervjun klarade 
vi dock av inom vår utsatta tidsram. Det finns vissa delar som vi skulle ha kunnat göra 
annorlunda när det gäller både intervju och enkät. När det gäller intervjun skulle vi ha 
kunnat spela in eleverna då det nu inte blev ordagrant. Även om detta skulle ta lite 
längre tid skulle det kanske ha gett oss mer. Vi skulle nog även ha intervjuat elever från 
minst en klass till för att kunna se om det fanns skillnader mellan skolåren. När det 
kommer till enkäten skulle det nog ha varit bättre om vi själva hade gått ut till de olika 
skolåren och utfört undersökningen. Då hade vi vetat att det gått till på samma sätt i alla 
skolår och vi skulle ha haft större koll på vilka frågor eleverna kom med, vad som var 
oklart. Vi bad visserligen lärarna om lappar på vad som var oklart men fick inte in 
några, däremot ser vi att det på en fråga är flera elever som inte svarat. Frågan om vad 
eleverna anser är viktigast ligger olämpligt i enkäten och kan missas. Hade vi själva gått 
ut till klasserna hade vi kunnat motverka detta och resultatet kan ha blivit annorlunda. 

Nya frågor 
Under arbetets gång väcktes det nya frågor och funderingar på vad som skulle kunnat 
blivit annorlunda i vår undersökning om vi valt att göra på annat sätt än vi gjorde. 
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Hur hade det sett ut om vi hade undersökt en skola där de arbetat med livskunskap 
under längre tid än vad de gjort på den här skolan? Det vill säga om till exempel 
eleverna i skolår 4 hade arbetat med ämnet och materialet sedan förskoleklass, hade 
svaren blivit annorlunda då? Hade vi fått andra resultat och kunnat dra andra samband 
och slutsatser? 

Hur hade resultatet blivit om vi hade undersökt andra skolår, exempelvis skolår 6- 9? 
Hade eleverna svarat annorlunda då? 

Hur hade resultatet blivit om vi hade intervjuat en pojkgrupp och en flickgrupp i alla 
skolåren? Hade det gett oss mer än enkäten i det här fallet? Hade resultatet kunnats tyda 
annorlunda? 

Om vi hade valt att fokusera på hur eleverna svarar, vad hade vi kunnat få fram om 
pojkar och flickor då? Eller över de olika skolåren?  
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Bilaga 1 

Livskunskap  

Pojke Flicka  

klass 
F 1 2 3 4  

 

* Känner du att du vet varför ni har Livskunskap?  

Ja  Nej   

* Vad lär man sig när man har livskunskap? (får ringa in så många svar man vill)  

Jag lär mig hur andra kan känna sig.  

Jag lär mig hur jag känner inom mig.   

Jag lär mig hur jag kan lösa olika konflikter (bråk).  

Jag lär mig hur jag kan motivera/peppa mig själv så att jag klarar det jag vill klara.  

Jag lär mig ………………………………………………………………  

Jag lär mig ingenting  

* Sätt en etta framför den sak du tycker är viktigast av de du nyss ringade in. 
(ringade du in ”jag lär mig igenting” hoppar du över den här) 

 

* Tycker du att övningarna i boken är bra?  

Ja, alla Ja, de flesta  Nja, bara några Nej, inga  

* Varför tycker du den är bra/inte bra?   

……………………………………………………………………………………………
…  

…………………………………………………………………………………………… 

 

* Känner du till några mål i livskunskap? 

Ja  Nej  

* Om JA, kan du nämna något? 

……………………………………………………………………………………………
…  
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Bilaga 2 

Diskussionsfrågor elever  

Varför tror ni att man har livskunskap på skolan?    

Kan man svara fel under livskunskapslektionerna?    

Vad tycker ni att man lär sig under lektionerna? 
- Vad är det viktigaste som man lär sig?   

Är övningarna i boken bra eller dåliga?  
- Lär man sig något på dem?   

Vet ni vilka mål som finns i livskunskap? 
- kan ni nämna något?  

Vad tänker ni när ni hör livskunskap?  

Är det ett roligt ämne?  

Hade det varit någon skillnad om ni haft livskunskap i pojkgrupp 
och flickgrupp?   



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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