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Sammandrag 
 
Livskunskap som ämne kan vara en mötesplats där tid för diskussion och reflektion över 
viktiga livsfrågor finns.  

Syftet med den här studien är att undersöka vilka centrala livsfrågor som kan ligga till grund 
för samtal och reflektion i skolan inom ämnet Livskunskap. Genom enkäter undersökte vi 
vilka livsfrågor som är viktiga för elever och genom intervjuer vilka livsfrågor som skolpersonal 
anser/tror vara viktiga för elever. Resultatet av intervjuerna visade att skolpersonal anser att 
relationer, sex och samlevnad och elevernas personliga framtid är av störst intresse för dem. 
Enkäterna visade att följande teman rangordnades högst av flest elever: världens framtid, krig, 
trygghet, ensamhet/övergivenhet, sex och samlevnad, framtid, liv/död, miljö/natur, mänskliga rättigheter 
samt alla likas värde. Undersökningen visar att det finns intressanta likheter och skillnader i 
elevers syn på viktiga livsfrågor kontra skolpersonals syn på vad som är viktigt för elever. 
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1 Inledning 
 
Dagens samhälle har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Nuförtiden lever vi i ett 
kommunikationssamhälle som präglas av mångkulturalism och sekularisering. Idag blir 
människan påverkad av motstridande värderingar och idéer från många olika håll, inte minst 
från massmedia som har fått en ökande betydelse i vårt samhälle. Institutioner som familj 
och religion har fått minskad betydelse och skolan har fått ”[...] rollen av surrogatfamilj som 
skall överföra värderingar och ta socialt ansvar [...].” 1 Denna situation kräver en mötesplats 
där människor kan få tid för reflektion. Skolan har här en viktig uppgift då dess roll är att 
utbilda för förändring. Samhällsförändringar påverkar även människors värderingar och 
livsuppfattningar och genom samtal kan elevernas livssyn och värderingar synliggöras, 
beaktas och på så vis sättas i relation till skolans värdegrund.2   

Livskunskap är ett pedagogiskt arbete som har utvecklats inifrån skolan då ett behov av 
mötesplatser för goda samtal växt fram för att förbättra elevers psykiska och sociala hälsa. 
”Livskunskap som ämne sätter värdegrundsfrågor i fokus hos eleverna och den lärare som 
undervisar i ämnet.”3 Dessutom är samtal och reflektion det centrala arbetssättet med elevers 
frågeställningar som utgångspunkt.  

I den här studien avser vi att undersöka vilka i vår samtid centrala livsfrågor som kan ligga 
till grund för samtal och reflektion i skolan inom ämnet Livskunskap eftersom livsfrågorna är 
föränderliga beroende på skiftande livsvillkor. Därtill vill vi undersöka om lärare och elever 
har samma uppfattning om de aktuella angelägna livsfrågorna därför att det är viktigt att utgå 
från elevernas egna erfarenheter, funderingar och frågor. Myndigheten för skolutvecklingen 
har gjort följande slutsats att det behövs ”[...] forskning som studerar förskolan och skola 
som värdemiljö för att få kunskap om möjligheter och hinder för att gestalta värdegrunden.”4 
Vi hoppas att resultatet av denna studie ska kunna bidra till en utgångspunkt för hur ämnet 
livskunskap ska kunna utformas för att sätta värdegrundsfrågor och livsfrågor i fokus.  

Vi kommer först att ta upp en skildring av dagens samhälle som har gått från att vara 
homogent till att utvecklas till ett mångkulturellt samhälle. För det andra vad läroplanen 
säger om skolans värdegrund och om dess riktlinjer och mål. Sedan en förklaring utav 
livskunskap som är ett pedagogiskt arbete inom skolan för att skapa en plats för diskussion av 
elevernas egna livsfrågor för att tillsammans med vuxna skapa ett helhetsperspektiv på livet. 
Därefter i avsnitt fem gör vi en forskningsöversikt som dels tar upp teoretisk forskning som 
fastställer begreppen livsfrågor och livsåskådning, dels empirisk forskning som beskriver Sven 
G Hartmans undersökning Livsfrågor och livsåskådning hos barn, Keijo Erikssons undersökning 
På spaning efter livets mening och (SET) som är en forskning om social och emotionell 
kompetens. Resultatet redovisas i avsnitt sex utifrån enkätundersökningen som visar vilka 
livsfrågor som är viktiga för elever och intervjuerna med skolpersonal som visar vilka livsfrågor 
som de anser vara viktigast för elever. Slutligen avslutas studien med en diskussion kring 
resultatet. 

                                                 
1 Torstensson-Ed, T. (2003) Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm: Liber distribution. s. 23 
2 Ibidem, s. 13 
3 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F131&cmd=downlo
ad 
4 Torstensson-Ed, T. (2003) Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm:Liber distribution. s. 11 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är, att utifrån en studie vid en grundskola, undersöka om det 
finns en diskrepans mellan lärares och elevers uppfattningar med avseende på vad som utgör 
de grundläggande livsfrågorna. Samt utifrån denna studie få en uppfattning om vilka kluster av 
samtida livsfrågor som kan grundlägga ett möjligt innehåll i ämnet Livskunskap. 
 
Studien har följande frågeställningar: 
 
● Vilka livsfrågor anser eleverna i år nio vara viktiga? 
● Vilka livsfrågor anser skolpersonal vara viktiga för elever? 
● Hur ser resultatet ut? 
● Vilka teman kan ligga till grund för ämnet Livskunskap? 
 
3 Metod 
 
Undersökningen utgör en studie som visar likheter och skillnader rörande elevers syn på 
viktiga livsfrågor samt skolpersonals uppfattning om vilka livsfrågor som är viktiga för elever. 
Förundersökningen delades upp i två steg. Det första steget syftade till att avgränsa 
begreppet livskunskap genom teoretiska studier av tidigare forskning, utredningar samt 
styrdokument. Det andra steget syftade till att metodologiskt konstruera tillvägagångssätt 
samt klassifikationer av de livsfrågor som användes i enkätundersökningen. 

För att ta oss an våra frågeställningar gjordes dels en kvantitativ undersökning och dels en 
kvalitativ undersökning. ”Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som 
innebär mätningar vid datainsamlingar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med 
kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ’mjuka’ 
data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder 
av textmaterial”.5 Eftersom vi varken kände eleverna eller hade en längre tid gjordes en 
kvantitativ undersökning där vi använde oss av en enkätundersökning, i vilken vi undersökte 
vilka livsfrågor som är centrala för elever. En kvantitativ undersökning gjordes där vi genom 
intervjuer undersökte vilka livsfrågor som är centrala för skolpersonal. Vi ansåg att genom 
intervjuer kunde vi få reda på skolpersonalens egna personliga uppfattning om vilka 
livsfrågor som är viktiga för elever. Vi intervjuade fyra personer, två män och två kvinnor 
med varierande tjänsteställningar, ur skolpersonalen på den aktuella skolan i fråga. Trettiotvå 
elever ingår i enkätundersökningen som visar hur eleverna rangordnat diverse livsfrågeteman, 
nitton pojkar och tretton flickor som alla är femton år gamla. Syftet med rangordningen är 
att klart urskilja vilken livsfråga som mest eller minst intresserar eleverna. 

Genom att studera resultaten av Hartmans och Erikssons forskning och framhäva vilka 
livsfrågor som de kommit fram till att vara mest väsentliga för barn och ungdomar, 
formulerade vi de frågor som vi använde oss av i enkäten till eleverna. Vi lade även till ett 
antal frågeställningar som vi ansåg vara av betydelse i dagens samhälle som: katastrofer, 
mångkulturalism, ägodelar, kropp, massmedia/IT, jämställdhet och ANT (alkohol, narkotika och 
tobak). 

                                                 
5 Patel, R, & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, s. 14 
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3.1 Urval och beskrivning av deltagare 
 
Undersökningen gjordes på en landsortsskola i Sverige som hade skolår sju, åtta och nio och 
som hade knappt trehundra elever.   

Deltagarna i undersökningen bestod av elever i år nio samt fyra personer ur skolans 
personal som vi valde att kalla skolpersonal 1, 2, 3 och 4 av etiska skäl. Vår undersökning 
gjordes på en mindre skola och om vi skulle nämna exakt tjänsteställning av personalen 
skulle en möjlighet till identifiering finnas. Totalt trettiotvå elever deltog frivilligt i 
enkätundersökningen, varav nitton pojkar och tretton flickor. Vi valde elever i år nio då vi 
ansåg att de skulle ha uppnått kunskap och mognad för att kunna genomföra enkäten ifråga. 

3.2 Genomförandet av datainsamlingen 

3.2.1 Enkätundersökningen 
 
Undersökningen inleddes med att ge informationsbrev till elevernas föräldrar som en lärare 
delade ut till eleverna i år nio. Vi besökte fyra parallellklasser och berättade för klasserna om 
syftet med enkäten samt att vi uppmärksammade eleverna på att deltagandet var frivilligt, 
anonymt och att de hade rätten att avbryta deltagandet omgående ifall de önskade. På grund 
av dåligt inlämnande av informationsbrev bestämde vi att endast ge enkäten till den som fyllt 
15 år. Enkäten som var kvantitativ6 bestod av fyra sidor och innehöll följande sju kategorier: 
internationella företeelser, familj, samhälle, kamrater/skola, jag-inriktat, livsprocesser och värderingar. 
Varje kategori hade därefter mellan fyra till åtta olika livsfrågor som eleverna skulle rangordna 
beroende av hur viktigt de ansåg frågan vara för dem. I varje kategori fanns även utrymme 
för att skriva ytterligare företeelser som eleverna ansåg vara viktigare än de som redan var 
nämnda. Enkäten inleddes med en neutral fråga om elevernas kön. 

Vi delade ut enkäterna till eleverna och bad dem att besvara den enskilt. En del elever 
förstod inte vad alla svarsalternativ betydde så då förklarade vi för dem. I stort sett alla 
förfrågningar gällde svarsalternativet globalisering 7. En del elever frågade den ordinarie läraren 
som befann sig i klassrummet och vad denne svarade är vi ovetande om. Eleverna fick den 
tid de behövde för att fullständigt fylla i den. I genomsnitt tog det tjugo minuter för eleverna 
att bli klara. 

3.2.1.1 Databearbetningen av enkäter 

 
Informationen som enkäterna gav överfördes till tabeller8 som visade hur eleverna hade 
rangordnat de olika livsfrågorna.  

För att synliggöra på ett mer effektivt sätt vilka livsfrågor som elever rangordnade som 
viktigast men även de som de rangordnat som minst viktiga utformades stapeldiagram9.  

                                                 
6 Se bilaga 1 
7 Vi förklarade begreppet globalisering som följande för eleverna: Globalisering handlar om att handel och 
ekonomi blir mer internationella. Hela världen blir en fri marknad. 
8 Se bilaga 2 
9 Se avsnitt 6.1 Resultat. 
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3.2.2 Intervjuundersökningen 
 
Vi intervjuade fyra personer ur skolans personal. Vi genomförde intervjuerna i rum där vi 
kunde vara ostörda. I rummet befann sig två intervjuare samt personen som blev intervjuad. 
Intervjun börjades med att fråga om informanterna accepterade att bli inspelade på band. 
Därefter förklarade vi syftet med intervjun och med vårt examensarbete. Intervjun inleddes 
med en öppen fråga om vilka livsfrågor som skolpersonal anser vara viktiga för elever. 
Intervjuerna varade femton till trettio minuter. 
 

3.2.2.1 Databearbetning av intervjuer 

 
Databearbetningen av materialet från intervjuerna skedde i ett flertal steg. Direkt efter 
intervjutillfället nedtecknades det väsentligaste för att vi skulle kunna diskutera 
informanternas utsagor innan transkriberingen var utförd. Vid ett senare tillfälle lyssnades 
intervjuerna igenom ett flertal gånger och uttalandena transkriberades. Transkriptionerna10 är 
till stor del lika med allt som informanterna uppgav vid bandinspelningen. Företeelser som 
pauser samt skratt är ej transkriberade. För att synliggöra skolpersonalens svar gick vi i 
genom transkriptionerna och strök under den information som vi fann relevant för 
undersökningen. 
 

3.3 Validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet) 
 
Inledningsvis till denna studie genomfördes en fördjupande förundersökning av litteratur för 
att i största utsträckning hindra negativ validitet gällande klassifikationerna av viktiga 
livsfrågor. Svårigheten att säkerställa vilka som är de viktiga livsfrågorna är emellertid stor. 
Ytterligare en svårighet med bedömandet av validiteten av enkäten ligger i om eleverna 
förstod innebörden av livsfrågorna inom varje kategori. Förfrågningar under genomförandet 
av enkätundersökningen gällde i synnerhet livsfrågan globalisering men möjligen fanns det även 
andra begrepp som de ej begrep. Validiteten av enkätundersökningen skiljer sig även från 
kategori till kategori i enkäten. Kategori internationella företeelser har svårigheter när det gäller 
att mäta det vi verkligen avsåg att mäta. Livsfrågan världens framtid rangordnade många elever 
högt och kategorins övriga livsfrågor prioriterades inte lika högt. Livsfrågorna katastrofer, krig, 
globalisering samt terrorism kan alla placeras under livsfrågan världens framtid. Den enda giltiga 
slutsats som kan dras av denna kategori är att eleverna visar intresse för världens framtid då vi 
förmodar att eleverna kan ha valt den livsfråga för att det mer eller mindre inkluderar de 
andra.  

Ett annat dilemma är ovissheten om eleverna verkligen uppfattat under vilken kategori 
som livsfrågan är nämnt. Ett flertal livsfrågor som exempelvis trygghet, ensamhet och övergivenhet 
återfinns under ett flertal kategorier. Eventuellt skulle de upprepande livsfrågor återgivas av 
synonymer eller elimineras för att minska risken av missförstånd. 

Reliabiliteten av enkäten anser vi var god. Innan genomförandet provades den på försök 
då vi ändrade rangordningssättet och delar av utseendet av enkäten. Eleverna besvarade 
enkäten på det sätt som vi hade tänkt oss.  

                                                 
10 Transkriptionerna finns i författarnas ägo. 
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Reliabiliteten gällande intervjuerna kunde möjligtvis blivit godare ifall vi som intervjuare varit 
tränade i intervjuteknik. De bedömningar vi gjorde vid analysen av intervjumaterialet kan 
innehålla bedömarfel samt att det tillvägagångssätt vi använde oss av påverkade 
informantens svar. Antalet intervjuare var dock två som registrerade svaren samt att vid det 
senare tillfället då analys av transkriptionerna ägde rum vilket medförde att kontrollen av att 
ha uppfattat informanternas svar var noggrann. 
 
4 Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras först en skildring av dagens samhälle därefter en presentation av 
Läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lpo94)11. Slutligen ges en beskrivning av 
livskunskap. 

4.1 Dagens samhälle 
 
Utvecklingen av samhället påverkar skolan och länge har skolan setts ”[...] som ett 
instrument för samhällsutveckling [...].”12 Samhällsutvecklingen i slutet av nittonhundratalet 
har beskrivits som att vi gått från ett industrisamhälle till ett kommunikationssamhälle och 
att vi fått en globalisering. Det svenska samhället har även gått från att vara homogent till att 
utvecklas till ett mångkulturellt samhälle. I det homogena samhället var de flesta värden 
nedärvda, självklara och delades av de flesta medborgare. I dagens heterogena och 
mångkulturella samhälle ifrågasätts de traditionella värdena och en förändrad syn på 
människan och hennes skyldigheter och rättigheter vuxit fram.13 Medborgarna i det svenska 
samhället fostras till individualister då det svenska samhällets uppbyggnad utgår ”[...] från 
individen som grundläggande enhet, en ideologi som anger riktlinjer för institutionerna.”14 
Betoningen av individen syns även i skolans verksamhet i läroplanen i vilken det talas 
upprepande om ”varje enskild elev.”15  

I vårt kommunikationssamhälle har massmedia en stor påverkan på människors liv. 
Massmedian ”[...] kan ha ett avsevärt inflytande på en persons livsåskådning.”16 Idag har 
datorspel och Internet blivit en naturlig del av barns och ungas vardag. Tv är det medium 
som ägnas mest tid och enligt en undersökning är det till exempel sju av tio av våra 
ungdomar som tittar på dokusåpor.17 ”Skolan har här en viktig uppgift som en arena för 
reflektion och fördjupande samtal för att eleverna ska få redskap till egna 
ställningstaganden.” 18

                                                 
11 Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
Stockholm: Fritzes 
12 Torstensson-Ed, T. (2003) Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm: Liber distribution, s. 19 
13 Colnerud, G. & Hägglund, S. (2004) Etiska lärare-moraliska barn . Linköpings Universitet, s. 107 
14 Sjögren, A. (1993) Här går gränsen. Värnamo: Bokförlaget Arena, s. 21 
15 Lärarnas Riksförbund (2003) Lärarboken. Modintryck, s.12 
16 Hartman, Sven G. & Pettersson, Sten (1980) Livsfrågor och livsåskådning hos barn. Några utgångspunkter för en 
analys av barns livsfrågor och livsåskådning samt en presentation av några delstudier inom området. Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, Rapport 7/1980, s. 83 

17 Lärarnas riksförbund (23 november, 2005) Skolvärlden, s. 8 
18 Skolverket. (1999) Skolverkets rapport nr 180. Kalmar: Liber distribution, s. 98 
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Religionen har en mindre betydelse i dagens samhälle än förr. Sverige är idag sekulariserat. I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet19 från 1994 kom begreppet värdegrund in 
samtidigt som det fastställdes att skolan ska ha en icke-konfessionell undervisning. 

Värderingar förändras när samhället förändras. Lendahls menar att i ”[…] ett föränderligt 
samhälle handlar det om att utbilda sig för föränderlighet även beträffande värderingar. De 
sociala och teknologiska förändringarna i samhället föder ständigt nya frågor av etisk natur. 
På dessa frågor finns det inga färdiga svar.”20  
Skolan är följaktligen en institution som fått ökad betydelse i vår tid då både familjen och 
religionen fått minskad betydelse och skolans inflytande på barns livsfrågor kan inte 
underskattas. Skolan är en plats där barnen spenderar en stor del av sitt liv. ”Skolan är en 
viktig socialisationsagent och ger som sådan ofta en god återsegling av det rådande samhället. 
Mål och medel för denna socialisationsprocess framgår av läroplaner, kursplaner, läromedel 
och liknande.”21 Skolan har därmed en viktig roll för vilken livsåskådning och vilka livsfrågor 
som barn har i sina tankar. 
 

4.2 Lpo94 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet står det om skolans värdegrund och 
uppdrag samt om dess riktlinjer och mål. Nedan presenteras innehållet i läroplanen närmare. 

4.2.1 Skolans värdegrund och uppdrag 
 
Skolans främsta uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 
för att de ska förberedas för att leva och verka i samhället.22 I läroplanens första avsnitt 
Skolans värdegrund och uppdrag är det skrivet att skolans verksamhet ska utformas i 
överensstämmelse med de demokratiska värderingar som är grundläggande i vårt samhälle 
och de uttrycks som följande: 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.23 De grundläggande värdena är 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta [...]24  

 
Läroplanen framhäver även att individen skall fostras till att ha en rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande och att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 
egen unika egenart och stimulera dem att bilda sig och växa med sina uppgifter samt skapa 
de bästa samlade betingelserna för elevernas utbildning, tänkande och kunskapsutveckling.  

Vidare talas det om i läroplanen att skolan är en plats som ska främja förståelse och 
förmåga till inlevelse. Under rubriken Förståelse och medmänsklighet står det följande: 

 

                                                 
19 Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
Stockholm: Fritzes 
20 Lendahls, B., (1990) Lära om livet: Handbok för lärare om etik och livsfrågor. Stockholm, s. 20 
21 Hartman, S. (1980) Livsåskådning och livsfrågor hos barn, s. 82. 
22 Lärarnas Riksförbund (2003) Lärarboken. Modintryck, s.14 
23 Ibidem, s. 12 
24 Ibidem, s. 9 
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Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla, tillsammans med förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.25  

 
Under Skolans uppdrag framhävs det att det ”[…] etiska perspektivet som är av betydelse för 
många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att 
ge grund och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.”26 Om man 
läser vidare i läroplanen kommer man till avsnittet Normer och värden där det återigen betonas 
att eleverna ska utveckla en förmåga att handla etiskt rätt utifrån de grundläggande värden 
som tidigare nämnts. 

 
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. [...] 
Skolan skall följaktligen sträva efter att varje enskild elev ska utveckla sin förmåga att göra och 
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden, respekterar andras egenvärde, tar avstånd från 
förtryck och kränkande behandling, kunna leva sig in i och förstå andra människors situation.27

 
Skolans värdegrund förmedlas genom det liv som levs av lärare och elever i skolans värld. 
Alla som verkar i skolan ska ta avstånd från det som strider mot de grundläggande värden 
som finns beskrivna i skollagen och i läroplanen.28 Det är därför nödvändigt att studera både 
lärares och elevers värdesystem och hur de gestaltas.29 Det är även av vikt att studera deras 
värderingar som har att göra med livet utanför skolan då de tar med sig dem in i skolan.  

4.4 Livskunskap 
 
Enligt en mängd litteratur är livskunskap/hälsa ett ämne som utvecklats både inom 
grundskolan och inom gymnasieskolan på flera håll i Sverige. Ämnet har olika innehåll och 
ingångar beroende av elevernas egna erfarenheter, funderingar och frågor, men målet är 
detsamma, det vill säga en strävan efter att finna ”ett kontinuerligt forum för samtal, 
reflektion och dialog kring livsstilsfrågor. I synnerhet handlar det om att förbättra relationer 
och den psykosociala miljön, hälsa, sexualitet, identitet, droger, moral, värderingar och tro. 30

Bergman betonar att livskunskap är ett sätt att fokusera värdegrundsarbetet, motverka 
mobbning, utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och ANT- (alkohol, narkotika och 
tobak) frågorna. Livskunskap är ett utvecklingsarbete som svarar mot de stora sociala och 
känslomässiga behov som personalen i skolan har sett framförallt hos tonåringar. 31

Livskunskap är resultatet av en bottum-up rörelse som har vuxit fram ur behovet av att 
möta elevernas längtan efter samtal om deras angelägna frågor. Pedagoger och 
elevvårdsgrupper samarbetar för att tillsammans söka nya vägar och skapa ett bra 
gruppklimat för att stötta unga människor psykiskt och socialt. Genom att undervisa med 

                                                 
25 Lärarnas Riksförbund (2003) Lärarboken. Modintryck, s. 13 
26 Ibidem, s. 15 
27 Ibidem, s. 17 
28 Ibidem, s.13 
29Torstensson-Ed, T. (2003) Ungas livstolkning och skolans värdegrund, s. 13 
30 Román, B. (2002) Att implementera Livskunskap i skolans verksamhet - Fallstudier i fyra Göteborgsskolor. 
31 Bergman, L. http://www.cebuh.goteborg.se/Livlust/Livskunskap/vad_%C3%A4r_livskunskap.htm, 2005-
11-15 
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struktur och en uppmuntrande lärande miljö som främjar samspelet och det goda samtalet 
kan skolan hjälpa och hantera de behov som finns i dagens samhälle. Undervisningen 
behandlar olika aspekter av hälsofrågor, mänskliga behov och beteenden och existentiella 
frågor på ett samlat sätt som kan inspirera arbetet i andra ämnen.32 Bergman menar att:  

 
Det är en pedagogik som utgår från det som är friskt och bäraktigt hos unga i stället för att utgå från 
olika riskperspektiv. Det är grundläggande att livskunskapen är problembaserad, dvs styrs av elevernas 
behov och initiativ och inte enbart utifrån givna ämnen eller frågor. Undervisningen ska utgå från 
ungdomars egna frågor och från deras vilja att växa. 33

 
Detta pedagogiska arbete är viktigt för att skapa en plats för diskussion som hjälper unga att 
tillsammans med vuxna formulera och spegla sina tankar om viktiga livsfrågor och ge dem 
möjlighet att sätta ord på känslor och förstå andras känslor för att skapa en helhet. Bergman 
uttrycker även följande: 
 

’Livskunskap’ som undervisningstema och metod har under de senaste åren utvecklats ungefär samtidigt 
och på många olika håll i västvärlden. Det speglar säkert delvis en samhällsförändring där skolans ansvar 
ökar i takt med att föräldrarna får mindre tid för sina barn. Det är också ett uttryck för de växande krav 
som det moderna komplexa samhället ställer på vår förmåga att samspela med andra människor. Det 
speglar också en alltmer utbredd insikt om att olika aspekter av mänskligt beteende och mänskliga 
relationer bara kan analyseras och förstås i ett helhetsperspektiv, eftersom dessa aspekter i verkligheten 
är så sammanflätade och beroende av varandra.34

 
Resultaten av många olika program som har livskunskap som tema påpekar positiva 
förändringar hos elever och speciellt på deras intresse till ämnet. Lernberg, som skolchef i 
Göteborg, nämner att elevintresset är enormt till ämnet livskunskap på gymnasieskolan.35 
Därför blir det effektivare om vi tar dessa erfarenheter med oss i karaktärsämnet genom att 
jobba med innehållsfrågor istället för att tala om traditioner och strukturer. Därtill betonar 
Lernberg att: ”Frågorna om livet och tillvaron och människors olika sätt att hantera dessa 
frågor har alltid tilltalat och kommer alltid att tilltala människan. Det viktigaste måste vara att 
vi i skolan tar hand om det intresset på ett förnuftigt sätt.”36

Alltså har ämnet livskunskap inte bara ett preventivt syfte. Det fokuserar på reflektion och 
samtal för att utveckla det sociala och det emotionella behovet hos elever i dagens samhälle 
som ställer stora krav på samspel mellan människor. Dessutom skall undervisningen utgå 
från elevernas egna livsfrågor som tillsammans med vuxna kan skapa ett helhetsperspektiv på 
livet. 
 
5 Forskningsöversikt 
 
Det finns en hel rad forskning som kan anknytas till Livskunskap. Här nedan har vi delat in 
forskningen i en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska forskningen har syftet att 
fastställa begreppen livsfrågor och livsåskådning. 

                                                 
32 Bergman, L. http://www.cebuh.goteborg.se/Livlust/Livskunskap/vad_%C3%A4r_livskunskap.htm, 2005-
11-15 
33 Ibidem. 
34 http://www.cebuh.goteborg.se/Livlust/Livskunskap/vad_%C3%A4r_livskunskap.htm, 2005-11-15 
35 Lernberg, L.O.(2005). ’Från undervisning i kristendom till livskunskap’. Religion och livsfrågor’ Nr 3, s.  
    24. 
36 Ibidem, s.24 
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En stor del forskning finns med syftet att undersöka vad barn har för viktiga livsfrågor och 
hur de tänker kring olika ting. Mycket av tidigare forskning handlar om att undersöka barns 
religiösa uppfattningar, barns livsfrågor och livstolkning samt om barns existentiella frågor. 
Mycket forskning handlar inte om elever i grundskolans senare år men vi tycker ändå att de 
är relevanta för denna studie. Den forskning som vi funnit vara mest väsentliga för denna 
undersökning är Sven G Hartmans undersökning Livsfrågor och livsåskådning hos barn37 samt 
Keijo Erikssons undersökning På spaning efter livets mening38.  

Ett annat område som det forskas kring är social och emotionell kompetens (SET) som 
syftar till att förbättra elevers sociala och emotionella kompetens och att arbeta med frågor 
inom områden som att ”[...] hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och 
social kompens.”39

 

5.1 Teoretisk forskningsöversikt 

5.1.1 Livsfrågor och livsåskådning 
 
Människor har i alla tider funderat kring livsfrågor och existentiella frågor och dessa dyker i 
synnerhet upp i upplevelser av någon form av otydlighet, fara eller lidande då vi ”[…] frågar 
efter ett etiskt mönster eller en riktlinje för vårt liv och hur vi ska leva och handla.”40 Ryberg 
menar att våra handlingar styrs av svaren som vi kommer fram till och att vi måste bearbeta 
våra livsfrågor som är de fundamentala existentiella problemen. ”Detta är inte alltid så lätt för 
det handlar ytterst om vår egen rädsla och vilsenhet.”41

Livsfrågor varierar från en tid till en annan eftersom samhället varierar. Religionen har 
under långa tider fungerat som en vägvisare för människans handlingar, men i dag lever vi i 
ett pluralistiskt samhälle med många åsikter och idéer som träder fram. Svaren kan variera 
beroende av vår ålder, vår boplats och vilka värderingar vi utgår ifrån.42  
Hartman påpekar att livsfrågorna speglar reflektioner över det som man har sett eller upplevt. 
De är ett uttryck för en process runt de grundläggande villkoren för mänskligt liv. 
Följaktligen har livsfrågor inte samma betydelse för alla människor och dessutom är de 
föränderliga över tid.43 Enligt Hartman kan begreppet livsfråga definieras som följande: 

  
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. En livsfråga är 
också uttryck där ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna 
personen i relation till världen och till livet i stort. 44

 
Alltså livsfrågor uppfattas som reflektioner över tillvarons grundläggande förutsättning. Därför 
blir reflektionen i människans liv ”[…] en central komponent i alla livsfrågeyttringar.”45  
                                                 
37 Hartman, S G & Pettersson, S. (1980) Livsfrågor & livsåskådning hos barn.  
38 Eriksson, K (1999): På spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en 
undervisningsmiljö som berfrämjar kunskapande. Studia psychologica et paedagogica. Series altera nr 143. 
Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, Malmö. 
39 http://www.set.st, 2005-11-15 
40 Ryberg, L. (2000) Etik och livsfrågor, s. 59 
41 Ibidem, s. 60 
42 Ibidem, s.62 
43 Almén, E., Furenhed, R., Hartman, S., Skogar, B., (2000) Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion,  
    livsfrågor och etik,. s. 70-71 
44  Ibidem, s. 71  
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Ryberg hävdar att livsfrågor söker alltid sina svar i en livsåskådning som beskriver och 
förklarar hur världen fungerar, hur den är uppbyggd och vad som styr den.46 På detta sätt blir 
det lättare att leva om vi har en helhetsbild av det vi upplever. ”Livsåskådning innebär att vi 
behöver mönster för att kunna hantera vår tillvaro, inte minst i krissituationer”47.  

Även Hartman relaterar livsfrågefenomenet till begreppet livsåskådning. Vidare skiljer han 
mellan en etablerad livsåskådning och en personlig livsåskådning. Han förklarar den etablerade 
livsåskådningen ”[…] som en lära som har satts pränt.”48  En tankebyggnad, en 
traditionssamling som ofta är knuten till en särskild social organisation som kan påverka en 
person att bearbeta och hitta lösningar till sina livsfrågor. Detta kan i sin tur skapa nya 
livsfrågor.49 Följaktligen anser Hartman att den personliga livsåskådningen kan vara påverkad 
av den etablerade livsåskådningen ”[…] men den säger framför allt något om den enskildes 
sätt att förstå tillvaron och förhålla sig till den.”50 Hartman förklarar att det finns tre sidor i 
en personlig livsåskådning. Först personens övertygelse och omvärldsorientering det vill säga ”det 
man anser sig veta om sig själv och sin omvärld.”51 Övertygelse är personens föreställningar52 
om tillvaron. Den kombineras med tidigare erfarenheter och med det som personen tror sig 
veta om andra områden. Innehållet av omvärldsorientering ”påverkar vilka föreställningar 
som kommer att prägla övertygelsen och den form den kommer att få.”53 
Omvärldsorienteringen bildas av de kunskaper och erfarenheter som personens förvärvat 
bland diverse besvarbara livsfrågor. Övertygelsen besvarar de eviga frågorna det vill säga de 
obesvarbara frågorna. Begreppen är beroende av varandra.54  

Kunskapen som personen har från hennes övertygelse och omvärldsorientering utgör 
grunden för den andra sidan som är värderingar i en personlig livsåskådning. Alltså ett 
värderingssystem är vanligen beroende av de föreställningar som ingår i individens 
övertygelse och omvärldsorientering. Värderingar, som berör någon av följande tre aspekter, 
vad är gott eller ont, rätt eller fel och vackert eller fult, motiveras utifrån personens 
föreställningar det vill säga värderingar formuleras beroende på människors sätt att leva och 
på deras sätt att se på tillvaron.55

Den tredje sidan är handlingar och handlingsberedskap där den personliga livsåskådningen är 
ett sätt att leva och inte bara ett sätt att betrakta livet. ”Människan upplever känner och 
handlar utifrån vissa kunskaper och värderingar.”56  

Hartman påpekar att de tre delarna är relaterade till varandra där de sammanbindas hos 
en person och får en karaktär och individuell form i en personlig livsåskådning. De olika 
komponenterna överensstämmer med varandra i en välintegrerad personlig livsåskådning det 
vill säga att handla och leva som man lär och inte handla tvärt emot sina kunskaper och 
värderingar. En god integrering i en personlig livsåskådning är eftertraktad eftersom att leva i 
längden med en rad oöverensstämmande komponenter kan vara ofta ohälsosamt och 
                                                                                                                                                 
45 Hartman, S G & Pettersson, S. (1980) Livsfrågor och livsåskådning hos barn, s. 34 
46 Ryberg, L. (2000) Etik och livsfrågor, s. 61 
47 Ibidem, s. 63 
48 Hartman, S G. (1986) Barns tankar om livet, s. 160 
49 Hartman, S G. (1986) Barns tankar om livet, s. 160-161 
50 Hartman, S G. (1986) Barns tankar om livet, s. 161 
51 Hartman, S G & Pettersson, S. (1980) Livsfrågor och livsåskådning hos barn, s. 50 
52 ”Föreställningar sammanfattar det man menar sig veta om tillvaro och omvärlden med relevans för 
livsåskådningen.”, Ibidem, s.42  
53 Ibidem, s. 52 
54 Ibidem, s. 52 
55 Ibidem, s. 53 
56 Ibidem, s. 54 
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plågsamt. För att komma fram till denna integrering eller sammanstämning mellan de olika 
delarna måste man försöka klargöra för sig själv var man står eller med andra ord man ska 
försöka bli medveten om sin livsåskådning.57

Livsfrågor har följaktligen inte samma betydelse för alla människor och dessutom är de 
föränderliga över tid. Hartman markerar också att livsfrågor och den personliga livsåskådningen 
påverkas av sociala bakgrundsfaktorer och individuella variationer. Barn och ungdomar arbetar 
med sin livstolkning genom att göra världen begriplig och genom att söka meningsfulla bilder 
av livet. Hartman definierar begreppet livstolkning som ”[…] ett sätt att organisera 
upplevelsevärlden; den ger människan mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att 
utveckla en livstolkning är en process som pågår hela livet.”58 Eftersom personens värderingar 
brukar vara en del av det som ger mening och mönster åt hennes livstolkning blir det relevant 
att diskutera vad en gemensam värdegrund betyder för dem som ska personifiera den i 
vardagen.59  

Hartman illustrerar i figuren nedan förhållanden mellan livsfrågor, livstolkning, liv och 
handling som formar en helhet. Personens erfarenheter och upplevelser är viktiga och 
betydelsefulla bland de här processerna. Därtill ändras innehåll och karaktär av livsfrågorna 
och livstolkningen genom en kontinuerlig reflexion.60  
 
 

 

… formar sin  
livstolkning 
strävar efter att göra sin  
livsvärld begriplig 
 

personen formulerar   
livsfrågor 
 prövar olika lösningar
 

Reflektion 
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handlingsberedskap i 
ord och handling 

 

 
 
 

personens liv är föränderligt och fyllt
av (nya) 
upplevelser 
som inte alltid stämmer med hennes 
livstolkning  
 

                                                 
57 Hartman, S G & Pettersson, S. (1980) Livsfrågor och livsåskådning hos barn, s. 55, 65 
58 Almén, E., Furenhed, R., Hartman, S., Skogar, B., (2000) Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, 
livsfrågor och etik,. s. 72 
59 Almén, E., Furenhed, R., Hartman, S., Skogar, B., (2000) Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, 
livsfrågor och etik,. s. 72 
60 Ibidem, s. 72 
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I nuvarande samhälle finns olika livsåskådningar och etiska synsätt företrädda. Det är inte 
alltid lätt att handla när det gäller känsliga frågor. Vi ställs ofta framför etiska problem och 
konflikter som kräver fundering. 

I vardagsspråket används etik och moral med liknande betydelse eftersom de 
ursprungligen kommer från samma innebörd. Etik kommer från grekiskans ethos och moral 
kommer från latinets moralis och båda betyder sedvänja, sed. I vår tid skiljs dock begreppen 
etik och moral åt inom moralfilosofi.61

Etik är en ”reflektion över det moraliska handlandet och de moraliska 
ställningstagandena”62 om vad som är rätt och vad som är fel. Etik kan definieras som ”läran 
om moral”63. Ordet moral kan knytas till människors praktiska handlande64 och vägleder 
människan för att ta ansvar för sitt sätt att leva. Enligt Collste handlar etik om människors 
förhållningssätt till varandra och till tillvaron som helhet. Den handlar om regler, normer och 
värderingar som styr människans handlande. Han delar in ämnet etik i nedanstående olika 
kategorier:  

Deskriptiv etik: beskriver och förklarar moralisk handlande och tänkande. Det kan gälla 
ideal, värderingar och normer som människor har haft genom historien och nutid.  

Metaetik: undersöker villkoren för argumentation i värdefrågor, behandlar frågor om 
moraliska språkets funktion och ger uttryck för känslor.  

Normativ etik: fokus ligger i vad som är rätt och vad som är fel. Den ger svar på hur man 
bör handla i olika situationer där det finns olika handlingsalternativ.  

Tillämpad etik eller områdesetik: behandlar moraliska frågor inom olika samhällsområden. 
Denna del bearbetar moraliska problem med teorier, metoder och erfarenheter.65

Etik handlar om att fatta beslut. För att lyckas med det och lyckas reflektera krävs det 
trygghet och hopp som nås genom det goda samtalet. Rydberg anser att ”öppenhet och 
samtal skapar förståelse mellan människor och förståelse är en kraft.”66 Denna kraft är av 
betydelse i ett mångkulturellt samhälle som ställer höga krav på samlevnaden mellan olika 
kulturer och religioner. Ryberg menar att “[…] man måste först och främst acceptera den 
andres rätt att vara annorlunda än sig själv. Samtidigt gäller det att kunna samtala och 
kommunicera med varandra över etniska, religiösa och kulturella gränser.”67

För att kunna samtala på ett trovärdigt sätt om värderingsfrågor och meningsfrågor anser 
Ryberg att etik i skolan ökar de bästa krafterna i en människa som är lusten och tillit som i 
sin tur kan öka möjligheter hos unga människor att orientera sig i livet, dess mål och mening. 
Etikämnet hjälper människor att fundera och att granska kritiskt de ”frågor som handlar om 
livsåskådning, tro och vardagsetik inom såväl vården som skolan eller livet i allmänhet.”68  

En människas handlingar och ställningstagande till ett etiskt problem påverkas av följande 
fem områden: hur vi tänker, hur vi känner, hur vi umgås, vår kropp, existentiella frågor. 69   
Följaktligen styrs tänkandet av hennes känslor, sociala relationer, fysiskt och psykisk mående 
samt vilka existentiella frågor och mål som är aktuella. En människas mående och 
hälsotillstånd kan även beröra frågor som ligger bakom och påverkar hälsa och ohälsa. I 

                                                 
61  Collste, G., (2002) Inledning till etiken, s. 13  
62 Ibidem, s. 13 
63 Ryberg, L. (2000) Etik och livsfrågor, s. 23 
64 Ibidem, s. 23 
65 Collste, G., (2002) Inledning till etiken, s. 13-14 
66 Ryberg, L. (2000) Etik och livsfrågor, s. 10 
67 Ibidem, s.10 
68 Ibidem, s. 17 
69 Ibidem, s. 26 
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detta fall kan livsfrågor beskrivas som hälsofrågor. Världshälsoorganisationen, WHO, förklarar att 
“hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte bara frånvaro av sjukdom” och ger 
följande definitioner av hälsa: 
 

Fysisk hälsa: innebär att ha en väl fungerande kropp, att vara fri från skador, sjukdomar, fysisk 
överbelastning etc.  

Psykisk hälsa: är ett varaktigt välmående. Både kroppen och själen är i balans. Trygghet, förtröstan och tillit 
är här nyckelbegrepp.  

Social hälsa: innebär att man har bra relationer till sina medmänniskor och att man lever i en tillfredställande 
miljö. I en social relation finns det vissa primära psykologiska behov: 

• Att bli sedd 
• Att bli bekräftad  
• Att bli korrigerad och få gränser.70 

5.1.2 Sammanfattning av teoretisk forskningsöversikt 
 
Sammanfattningsvis är livsåskådningen svar på människors livsfrågor. Betydelsen av livsfrågor 
är inte samma för alla människor och dessutom är de föränderliga över tid då samhället 
förändras. En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och tillvaro och 
uttrycker ett behov av att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den 
egna personen i relation till världen och till livet i stort. Av den orsaken att en människas 
värderingar brukar vara en del av det som ger mening och mönster åt den personlige 
livstolkningen är det väsentligt att diskutera vad en gemensam värdegrund har för betydelse 
för dem som ska personifiera värdegrunden i det vardagliga livet. 

5.2 Empirisk forskningsöversikt 

5.2.1 Livsfrågor och livsåskådning hos yngre barn  
 
Hartman tillsammans med Pettersson studerade barns livsåskådning och livsfrågor och i deras 
rapport Livsfrågor och Livsåskådning hos barn presenteras en översikt över deras fleråriga 
forskningsarbete. Genom intervjuer, fri skrivning på givet livsfråga, enkäter och 
lärarskattningar gjordes undersökningarna. De menar att livsfrågor uppstår i ett sammanhang 
och fyller en bestämd funktion i en persons orientering i tillvaron och i personens sökande 
efter mening och sammanhang.71 De nämner några faktorer som kan ha inflytande på en 
personlig livsåskådning såsom familj, socialt nätverk, skolan, kyrkor och samfund, partier 
och ideella organisationer, massmedia, lagstiftning, produktionsförhållanden.72  

Hartman och Pettersson framhäver att det pedagogiska utbudet i form av undervisning 
skall ansluta till de livsfrågor som barnen bär på för att på sikt utveckla en personlig 
livsåskådning.73 Det är viktigt att ta reda på vilka livsfrågor som är viktiga för varje individs 
”jag” då det ”[…] är i samspelet mellan detta ”jag” och den yttre miljön med människor och 
med det liv som ingår där som livsfrågorna kommer upp, och denna process sker alltid inom 

                                                 
70 Ryberg, L. (2000) Etik och livsfrågor, s. 76 
71 Hartman, S G & Pettersson, S. (1980) Livsfrågor & livsåskådning hos barn. s. 121. 
72 Ibidem, s. 85 
73 Ibidem, s. 25 
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ett givet samhälle.”74 Det påpekas även att det är av stor vikt att låta barnen utveckla ”[...]ett 
språk som är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna bilda en egen livsåskådning[...]”75

Hartman presenterar i en senare rapport Barns tankar om livet, som bygger på en serie 
undersökningar med barn i åldern fem till tretton år, vilka frågor som barn på mellanstadiet 
tänker på och de fem vanligaste är ensamhet, krig, döden, lek och skuld.76 Hartman menar att 
anledningen till att barn känner sig ensamma är beroende av den sociala situation som barn 
befinner sig idag då vuxna lever i sin värld och barn i sin värld. Ensamhet kan uttrycka sig i 
sysslolöshet, utanförskap eller till exempel att föräldrar grälar och en rädsla för skilsmässa 
uppstår. Vidare menar Hartman att anledningen att barn tänker på döden är att de bearbetar 
händelser som de varit med om när till exempel släktingar, husdjur eller andra djur avlidit. 
Hartman tycker sig ha märkt att de funderingar som barn har uttrycker ett behov av att 
reflektera över sina erfarenheter och sin tillvaro.77 Han har i sin studie koncentrerat sig på 
barns frågor inför tillvaron då livet som barn är annorlunda än en vuxens liv. Han ser barns 
funderingar som mänskliga och inte som barnsliga då reflektioner inför tillvaron är ett 
mänskligt beteende. 
 

5.2.2 På spaning efter livets mening hos äldre grundskoleelever 
 
Keijo Eriksson gjorde 1999 undersökningen På spaning efter livets mening där han undersökte 
vilka centrala livsvärden som är centrala hos äldre grundskoleelever och hur det påverkar 
deras livsåskådning. Eriksson beskriver centrala livsvärden som ”[...] värderingar som 
eleverna inte kan tänka sig att ge upp, det vill säga sådant som de strävar efter och som de i 
handling vill förverkliga.”78 Genom skriftliga metoder undersökte Eriksson vad eleverna 
funderade på och resultatet visade att följande tolv huvudkategorier i fråga om perspektiv var 
vanligast: familj, utbildning, samhällsfrågor, fritid, förståelse och medmänsklighet, miljö, hälsa och 
växandets friskvård, religion, döden, glädje och tillfredställelse över framsteg, fred samt trygghet i samvaron 
med andra. Ett av de väsentligaste resultaten som undersökningen visar är: 

 
[...]att äldre grundskoleelever ger uttryck för en stark kärlek till familjen, en grundläggande tilltro till 
utbildning, en tendens till värderationell arbetsmoral, ett utvecklat reflektivt tänkande om livsfrågor[...]79

 
Familjen är det vanligaste perspektivet som eleverna funderar kring och Erikssons studie visar 
att den traditionella kärnfamiljen är ”[...] ett viktigt och eftersträvansvärt sätt att realisera 
livsmål och lycka.”80 Utbildning kommer på andra plats över de perspektiv som är vanligast 
och Erikssons studie visar att ”En samfälld uppfattning är att utbildning betraktas som en 
nödvändig och viktig förutsättning i morgondagens samhälle.”81 När det gäller värderationell 
arbetsmoral kretsar elevernas funderingar kring att ett bra arbete ”[...] är en uppgift som 

                                                 
74 Ibidem, s. 43 
75 Ibidem, s. 43 
76 Hartman, S G. (1986) Barns tankar om livet, s 110. 
77 Ibidem, s. 227 
78 Eriksson, K. (1999) På spaning efter livets mening, s. 11. 
79 Ibidem, s. 189 
80 Ibidem, s. 109 
81 Ibidem, s. 117 
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intresserar, utvecklar och skänker en känsla av att kunna uträtta något som kan betraktas 
som beaktansvärt.”82  

Ett annat resultat är att elevernas egna frågeställningar och önskemål ska vara 
utgångspunkt för undervisningen för att uppnå ett ökat engagemang och motivation. Som 
lärare måste man ta reda på vilka livsfrågor eleverna har och utgå ifrån dessa i undervisningen. 
Eriksson poängterar på flera ställen i sin avhandling att utveckla en förtroendefull relation till 
eleverna är av vikt för att kunna komma dem nära och deras innersta tankar.83  När han 
gjorde sin undersökning valde han sin egen skola och elever från klasser som han lärt känna 
väl. 

Vidare menar han att genom undervisning där eleverna får skriva om sina reflektioner 
eller samtala med varandra kan eleverna utveckla en personlig livsåskådning.84

5.2.3 Social och emotionell kompetens 
 
Ett område som det forskas om både i Sverige samt runt om i världen är social och 
emotionell kompetens som syftar till att skapa ”[...] förutsättningar för ett gott och hälsosamt 
liv och för ett gynnsamt inlärningsklimat.”85 I USA har forskning bedrivits genom 
pedagogiska program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. I synnerhet de 
program som varit integrerade i skolans arbete under en längre tid har varit framgångsrika.86 
Resultatet var att där arbetet med självkännedom, social kompetens, empatisk förmåga, att 
hantera sina känslor förekom gav positiva effekter.  
Forskningen har sin grund i att hitta vägar för att arbeta mot ”[...] de stora sociala och 
känslomässiga behov som personalen i skolan har sett framförallt hos tonåringarna.”87 I 
dagens samhälle har många skolor problem då ”Barn och ungdomar slåss, skolk och 
vandalisering är vanligt, drogmissbruket ökar, alkoholdebuten verkar gå längre ner i åldrarna 
och alkoholkonsumtionen och den psykiska ohälsan ökar.”88 Målet är att de unga ska känna 
att de inte är offer utan kan ta tag i sina liv själva och att de har en möjlighet att påverka sitt 
liv.  

Kimber är delaktig i ett forskningsprojekt kring SET (social och emotionell träning) i 
Botkyrka kommun i Sverige. Projektet omfattar undervisning i Livskunskap samt utbildning 
och handledning av lärare på området. Ämnet Livskunskap är en mötesplats för att utveckla 
barns och ungdomars sociala och emotionella kompetens där man arbetar konkret med en 
väsentlig del av vår värdegrund.89 Projektet är baserat på den kunskap som den amerikanska 
forskningen har kommit fram till, men hänsyn har tagits till den svenska kulturen och 
skoltraditionen.90 Kimber har även utvecklat ett undervisningsmaterial till ämnet Livskunskap 
som ”[...] omfattar strukturerade övningar i följande delmoment: självreglering och hantera 
känslor; empati, självkännedom och att känna igen känslor; motivation; empati; 

                                                 
82 Eriksson, K. (1999) På spaning efter livets mening, s. 120 
83 Ibidem, s. 173. 
84 Ibidem, s. 109. 
85 Kimber, B. (2004) Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens. 
Ekelunds förlag, s. 7. 
86 http://www.set.st/bak.htm 
87 Nilsson, A. (2001) Det goda samspelet – Går det att lära ut? Sundbyberg: Bondonitryck, s. 64. 
88 Kimber, B. (2004) Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens. 
Ekelunds förlag, s.7. 
89 Ibidem, s. 85. 
90 http://www.set.st/orga.htm 
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konfliktlösning; problemlösning och allmän social kompetens.”91 Resultat visar att eleverna 
får verktyg för att hantera problem och konflikter eller att de får hjälp att använda sig av de 
verktyg som de redan har.92 Undervisningen i Livskunskap sträcker sig genom elevernas hela 
skolgång och att ”[...] arbeta förebyggande med barn från det att de är små och under hela 
skoltiden ökar deras möjligheter till bra skolresultat och ett socialt fungerande liv.”93

 

5.2.4 Sammanfattning av empirisk forskning 
 
Sammanfattningsvis kan man urskilja att både Hartman och Eriksson menar att det är av vikt 
att ta reda på vilka livsfrågor som är viktiga för varje elev och att utgå från dem i 
undervisningen. Hartmans forskning visar att de fem vanligast motiven som barn tänker på 
är ensamhet, krig, döden, lek och skuld. Harman anser vidare barns funderingar uttrycker ett 
behov av att reflektera över sina erfarenheter och tillvaro. Erikssons forskning visar att äldre 
grundskolelever ser följande perspektiv som centrala livsvärden: familj, utbildning, 
samhällsfrågor, fritid, förståelse och medmänsklighet, miljö, hälsa och friskvård, religion, döden, växandets 
glädje och tillfredställelse över framsteg, fred samt trygghet i samvaron med andra. 
Det forskas bland annat i Sverige om projektet social och emotionell kompetens som kan 
ingå i Livskunskap som ämne. Genom övningar inom ett flertal områden får eleverna verktyg 
till att hantera problem, konflikter samt att möjligheterna till ett fungerande socialt liv ökar. 
 
6 Resultat 
 
Resultatet av undersökningen redovisas utifrån frågeställningarna. För att få reda på vilka 
livsfrågor som är centrala i vår samtid analyserar vi resultatet från enkätundersökningen, som 
visar vilka livsfrågor som är viktigast för elever, och intervjuerna med skolpersonal som visar 
vilka livsfrågor som de anser vara viktigast för elever. 

6.1 Vilka livsfrågor anser eleverna i år nio vara viktiga? 
 
Kategorierna som ingick i enkäten var internationella företeelser, familj, samhälle, kamrater/skola, 
jag-inriktat, livsprocesser och värderingar. Stapeldiagrammen i detta avsnitt sammanställer 
enkätundersökningens resultat94 gällande elevernas rangordning av varje livsfråga i respektive 
kategori. Eleverna fick rangordna livsfrågorna från ett och uppåt där ett är den viktigaste 
livsfrågan inom kategorin och ju högre siffran är desto mindre viktigt är livsfrågan. Analysen 
fokuserar på vilka livsfrågor som elever har rangordnat som ett och två. 

 

                                                 
91 http://www.set.st/orga.htm 
92 Kimber, B. (2004) Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens. 
Ekelunds förlag, s. 183 
93 Ibidem, s. 169. 
94 Se bilaga 1. 
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Den första kategorin internationella företeelser visar tydligt att det är världens framtid som är den 
livsfrågan som elever anser vara mest viktigt vilket visas av att sammanlagt tjugofem av 
trettiotvå elever har valt det som nummer ett eller två. Livsfrågan krig är också viktigt. 
Sammanlagt femton elever har valt det som ett eller två. Däremot visar diagrammen att 
livsfrågorna katastrofer, globalisering och terrorism är minst viktiga för elever. 

 

Kategori 1: Internationella företeelser
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Figur 1. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin internationella 
              företeelser.  
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Den andra kategorin familjen åskådliggör att tjugosju elever finner att livsfrågan trygghet är mest 
viktigt. Dessutom visar diagrammet att det finns även ett intresse som fördelar sig bland 
ytterligare två livsfrågor ensamhet/övergivenhet och sjukdom/olyckor. Sammanlagt fjorton elever har 
rangordnat respektive livsfråga som ett eller två. Däremot visar diagrammen att livsfrågorna 
konflikt/skilsmässa och skuldkänsla är minst viktiga för elever.  
 

Kategori 2: Familj
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            Figur 2. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin familj. 
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Den tredje kategorin samhälle visar att sammanlagt sjutton elever anser att livsfrågan känna sig 
trygg är mycket viktigt då de har rangordnat det som ett eller två. Det finns även ett intresse 
för jämställdhet. Sammanlagt tretton elever finner att livsfrågan kan rangordnas som ett eller 
två. Hälften av de elever som deltog i undersökningen, det vill säga sexton stycken, betraktar 
livsfrågan mångkulturalism som minst viktigt då de har rangordnat det som sju eller åtta. 
 

Kategori 3: Samhälle
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  Figur 3. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin samhälle. 
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Den fjärde kategorin kamrater/skolan visar att sammanlagt tjugotvå elever rangordnat 
livsfrågan trygghet/ensamhet/övergivenhet som ett eller två. Det finns även ett märkbart intresse 
för sex och samlevnad som sammanlagt femton av eleverna anser vara av vikt då de rangordnat 
det som ett eller två. Intresset för livsfrågan mobbning fördelar sig nästan jämnt mellan mycket 
viktigt och minst viktigt. Relationer är en livsfråga som ungefär lika många elever anser vara 
mycket viktigt och minst viktigt. Intresset drar sig dock en aning mer åt att vara viktigt. 
Livsfrågorna konflikter och demokrati är inte viktiga. Sammanlagt nitton elever respektive femton 
betraktar det som minst viktigt eftersom de rangordnade det som en fem eller sex.  
 

Kategori 4: Kamrater/skola
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  Figur 4. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin kamrater/skola. 
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Den femte kategorin jag-inriktat visar att sammanlagt tjugofyra elever anser att känslor är 
mycket viktigt då de rangordnade det som ett eller två. Det finns även ett märkbart intresse 
för framtid som arton elever har rangordnat som ett eller två. Intresset för kropp sprider sig 
mellan mycket viktigt och minst viktigt. Däremot visar diagrammet att livsfrågorna Aktiviteter, 
ägodelar och identitet inte är viktiga. Sammanlagt fjorton elever, arton respektive sexton har 
rangordnat dem som fem eller sex. 

Kategori 5: Jag - inriktat
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Figur 5. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin jag-inriktat. 
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Den sjätte kategorin livsprocesser visar att tjugoen elever anser att liv/död är mycket viktigt. 
Även finns det ett intresse för miljö/natur. Tjugo elever anser att livsfrågan är mycket viktig. 
Däremot för livsfrågorna Alltings återkomst/Universum och Religion/tro fördelar intresset sig 
bland mycket viktigt och minst viktigt men antalet elever är fler i staplarna som representerar 
minst viktigt.   

Kategori 6: Livsprocesser
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  Figur 6. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin livsprocesser. 
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Den sjunde kategorin värderingar indikerar att sammanlagt tjugotre av eleverna anser att 
mänskliga rättigheter är mycket viktigt eftersom de rangordnade det som ett eller två. 
Livsfrågorna solidaritet, allas lika värde och rätt/fel åskådliggör att antalet elever fördelas ungefär 
lika mellan mycket viktigt och minst viktigt. Diagrammet visar dock att allas lika värde är 
viktigast. Antalet elever i livsfrågorna okränkbarhet och djurens rätt drar sig mest mot minst 
viktigt. 

Kategori 7: Värderingar
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Figur 7. Stapeldiagrammet visar hur elever har rangordnat livsfrågorna inom kategorin värderingar. 

6.2 Sammanfattning av enkätundersökning 
 
Resultatet visar att de viktigaste livsfrågorna för elever i kategorin internationella företeelser är 
världens framtid efteråt kommer krig. I kategorin familj är trygghet den centrala livsfrågan därefter 
ensamhet/övergivenhet. I kategorin samhälle är livsfrågan känna sig trygg det viktigaste i följd 
hamnar jämställdhet. I kategorin kamrater/skola är trygghet/ensamhet/övergivenhet det viktigaste 
livsfrågan därefter sex och samlevnad. Den viktigaste livsfrågan i kategorin jag - inriktat är känslor 
efteråt kommer framtid. Medan i kategorin livsprocesser är liv/död det viktigaste därefter hamnar 
miljö/natur. Slutligen det viktigaste i kategorin värderingar är livsfrågan mänskliga rättigheter och på 
andra plats kommer allas lika värde.  
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6.3 Vilken syn har skolpersonal på vilka livsfrågor som är viktiga för 
elever? 
 
Intervjun av skolpersonal inleddes med en öppen fråga om vilka livsfrågor som de anser vara 
viktiga för elever. 

Alla fyra informanter betonar att relationer är den livsfråga som de anser vara mest viktig 
och betydelsefull för elever i grundskolans senare år. Att ta steget in i vuxenvärlden är ett 
skeende i livet som får eleverna att fundera och reflektera mycket över olika relationer, 
främst kompisrelationer och relationer till det andra könet. Skolpersonal95 1 säger följande: 
”Relationer över huvudtaget tror jag är viktigt, men jag tror att i första hand kommer sådana 
som kompisrelationer, kille och tjej relationer.” Sp2 uttrycker även att relationer till kompisar 
och det andra könet är viktigt för elever, men betonar likaledes relationen till lärare och 
föräldrar som viktig.  

Sp2 anser att förutom relationer så är frågor som rör rätt och fel ett viktigt område och ger 
exempel på frågor som ”Hur ser man på det här med lögn och sanning? Hur ser man på det 
här om det drabbar en annan människa?” Vidare känner Sp2 att det gäller att ”vidga sina 
vyer och inte bara tänka på sig själv.” Att kunna föreställa sig konsekvenserna av sitt 
handlande framhäver Sp2 som en viktig fråga. Dessutom betonar Sp4 att ”[…] etik och 
moral är ju fina ord men det handlar om hur man är mot varandra.” Vidare förklarar Sp4 att 
det rör sig om basfunktioner som till exempel hur man kommunicerar med varandra, vad 
gör man när man blir arg och hur samtalar man för att komma fram till ett resultat. Behovet 
av att diskutera dessa frågor märks mer än tidigare poängterar Sp4. Sp1 hävdar att det märks 
att i synnerhet eleverna i nian börjar bli mer intresserade av etiska frågor. ”Det handlar ju 
också om att bli vuxen och relationer inkluderar sådant också kan man säga. Att bli vuxen … 
Hur ska man göra då?” 

Samtliga personer som deltog i intervjun betonade att elever i senare delen av 
grundskolan är mycket egocentrerade och att deras funderingar handlar i största utsträckning 
om sig själv.  Sp4 uttrycker följande ”Jag tycker nog att när man är i tretton fjorton femton 
årsåldern så är det mycket så är det mycket jag 96, fokusen är på sig själv i den åldern.” Sp3 
poängterar även att det ”[...] blir värre och värre med åren. Den här hänsynen att till exempel 
– Stig före mig du! , det försvinner mer och mer.” Sp1 förklarar att ”[...] i tonåren, blir man 
mer självcentrerad för att man inte har den självklara tryggheten.” Trygghet är ett begrepp som 
dyker upp flertalet gånger i intervjuerna. Sp2 talar om trygghet som en livsfråga ”Kan alla känna 
sig trygga? Det är ju också en livsfråga.” Sp3 talar om elevernas rädsla över att åka från sina 
hem på landsorten in till staden. ”De vill inte in till stan, de vill ha sin trygghet i X-by.” Sp1 
anser även att trygghet är av betydelse i klassrummet om eleverna ska öppna upp sig och 
diskutera i ämnet Livskunskap då ” […] det krävs trygghet och tilltro i sådant fall till den man 
pratar med och den man snackar med.”  

Sp1 uttrycker att elever i grundskolans senare år börjar mer och mer tänka på det framtida 
yrkeslivet. Frågor om ”hur det egentligen är och vad gör man för att söka jobb” börjar dyka 
upp i elevernas funderingar. Även Sp2 har en uppfattning om att eleverna börjar titta framåt 
och fundera över ”Vad handlar det om att bli vuxen och vad är arbetslivet egentligen?”  

                                                 
95 Skolpersonal kommer fortsättningsvis i uppsatsen att förkortas Sp 
96 Författarnas kursivering. 
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En annan livsfråga som skolpersonalen anser vara av intresse för eleverna är sex och samlevnad. 
Sp4 framförde till exempel följande ”Jag skulle kunna tänka mig att de skulle tycka att det 
vore jätteintressant att diskutera till exempel kärleksrelationer, sex och samlevnad, kan jag 
tänka mig att i den här åldern på högstadiet att de är jätteintresserade av att prata mer om.” 
Sp1 förklarade att intresset för sex och samlevnad börjar i år åtta för de flesta elever. 

 
Sen när de kommer till åttan så tror jag att det är först då som det blir lite mer, kanske har de 
sådana relationer i sjuan också, de börjar de fråga sig själva om hur man ska man ska vara ihop 
och sådär. Då blir det mycket funderingar kring det. Det märks ju när X och dem har biologi 
och sexualkunskap och sånt där. Det är det största för dem. Det uppstår i deras sinnen 
jättemycket. 

 
Alla fyra ur skolpersonalen uttrycker att de anser att eleverna inte själva kan komma på att 
diskutera vissa perspektiv som exempelvis Sp1 kallar för ”vuxenperspektiv” men om det 
läggs fram på rätt sätt kan eleverna få intresse för frågan. Perspektiv som eleverna inte 
kommer spontant att tänka på är till exempel jämställdhet och solidaritet. Vidare betonar Sp1 
betydelsen av att diskutera reklam och media i undervisningen i större utsträckning än vad som 
redan görs. Det gäller följaktligen att dessa frågor presenteras på ett sätt som väcker intresse 
hos eleverna. Sp4 menar att ”[...] det beror på hur man lägger fram det. Jag tror att de kan bli 
jätteengagerade, men att det gäller att hitta en inkörsport till dem, och gör man det är jag 
övertygad om att de blir jätteintresserade.” De perspektiv som intresserar eleverna mest är 
det som rör deras vardag, enligt Sp 3 är det ”[...] många elever som lever för dagen.” Och det 
är väldigt få elever som börjar fundera i större perspektiv. 

Hur ska livskunskap utformas enligt våra informanter? Det är viktigt att det är en pedagog 
med intresse för livskunskap om det ska fungera. Sp4 säger att livskunskap kan hjälpa elever 
om det genomförs  

 
På ett genomtänkt sätt, inte bara att man kastar in det som ämne för att man måste ha det och 
att det är någon som, pedagoger som leder det som är intresserade och inte för att de måste 
göra det. Det måste finnas ett engagemang och ett bra koncept. 

 
Att livskunskap leds av en pedagog är som intresserad är en faktor som informanterna 
upprepar flera gånger i intervjuerna.  Sp4 talar även om att sin ”ambition är att det finns ett 
koncept redan från dagis ... och att det fortsätter som en röd tråd genom elevernas 
skolgång.” 

Sp 2 och 4 talar dessutom om att det är viktigt att som pedagog i ämnet livskunskap gäller 
det att kunna ”vara lyhörd för hur mogna eleverna är”97 och att ”[...] ha tentaklerna ute och 
känna in hela tiden vad de behöver och är intresserade av.” Vidare förklarar Sp4 att det gäller 
att 

 
Lyssna in på var de befinner sig någonstans och vad är det som är aktuellt just nu. För det här 
med Livskunskap tror jag handlar också om att man har ett koncept hur man hanterar de här 
frågorna men också att man har ett tänk att man kan snappa upp det. 

                                                 
97 Sp2 
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6.4 Sammanfattning av intervjuundersökning 
 
Det förefaller sig som att skolpersonalen anser att eleverna är självcentrerade och deras 
intresse rör bara deras närmsta värld. Skolpersonalen anser att elever visar störst intresse för 
relationsrelaterade frågor, sex och samlevnad och framtidsfrågor.  De anser att det område som är 
viktigast att ha med i undervisningen är frågor om etik och moral. Frågor som rör hur man ska 
vara och bete sig mot varandra samt att kunna ha förståelse för konsekvenserna av egna 
handlingar. 

6.5 Skolpersonals kontra elevers syn på livs rågor f
 
I följande avsnitt presenteras de likheter och olikheter mellan lärares och elevers 
uppfattningar om livsfrågor.  

Trygghet är en livsfråga som elever och skolpersonal betonar vara mycket viktig. Även för 
sex och samlevnad finns en överensstämmande syn hos skolpersonal och elever om att det är 
viktigt. 

När det gäller relationer är det en livsfråga som Sp1 och 2 hävdar vara det mest väsentliga 
för eleverna. Enligt enkätundersökningen är det dock inte en livsfråga som blev högt 
rangordnad av eleverna. Endast två av trettiotvå elever rangordnade det som nummer ett. 

Angående kategorin livsprocesser syns ett klart intresse hos eleverna, i synnerhet för 
mänskliga rättigheter, liv/död och miljö/natur. Sp1 menar att livsprocesser är ett vuxenperspektiv 
och att eleverna inte tänker på dessa utav eget initiativ men undersökningen visar att eleverna 
har ett intresse för dessa frågor.  Sp1 framhäver dock att frågor som rör dagens samhälle tas 
upp för lite och betonar att det är viktigt. Undersökningen visar att i kategorin samhälle är det 
återigen att känna sig trygg som är av vikt för elever medan övriga livsfrågor inte har ett 
framträdande intresse. 

Skolpersonalen menar att många elever är självcentrerade och tänker mycket på sig själv. 
När man avläser resultatet för jag-inriktade livsfrågor syns att känslor samt framtiden rangordnas 
som viktigt av eleverna. Jämställdhet är en annan livsfråga som både elever och skolpersonal 
visar intresse för. 

Intresset för mångkulturalism är mycket lågt bland eleverna. Inga elever rangordnade det 
som nummer ett. Sp4 berättar i intervjun att skolan har endast svensketniska elever och ett 
behov av att öka förståelsen för invandrare finns.  

Intresset för ANT-frågor har inte högsta preferens hos eleverna. Skolpersonalen hävdar 
dock att eleverna börjar tidigare festa, redan i år sju enligt Sp1. Sp4 menar även att intresset 
för att dricka finns alltid och det märks genom att elever kommer och frågar om 
alkoholrelaterade företeelser. 
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7 Diskussion 
 
För att kunna lyckas med undervisningen av livskunskap eller övrig skolundervisning torde 
det vara betydelsefullt att känna till hur eleverna tänker och vad som är viktigt för dem i livet. 
Om man som pedagog utgår från elevernas perspektiv eller knyter an de frågor som läraren 
anser vara viktiga att diskutera eller på annat sätt ta upp i skolans verksamhet till elevernas 
egna perspektiv kommer elevernas engagemang och intresse att öka. Syftet med vårt arbete 
var att öka förståelsen för vad elever funderar kring och vad de anser vara viktiga livsfrågor för 
att kunna grundlägga ett möjligt innehåll i ämnet Livskunskap. 

Det är av vikt att betona att undersökningens resultat endast kan vara gällande för den 
aktuella skolan i nuvarande tid. En mängd faktorer, påverkar vilka livsfrågor eleverna anser 
som viktiga, och vi anser att det torde skilja sig stort mellan olika skolor eftersom livsfrågor 
varierar beroende av ålder, boplats och vilka värderingar som eleverna utgår ifrån. Därför är 
det viktigt att liknande undersökningar genomförs regelbundet då livsfrågor är föränderliga 
över tiden.  

Vi använde oss av två olika undersökningar på samma skola, en enkätundersökning för 
att komma åt vilka livsfrågor som elever anser vara viktiga och en intervjuundersökning för att 
undersöka vad lärarna anser. Det visade sig vara komplicerat att jämföra de båda teknikernas 
resultat med varandra och vi anser nu att det skulle ha varit möjligtvis mer givande och 
förståeligt att använda samma undersökningsteknik för båda målgrupper. Åtminstone skulle 
en jämförelse vara lättare att åstadkomma ifall lärarna hade genomfört enkäten också.  För 
att verkligen komma åt hur elever tänker anser vi att liksom Hartman och Eriksson att 
skriftliga metoder såsom fri skrivning ger mer givande samt reliabla tankar. Ovannämnda 
forskare poängterar att en god relation samt en lång forskningsperiod är nödvändigt för att 
lyckas få ett resultat. Vi kände varken eleverna eller hade en längre tid på oss för att kunna 
använda oss av skriftliga metoder vilket gjorde att vi valde enkäter som den bästa tekniken. 
Vi anser dock att vår undersökning visat vilka livsfrågor som intresserar eleverna mer än 
andra.  

I elevernas rangordningar av de livsfrågor som fanns i enkäten gick det att utläsa vilka 
livsfrågan som flest elever fann viktiga samt vilka de fann mindre viktiga. Det gick dock inte 
att utläsa vilken kategori som eleverna intresserade sig mer för i jämförelse med övriga 
kategorier, men det gick att utläsa vilka livsfrågor som fått högsta rangordning av flest elever 
vilket kan tolkas som ett starkare och utbrett intresse. Vid en jämförelse av resultatet från 
enkäterna samt från intervjuerna kan man se att det finns likheter och olikheter mellan 
skolpersonalens samt elevernas syn på viktiga frågor. Det är inte möjligt att jämföra alla de 
livsfrågor som eleverna fick ta ställning till i enkäten med den öppna frågan som 
skolpersonalen fick vid intervjutillfället men vi anser dock att vi har kunnat komma fram till 
ett resultat som kan vara viktigt för pedagogerna att ha kunskap om för att finna en 
utgångspunkt till ämnet livskunskap. 

Undersökningen visar vilken uppfattning som eleverna har om de aktuella livsfrågorna och 
följande livsfrågor har flest elever rangordnat högst: världens framtid, krig, trygghet, 
ensamhet/övergivenhet, sex och samlevnad, framtid, liv/död, miljö/natur, mänskliga rättigheter samt allas 
lika värde. Trygghet är en livsfråga som återkommer i tre olika kategorier, samhälle, familj och 
kamrater/skola och det får högst rangordning i alla tre kategorier. 
 Skolpersonalen anser att relationer, sex och samlevnad och elevernas personliga 
framtid är av störst intresse för eleverna. Skolpersonalen upprepar att ett behov av att 
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diskutera frågor som berör etik och moral finns i dagens skola därför att de säger sig märka att 
eleverna behöver utveckla sin sociala kompetens. Etik och moral styr människans handlande 
och det är frågor som mycket väl kan tas upp i Livskunskap.  

Vid en jämförelse mellan vårt resultat och tidigare forskningsresultat finner vi ett antal 
likheter. Ensamhet, krig och död är enligt Hartmans forskning vanliga livsfrågor som yngre barn 
funderar kring. Dessa livsfrågor får även i vår undersökning, som fokuserar på femtonåriga 
ungdomars tankar, en hög rangordning. Erikssons forskning som i likhet med vår studie 
undersökt hur äldre grundskoleelever tänker visar att eleverna ser familj, utbildning och yrke 
som de viktigaste livsvärdena. Vidare visar hans forskning att frågor som medmänsklighet, döden 
och trygghet i samvaron med andra räknas till de livsvärden som elever inte kan tänka sig att 
ge upp. Vi ser att vårt resultat stämmer till stor del överens med tidigare forskning över vilka 
livsfrågor som är väsentliga. En hel del av de livsfrågor som tidigare forskning framhäver vara 
betydelsefulla för barn och ungdomar visar sig även vara teman som idag är av betydelse. 
Fast samhället är föränderligt och livsfrågor varierar från en tid till annan verkar det som att 
ovannämnda livsfrågor som ensamhet, krig och död är alltid aktuella. Däremot livsfrågor som 
jämställdhet, rättigheter, känslor och sex och samlevnad är mer i fokus idag än tidigare. Livskunskap 
kan hjälpa eleverna att genom samtal och reflektion få sätta ord på sina känslor och öka sin 
förståelse för andras känslor. 

Vi anser att ett ämne som livskunskap torde finnas på varje skola. Konsekvenserna av 
dagens samhälle för många elevers situation är i många fall goda men för många elever är det 
svårt att leva som det kanske förväntas samt att många inte mår bra. I dagens 
kommunikationssamhälle där massmedia har ett stort inflytande på människors liv samt att 
institutioner som religion och familj minskat förändras värderingar ständigt. Ett behov finns 
således av att ha en mötesplats för samtal och reflektion för att utveckla och bli medveten 
om sin personliga livsåskådning och få redskap till egna ställningstaganden för att kunna må 
bra. Det är viktigt att innehållet i Livskunskap är strukturerat samt att det finns en kontinuitet 
i ämnet för att uppnå resultat. Skolans uppdrag innebär att stimulera och påverka eleverna till 
att instämma med samhällets värderingar vilket kan eftersträvas i synnerhet inom livskunskap. 
Livskunskap kan då vara en plats där värdegrundsarbetet kan sättas i fokus för elever och för 
skolpersonal. Intressant är dock att notera är att ingen ur skolpersonalen nämnde läroplanen 
i vilken skolans uppdrag och riktlinjer finns i intervjuerna.  

Dagens mångkulturella samhälle ställer höga krav på individens förståelse och därtill även 
en förmåga till samlevnad med andra kulturer och religioner. Genom reflekterande samtal 
inom ämnet livskunskap kan denna förståelse skapas. Undersökningen visade att eleverna inte 
prioriterade högt det mångkulturella samhället. Det är måhända förståeligt då inga elever från 
annan bakgrund än den svensketniska går på skolan samt att den ligger i ett samhälle som 
inte är mångkulturellt. Det är viktigt att skolan arbetar för att eleverna utvecklar en förmåga 
att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Förr eller senare 
kommer eleverna att möta det mångkulturella samhälle som Sverige är idag och då är denna 
förmåga ytterst betydande. 

Slutligen anser vi att denna studie har klarlagt intressanta likheter och skillnader i elevers 
syn på viktiga livsfrågor kontra skolpersonals syn på vad som är viktigt för elever. Studien 
visar att eleverna har ett intresse för frågor som rör ett större och vidare område än de jag-
inriktade frågor som skolpersonalen anser att eleverna intresserar sig för. Naturligtvis kan ju 
det, även om en skillnad finns mellan deras syner, vara så att skolpersonal förstår bättre vad 
elever behöver. Personalen som arbetar i skolans verksamhet har ju ett uppdrag som de 
måste följa, men det som är viktigt att komma ihåg anser vi är att fånga elevernas 
engagemang och intresse och därigenom öppna dörrar för det som lärarna finner vara 
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viktigast. De livsfrågor som undersökningen visade vara av högst intresse för eleverna kan 
ligga till grund för ämnet Livskunskap. 

Det skulle vara intressant att utveckla undersökningen och låta eleverna skriva fritt och 
beskriva ytterligare hur de tänkte när de rangordnade de olika livsfrågorna i enkäten för att få 
en djupare förståelse för deras tankar och funderingar. Det skulle även vara intressant att 
göra en jämförelse mellan pojkars och flickors svar i enkäten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Livsfrågor 
 

Här är en lista på det som människor tycker är viktigt att arbeta för. Rangordna innehållet i 
varje kategori från 1 och uppåt (1, 2, 3,…) där 1 är den viktigaste livsfrågan för dig och ju 
högre siffran är desto mindre viktigt är innehållet för dig. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1. Internationella företeelser: 1                      5  
                
           mycket viktigt                   minst viktigt 
Världens framtid  
 
Katastrofer   
 
Krig      
   
Globalisering   
 
Terrorism   
 
Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Familj:  1                       5 
            mycket viktigt                   minst viktigt 

 
Trygghet      
   
Ensamhet/övergivenhet  
 
Konflikter/Skilsmässa  
 
Sjukdom/olyckor  
 
Skuldkänsla      
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Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Samhälle:   1                      8 

                          mycket viktigt                   minst viktigt 

 
Jämställdhet      
    
Känna sig trygg      
(brottslighet, arbetslöshet, välfärd, …)  
 
Sjukdomar      
    
Orättvisor      
    
Massmedia/IT     
    
Alkohol, narkotika, tobak   
 
Mångkulturalism     
    
Pengar/ 
ekonomisk välstånd   
 

Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. Kamrater/skola:  1                       6 
                         mycket viktigt                   minst viktigt 
 
Trygghet/ensamhet/ 
övergivenhet   
 
Mobbning   
 
Relationer    
 
Konflikter   
 
Demokrati   
 
Sex och samlevnad  
 
Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jag – inriktat:  1                       6 

                       mycket viktigt                   minst viktigt 

 
Känslor   
 
Kropp   
 
Aktiviteter   
 
Ägodelar   
 
Framtiden   
 

Identitet   
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Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Livsprocesser:  1                      4 

                         mycket viktigt                   mint viktigt 

 
Miljö/Natur   
 
Alltings uppkomst/ 
Universum   
 
Religion/tro   
 
Liv/död   
 
Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Värderingar:  1                       6 

                        mycket viktigt                   minst viktigt 

Solidaritet/Känsla  
för samhörighet  
 
Okränkbarhet  
 
Allas lika värde  
 
Rätt/Fel   
 
Djurens rättigheter  
 
Mänskliga rättigheter  
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Övrigt: Här kan du skriva ytterligare företeelser som du anser vara viktigare än de som står 

ovan: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2.  

 
Enkätundersökningens resultat. 
 
Antal studerade enkäter = 32 
Antal pojkar =19 
Antal flickor =13 
 
Kategori 1: Internationella företeelser     
          
Världens framtid:   Katastrofer:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 14 7 21  Antal 1:or 2 0 2  
Antal 2:or 2 2 4  Antal 2:or 4 1 5  
Antal 3:or 1 0 1  Antal 3:or 5 7 12  
Antal 4:or 2 2 4  Antal 4:or 4 3 7  
Antal 5:or 0 2 2  Antal 5:or 3 2 5  
          
Krig:     Globalisering:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 1 6 7  Antal 1:or 0 0 0  
Antal 2:or 5 3 8  Antal 2:or 7 2 9  
Antal 3:or 5 4 9  Antal 3:or 5 1 6  
Antal 4:or 0 1 1  Antal 4:or 1 3 4  
Antal 5:or 8 0 8  Antal 5:or 6 8 14  
          
Terrorism:         
          
  kille tjej Antal       
Antal 1:or 2 1 3       
Antal 2:or 1 5 6       
Antal 3:or 3 1 4       
Antal 4:or 11 4 15       
Antal 5:or 2 2 4       
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Kategori 2: Familj        
          
Trygghet:     Ensamhet/Övergivenhet:  
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 14 13 27  Antal 1:or 3 0 3  
Antal 2:or 2 0 2  Antal 2:or 6 5 11  
Antal 3:or 2 1 3  Antal 3:or 1 3 4  
Antal 4:or 0 1 1  Antal 4:or 5 3 8  
Antal 5:or 1 0 1  Antal 5:or 2 4 6  
          
Konflikter/Skilsmässa:   Sjukdom/Olyckor   
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 0 1 1  Antal 1:or 2 1 3  
Antal 2:or 4 2 6  Antal 2:or 4 5 9  
Antal 3:or 3 4 7  Antal 3:or 6 5 11  
Antal 4:or 3 5 8  Antal 4:or 3 3 6  
Antal 5:or 9 2 11  Antal 5:or 3 1 4  
          
          
          
Skuldkänsla:         
          
  kille tjej Antal       
Antal 1:or 0 0 0       
Antal 2:or 1 3 4       
Antal 3:or 6 2 8       
Antal 4:or 8 2 10       
Antal 5:or 4 7 11       
          
Kategori 3: Samhälle        
          

Jämställdhet:    
Känna sig trygg (brottslighet, 
arbetslöshet, välfärd):  

          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 5 4 9  Antal 1:or 3 7 10  
Antal 2:or 0 4 4  Antal 2:or 4 3 7  
Antal 3:or 2 0 2  Antal 3:or 2 3 5  
Antal 4:or 4 2 6  Antal 4:or 2 0 2  
Antal 5:or 0 0 0  Antal 5:or 2 1 3  
Antal 6:or 1 1 2  Antal 6:or 3 0 3  
Antal 7:or 3 2 5  Antal 7:or 2 0 2  
Antal 8:or 4 1 5  Antal 8:or 0 0 0  
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Sjukdomar:    Orättvisor:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 3 2 5  Antal 1:or 1 0 1  
Antal 2:or 2 1 3  Antal 2:or 2 2 4  
Antal 3:or 5 5 10  Antal 3:or 3 2 5  
Antal 4:or 3 2 5  Antal 4:or 3 3 6  
Antal 5:or 2 2 4  Antal 5:or 4 4 8  
Antal 6:or 2 1 3  Antal 6:or 5 3 8  
Antal 7:or 1 0 1  Antal 7:or 1 0 1  
Antal 8:or 2 1 3  Antal 8:or 0 0 0  
          
Massmedia/IT:    Alkohol/Narkotika/Tobak:  
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 1 0 1  Antal 1:or 3 0 3  
Antal 2:or 2 1 3  Antal 2:or 1 2 3  
Antal 3:or 2 0 2  Antal 3:or 2 3 5  
Antal 4:or 4 1 5  Antal 4:or 1 2 3  
Antal 5:or 4 1 5  Antal 5:or 3 1 4  
Antal 6:or 2 1 3  Antal 6:or 2 2 4  
Antal 7:or 2 3 5  Antal 7:or 1 3 4  
Antal 8:or 2 7 9  Antal 8:or 6 1 7  
          
Mångkulturalism:   Pengar/Ekonomiskt välstånd:  
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 0 0 0  Antal 1:or 3 1 4  
Antal 2:or 5 0 5  Antal 2:or 3 1 4  
Antal 3:or 0 0 0  Antal 3:or 3 1 4  
Antal 4:or 1 0 1  Antal 4:or 1 3 4  
Antal 5:or 1 2 3  Antal 5:or 3 3 6  
Antal 6:or 4 4 8  Antal 6:or 0 1 1  
Antal 7:or 5 5 10  Antal 7:or 3 1 4  
Antal 8:or 3 3 6  Antal 8:or 2 1 3  
          
Kategori 4: Kamrater/Skola       
          
Trygghet/Ensamhet/Övergivenhet: Mobbning:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 3 8 11  Antal 1:or 4 2 6  
Antal 2:or 8 3 11  Antal 2:or 3 4 7  
Antal 3:or 3 1 4  Antal 3:or 2 3 5  
Antal 4:or 3 2 5  Antal 4:or 2 2 4  
Antal 5:or 0 0 0  Antal 5:or 3 2 5  
Antal 6:or 2 0 2  Antal 6:or 5 1 6  
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Relationer:    Konflikter:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 1 1 2  Antal 1:or 0 0 0  
Antal 2:or 3 4 7  Antal 2:or 1 0 1  
Antal 3:or 6 4 10  Antal 3:or 6 0 6  
Antal 4:or 3 1 4  Antal 4:or 4 3 7  
Antal 5:or 3 3 6  Antal 5:or 6 5 11  
Antal 6:or 2 1 3  Antal 6:or 2 6 8  
          
Demokrati:    Sex och samlevnad:   
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 1 0 1  Antal 1:or 10 3 13  
Antal 2:or 2 2 4  Antal 2:or 1 1 2  
Antal 3:or 2 2 4  Antal 3:or 0 4 4  
Antal 4:or 6 3 9  Antal 4:or 1 3 4  
Antal 5:or 4 4 8  Antal 5:or 3 0 3  
Antal 6:or 4 3 7  Antal 6:or 4 3 7  
          
Kategori 5: Jag - inriktad       
          
Känslor:      Kropp:     
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 5 7 12  Antal 1:or 4 4 8  
Antal 2:or 9 3 12  Antal 2:or 1 2 3  
Antal 3:or 2 1 3  Antal 3:or 3 2 5  
Antal 4:or 1 2 3  Antal 4:or 5 1 6  
Antal 5:or 1 1 2  Antal 5:or 2 2 4  
Antal 6:or 1 0 1  Antal 6:or 4 3 7  
            
Aktiviteter:    Ägodelar:     
           
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 2 0 2  Antal 1:or 0 0 0  
Antal 2:or 2 1 3  Antal 2:or 2 1 3  
Antal 3:or 5 1 6  Antal 3:or 4 1 5  
Antal 4:or 2 6 8  Antal 4:or 4 2 6  
Antal 5:or 4 4 8  Antal 5:or 4 4 8  
Antal 6:or 4 2 6  Antal 6:or 4 6 10  
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Framtiden:    Identitet:     
           
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 7 2 9  Antal 1:or 1 1 2  
Antal 2:or 2 7 9  Antal 2:or 3 0 3  
Antal 3:or 3 4 7  Antal 3:or 2 5 7  
Antal 4:or 5 0 5  Antal 4:or 2 3 5  
Antal 5:or 1 0 1  Antal 5:or 6 3 9  
Antal 6:or 1 1 2  Antal 6:or 5 2 7  
          
Kategori 6: Livsprocesser       
          
Miljö/Natur:    Alltings uppkomst/Universum:  
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 7 6 13  Antal 1:or 1 2 3  
Antal 2:or 5 2 7  Antal 2:or 5 4 9  
Antal 3:or 5 2 7  Antal 3:or 7 4 11  
Antal 4:or 2 4 6  Antal 4:or 5 3 8  
          
Religion/Tro:    Liv/Död:     
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 2 3 5  Antal 1:or 9 3 12  
Antal 2:or 6 2 8  Antal 2:or 3 6 9  
Antal 3:or 3 4 7  Antal 3:or 4 4 8  
Antal 4:or 8 5 13  Antal 4:or 3 1 4  
          
Kategori 7: Värderingar       
          
Solidaritet/Känsla för samhörighet: Okränkbarhet:    
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 3 2 5  Antal 1:or 0 1 1  
Antal 2:or 2 3 5  Antal 2:or 2 2 4  
Antal 3:or 2 3 5  Antal 3:or 4 3 7  
Antal 4:or 3 2 5  Antal 4:or 5 3 8  
Antal 5:or 5 2 7  Antal 5:or 3 3 6  
Antal 6:or 3 3 6  Antal 6:or 4 3 7  
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Allas lika värde:    Rätt/Fel:     
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 3 4 7  Antal 1:or 3 1 4  
Antal 2:or 2 4 6  Antal 2:or 4 2 6  
Antal 3:or 3 0 3  Antal 3:or 5 4 9  
Antal 4:or 2 1 3  Antal 4:or 3 2 5  
Antal 5:or 3 3 6  Antal 5:or 4 2 6  
Antal 6:or 5 3 8  Antal 6:or 0 3 3  
          
Djurens rättigheter:   Mänskliga rättigheter:   
          
  kille tjej Antal    kille tjej Antal  
Antal 1:or 1 2 3  Antal 1:or 8 5 13  
Antal 2:or 2 1 3  Antal 2:or 6 4 10  
Antal 3:or 4 2 6  Antal 3:or 1 2 3  
Antal 4:or 4 6 10  Antal 4:or 1 1 2  
Antal 5:or 3 1 4  Antal 5:or 0 3 3  
Antal 6:or 4 3 7  Antal 6:or 2 0 2  
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