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FÖRORD 

Vi var nio år, min kusin Cilla och jag, när vi hoppade mellan vat-
tenpölarna på asfaltsvägen i barndomsbyn. ”Vet du, Milla”, ropa-
de Cilla plötsligt. ”Man kan bli doktor i vad som helst!” Hon pe-
kade på en daggmask i regnvattnet. ”Man kan bli doktor i dagg-
maskar om man vill!” Tanken var svindlande – i vad som helst? 
Det kändes som att oändligheten uppenbarade sig för ett ögonblick 
innan vi skyndade vidare till farmor som väntade med mat. Knap-
past anade vi då att den svindlande tanken om doktorerandets 
möjligheter skulle slå rot många år senare. Men det gjorde den.  

Det är lätt att idyllisera sin barndom, så att man bara minns de 
roliga stunderna. Visst var det härligt att vara barn. Samtidigt 
minns jag också en del annat: Blottaren utanför verkstaden, pojken 
som brukade binda fast oss vid björken på väg hem från skolan, 
den tunga trafiken längs skolvägen, porrtidningarna intill godiset i 
kiosken, mobbare, rädslan för att bli sjuka (eller självlysande) av 
det cesium som landade i våra skogar efter Tjernobylolyckan. Vi 
såg alla ungefär likadana ut, man kunde välja mellan få stilar. Den 
kurdiska tonåringen som kom till kommunen var mycket exotisk. 
Det var så dagarna var. 

Nu är min egen dotter, Elise, nio år. Nu är det hon som fyller sin 
barndom med roliga minnen. Uppväxten i en stad som Malmö er-
bjuder en mångfald av identiteter – hon och hennes kamrater ser 
alla olika ut och talar flera språk. Hennes barndom är naturligtvis 
också fylld av faror, vilka hon är väl medveten om. Hon slukar 
tidningen på morgonen och tar del av nyheter – vare sig jag vill det 
eller inte. Hon gråter över isbjörnarna som drunknar på grund av 
klimatförändringarna. Hon är rädd för tonårsgäng, lasermannen 
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och för fotbollshuliganer. Hennes skola försöker att rusta barnen 
och skydda dem från samtidens farligheter. De har social och emo-
tionell träning på schemat och på rasterna finns elevmedlare till-
hands för att lösa konflikter. Min dotters vardag ramas därmed in 
av det som jag har varit upptagen med att studera under drygt fyra 
år: Skolans förebyggande arbete i form av undervisning i livskun-
skap.  

Innan jag ger mig in mer i detalj om just livskunskap, som är vad 
den här avhandlingen handlar om, vill jag rikta uppmärksamheten 
mot dem som gjort arbetet med den här avhandlingen möjligt. 
Först ett stort innerligt tack till alla pedagoger, barn (och familjer) 
som på olika sätt medverkat i den här studien. Tack för att jag fått 
dela er skolvardag! Vilken fantastiskt rolig och lärorik tid det har 
varit.  

Ett stort tack till Vetenskapsrådet för finansieringen av det fler-
vetenskapliga forskningsprojektet Mångkontextuell barndom – och 
därmed också min doktorandtjänst! Tack till kollegorna i projek-
tet: Ann-Carita Evaldsson, Ann-Christine Vallberg Roth, Angerd 
Eilard, Balli Lelinge, Berit Wigerfelt, Cecilia Dovborn, Ingegerd 
Tallberg Broman, Ingela Kolfjord, Kalle Jonasson, Mats Trond-
man, Pauline Stoltz, Tomas Peterson och Kjell Eriksson. Tack alla 
för stimulerande diskussioner, spännande läsning, nödvändiga tan-
kevändor, moraliskt stöd, god mat och många skratt. Framförallt 
vill jag tacka dig, Ingegerd, inte bara för omsorgsfull projektled-
ning utan också för din kunskap, entusiasm, omtänksamhet och 
överblick!  

I projektet finns mina fantastiska handledare, Ann-Carita 
Evaldsson och Berit Wigerfelt. Vad bra det har varit med era olika 
perspektiv! Jag är oändligt tacksam för tiden, tålamodet, tilliten 
och tankevändorna! Tack Ann-Carita för skärpa, detaljblick och 
konstruktiv kritik. Du ser de där små sakerna som får så stor bety-
delse! Tack Berit för överblick, underfundighet och motargument. 
Du har dragit upp mig till ytan för att se mönstren.  

Tack till Marie Karlsson, diskutant vid mitt planeringsseminari-
um. Dina kluriga och utmanande frågor har hjälpt mig framåt. Ett 
stort tack till Irene Andersson, som var diskutant vid mitt slutse-
minarium. Din noggranna, konstruktiva och engagerade läsning 
har varit till stor hjälp, samtidigt som det gav mig så mycket ny 
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kraft och arbetslust inför slutspurten! Tack också till Sven Persson 
för granskning av mitt manus inför slutseminariet, vad värdefullt 
det har varit.  

Ett stort tack till alla härliga kollegor på BUS! Tack till Kristian 
Lutz, för att du tog dig an mig som förvirrad nykomling. Ett sär-
skilt varmt tack till Ylva Holmberg, för fin vänskap och för våra 
ständiga diskussioner om … allt! Vid lärarutbildningen finns dess-
utom en särskild handledningsgrupp för doktorander och handle-
dare som intresserar sig för barn- och barndomsforskning. Jag kan 
inte nog understryka värdet av denna grupp, vars engagemang gör 
varje seminarium givande och intressant. Hurra för er och hurra 
för Karin Dahlberg som håller reda på oss doktorander!  

Jag har under senare delen av mitt avhandlingsarbete, varit knu-
ten till forskarskolan barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa). 
Tack till er alla för intressanta träffar och nya perspektiv!  

Avhandlingsarbetet har inneburit att jag har varit frånvarande 
och upptagen under en alltför lång tid. Därför vill jag tacka familj 
och vänner för att ni stått ut. Ett särskilt tack och en stor kram till 
mamma Maj och pappa Staffan – för livslångt förtroende i allt vad 
jag tagit mig för. Ni har trott på mig mer än jag ibland trott på mig 
själv. Tack lillebror Daniel för ljuvlig mat under skrivartiden i Ita-
lien! Italien ja, mille grazie, Ulrike Neu med familj för möjligheten 
att skriva i ert fantastiska hus! Att jobba hårt och samtidigt kunna 
få en känsla av semester är nog bara möjligt i en miljö som den i 
Travedona.  

Ett jättetack till Linda (och den lilla fästingen) för brutalt ärlig 
vänskap! Nu vänder det, kompis, det går bra nu! Ett särskilt tack 
också till kompisen Anna, som gjort den fina omslagsbilden! Jag 
vill också tacka Kristina, Thea, Ruter Ess och gullegrisen Mexican 
Tomahawke för nödvändiga pauser – från hästryggen ser man 
världen från ett annat perspektiv! 

Sist men inte minst vill jag tacka dig, Elise, fina ungen min. Du 
har levt med det här avhandlingsarbetet under så lång tid. Tack för 
att du har förvandlat långa arbetspass till underhållning. Tack för 
dina sånger, dina filosofier och ditt tålamod. Nu är boken klar! 

 
Malmö i januari, 2011 
Camilla Löf  
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1. INLEDNING 

Den här avhandlingen handlar om livskunskap, ett skolämne som 
vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet. Mycket 
förenklat kan livskunskap sägas vara ett svar på skolors behov att 
organisera såväl sitt värdegrundsarbete som undervisningen i kun-
skapsområden som sex och samlevnad, samt tobak alkohol och 
droger. Situationen är dock betydligt mer komplex än så om vi ser 
närmare på framväxten av livskunskapsämnet, eller kanske mer 
rättvisande skrivet –ämnena. En sökning på begreppet ”livskun-
skap” på internet ger över en halv miljon träffar1, varav många är 
skolors presentationer av sina olika sätt att arbeta med ämnet. 
Dessutom leder många träffar till flertalet konsulter som säljer oli-
ka koncept och metodmaterial till skolor. Det finns således en upp-
sjö definitioner av begreppet livskunskap och en mängd olika ar-
betssätt som används i undervisningssituationer i livskunskap. Att 
kalla livskunskap för ett ämne ger alltså en missvisande bild.  

I föreliggande studie kommer jag att visa hur aktörer i olika 
praktiker definierar och organiserar skolämnet livskunskap. Sär-
skilt intresse riktar jag mot de diskurser som de olika definitioner-
na av ämnet är inbäddade i. De olika tolkningarna av livskunskap 
tycks nämligen bygga på skilda ideologiska och vetenskapliga syn-
sätt på barndom samt på skolans roll i samhället. En viktig fråga 
som väcks i relation till skolors ambitioner i utformandet av livs-
kunskapsämnet är vilka värden som etableras i den lokala skol-
praktiken, samt vilken syn på barn som konstitueras genom sko-
lans arbete med ämnet.  
 
                                                  
1 599 000 resultat på Google den 15e juli 2010; jfr 335 000 resultat på Yahoo Sverige samma dag. 



  15 

Barndom och skolämnet livskunskap 
Det empiriska materialet i den här studien är huvudsakligen häm-
tat från Malmö, en stad där de karaktäristiska dragen för samti-
dens barndom accentueras. Malmö har på kort tid genomgått en 
rad snabba förändringar, bland annat har staden gått från att ha 
varit en arbetarstad till att bli en akademisk stad. En stor del av 
stadens befolkning har migrationsbakgrund, vilket är mer påtagligt 
i vissa av stadsdelar än andra (se t.ex. Wigerfelt, 2009, 2010). För 
att möta förändringarna har Malmö stad gjort flera medvetna 
satsningar för att främja integration och välfärd. En av dessa sats-
ningar är på livskunskap som skolämne. Mot den här bakgrunden 
är det viktigt att studera vilken syn på barn som skrivs fram och 
konstitueras inom ramen för livskunskapsämnet. 

Som begrepp är det lätt att ta för givet vad som avses med barn-
dom2, inte minst för att det är en tid i livet som vi alla kan se till-
baka på. Men, barndom är inte endast att betrakta som en särskild 
tid i livet. Barndomsforskare menar att barndomen är en margina-
liserad social kategori i samhället (se bland andra Qvortrup, 2005; 
Mayall, 2002). Flera kommer med förslag på hur barndomens och 
barns positioner ska kunna stärkas. Ett sätt som lyfts fram är att 
forska utifrån barns perspektiv och på så sätt ”ge röst” åt barnen 
(Christensen & James, 2000; Corsaro, 2005; Mayall, 2002). Andra 
menar att det är nödvändigt att etablera grundläggande gemen-
samma värden för att barn och barndom ska få en mer framträ-
dande plats i samhället (se t.ex. Lauder et al., 2006; se även Alex-
ander, Giesen & Mason som uttrycker detsamma i termer av ge-
mensamma symbolsystem, 2006). I sammanhanget blir skolan in-
tressant, inte minst med avseende på dess centrala plats i barndo-
men som gör den till en naturlig arena för insatser för att arbeta 
med värden och främja jämlikhet, hälsa och demokrati.  

Som vi kan se vilar stora förväntningar på skolan, inte bara som 
institution för utbildning utan även som arena för förebyggande av 
sociala och samhälleliga problem. Kanske är detta ingen nyhet, sett 
ur ett historiskt perspektiv står det klart att oron för barns och 
ungas hälsa är en av anledningarna till att skolplikt infördes från 
                                                  
2 Avhandlingen är skriven inom ramen för det flervetenskapliga forskningsprojektet Mångkontextuell 
barndom (Tallberg Broman, 2005, 2009, 2011), vars övergripande syfte är att bidra med en ökad 
förståelse för barndomen. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.  
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allra första början (Sandin, 1986). Skolan har dock förändrats och 
under början av 2000-talet genomgår skolan omfattande föränd-
ringar (Tallberg Broman, 2005, 2009, 2011). Från att tidigare ha 
varit en modern institution, har skolan idag blivit ett öppet socialt 
rum som strävar efter interaktion och samarbete med aktörer i oli-
ka praktiker och på olika sociokulturella plan.  

Hälsouppdraget, som under1800-talet framförallt handlade om 
hygien, har under senare delen av 1900-talet blivit allt mer till en 
fråga om att fostra individer till att göra goda, frivilliga, hälsoval 
(Palmblad & Petersson, 2003). Det är utifrån denna horisont som 
jag menar att vi kan förstå skolämnet livskunskap. Som skolämne 
betraktat saknar livskunskap nationella riktlinjer och har inget ut-
talat stöd i läroplanen. De frågor som vanligen utgör innehållet i 
ämnet, ska enligt Lpo94 ske ämnesövergripande och genomsyra 
hela skolans verksamhet på samma sätt som värdegrunden. Kvali-
tetsgranskningar visar dock att det är svårt för många skolor att 
organisera ämnesövergripande kunskapsområden på ett sätt som 
ger alla elever likvärdig och kvalitativ utbildning (se Skolverket, 
2000). Som ett sätt att försöka lösa situationen kom därmed flera 
skolor att införa livskunskap på schemat.  
 
Livskunskap och 1990-talets pedagogiska forskningskontext 
Livskunskapsämnet började förekomma på svenska skolor runt 
den senare delen av 1990-talet, en tidpunkt då pedagogisk forsk-
ning utmärktes av ett intresse för språk och kommunikation (Eng-
lund, 2004)3. Det språkliga intresset influerade pedagogiken på två 
olika sätt. Å ena sidan erbjöd Foucaults teorier om språk som re-
glerande och disciplinerande en kritisk syn på all språklig verk-
samhet (inklusive forskning) som reproducerande av sociala struk-
turer. Å andra sidan kom Deweys mer idealistiska bild av språkets 
inneboende förändringspotential att bli en del av pedagogikens och 
skolans strävan efter solidaritet och demokrati.   
 
                                                  
3 Den läroplansteoretiska forskningen, vars rötter finns i 1970-talets kritiska utbildningssociologi (se 
bl.a. Englund 2005, jfr Lundgren, 1979), har bidragit till en didaktisk utveckling med starka associa-
tioner till den idealistiska pedagogiska forskningen (med utgångspunkt i Dewey och andra teoretiker 
som Vygotskij, Bakhtin och Mead). Det är också med utgångspunkt i denna forskningstradition som 
det sociokulturella perspektivet på lärande utformades och etablerades i Sverige (se Englund, 2004; 
Säljö, 2000). 



  17 

Skolan och det riskfyllda samhället 
Sedan sexualkunskap 1955 infördes som ett obligatorium har sex-
ualiteten gjort sig påtaglig i det offentliga rummet. Bland annat på 
grund av att hiv/aids blivit en del av vardagen har sexuell hälsa 
kommit att bli en omdebatterad folkhälsofråga nära sammanvävd 
med jämställdhet och förebyggandet av droger. Utifrån denna pro-
blematik kom behovet av att finna former för att utveckla och 
bredda undervisningen i dessa ämnesövergripande kunskapsområ-
den, exempelvis genom att införa livskunskap som särskilt skoläm-
ne.  

Den bild som tar form här är den av ämnet livskunskap som en 
förhoppning att rusta barn inför ett riskfyllt samhälle, inte minst 
frågor om sexualitet. Intresset för ämnet livskunskap är nära sam-
manvävt med resonemang om risksamhället (se t.ex. Beck, 
1986/2005; Lee, 2001), inte minst risker som förknippas med sex-
ualitet. 1990-talet var en tid då skolan kritiserades hårt i media och 
bland annat var den bristfälliga sex- och samlevnadsundervisning-
en ett återkommande inslag. Här ligger betoningen på alla barn, 
vilket åter knyter an till den massmediala kritiken av skolan och då 
i synnerhet misslyckandet med att erbjuda alla elever likvärdig ut-
bildning om skolans ämnesövergripande kunskapsområden (Skol-
verket, 2000). Frågan om likvärdighet är som vi kan förstå en vik-
tig aspekt bakom ämnet livskunskap, här tolkat som alla barns rätt 
till ett gott och hälsosamt liv genom att under sin skoltid erbjudas 
samma kunskapsinnehåll och möjligheter till reflektioner över livs-
frågor. Resonemanget saknar dock kritiska reflektioner över vad 
som avses med ”god hälsa”, samt vem som har rätt att avgöra vad 
som är gott för andra (jfr Palmblad & Petterson, 2003; se även 
Jönsson, 2009). Dessutom är själva begreppet likvärdighet mång-
tydigt, för att inte säga paradoxalt.  

Likvärdighetsbegreppet har fått en allt starkare betydelse i sko-
lans läroplaner, menar Tomas Englund (2005). Den massmediala 
kritiken av skolan under 90-talet bäddade dessutom för en politisk 
retorik om valfrihet i utbildning, vilket betydde att innebörden av 
likvärdighetsbegreppet kom att förskjutas. Medan likvärdighet i 
skolans tidigare läroplaner (Lgr 62, Lgr 69, samt Lgr 80), innebar 
att alla barn skulle erbjudas samma utbildning och på så sätt fost-
ras till medborgare, kom begreppet i och med Lpo 94 istället att 
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fokusera allas frihet att utvecklas som individer. Likvärdighetsbe-
greppet kom därmed snarare att handla om friheten att göra egna 
livsval, än om att alla elever ska erbjudas samma utbildning eller 
ges förutsättningar för att uppnå samma resultat (Englund, 2005). 
Med valfriheten kom även föräldrainflytande att bli en viktig fråga 
för skolan, som strax öppnade sig för att föräldrar skulle få en 
ökad insyn i skolvardagen samt större möjligheter att påverka 
verksamheten (a.a.; se även Tallberg Broman, 2009).  

Såväl mångkulturalitet som värdegrundsprojektet var högaktuel-
la skolpolitiska frågor vid denna tidsperiod, ofta debatterade i rela-
tion till den dittills undanskymda sex- och samlevnadsundervis-
ningen (se t.ex. Forsberg, 2005; Hammarén, 2008; Jarlbo, 1997; 
Lööf, 1999; Löf 2007; Nilsson, 2005). Föräldrainflytandet var en 
viktig aspekt av debatten, inte minst gällande frågan om kultur-
krockar i samband med undervisning om sexualitet. Även om kon-
flikter med elevernas familjer var sällsynta, oroade sig pedagoger 
för att någon gång ställas inför dilemmat att tvingas välja mellan å 
ena sidan obligatoriet med skolans sex- och samlevnadsundervis-
ning och å andra sidan att följa den lagstadgade religionsfriheten 
(Lööf, 1999). I detta sammanhang kom livskunskap att omnämnas 
som ett sätt att kringgå pedagogers rädsla för kulturkrockar i mö-
tet med föräldrar med migrationsbakgrund. Annorlunda formule-
rat kan framväxten av detta nya skolämne sägas ha erbjudit en ny 
inramning av frågor som berör sexualundervisning. Med hänsyn 
till förväntade reaktioner från familjernas sida (Löf, 2005; se även 
Trondman, 2006) har innehållet i undervisningen paketerats som 
viktigt för ”livet” (snarare än att kalla det för sexualkunskap). 
Därmed hoppades pedagoger stärka sina argument att bedriva sex 
och samlevnadsundervisning utan att möta motstånd från föräld-
rar.  

 
Lokala variationer och profilering 
I och med att Lpo 94 erbjöd en ny valfrihet för skolor att skapa 
egna kurser öppnades möjligheten till lokala variationer i utfor-
mandet av elevers utbildning (se Englund, 2005). Genom särskilda 
ämnesprofiler kunde nu skolor hävda sig i den ökade konkurrensen 
som uppstod såväl mellan, som inom skolor. I denna anda växte 
livskunskapsämnet fram och många skolor valde att utforma äm-
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net genom att formulera egna mål och göra egna kurs- eller arbets-
planer. Livskunskapsämnet blev på så sätt, för dessa skolor, ett sätt 
att profilera sitt värdegrundsarbete och/eller att bredda och för-
bättra undervisningen i de ämnesövergripande kunskapsområdena. 
För att sätta ytterligare egen prägel på ämnet gavs det (och ges 
fortfarande) ofta ett eget namn, till exempel ”VI” (som i vi-anda 
och gemenskap), ”LEV” (förkortning för Lust, Empati, Val) eller 
”Social Kompetens” (Malmö stad, 2006; Ogden, 2005; Skolverket, 
2000). 

Som en konsekvens av valfriheten tillsammans med den allt tyd-
ligare profileringen av skolor kom också skolan att bli mer målin-
riktad (Englund, 2005). En mängd tekniker för utvärdering och 
bedömning har utvecklats, som exempelvis individuella utveck-
lingsplaner (se Vallberg Roth & Månsson, 2008; och Vallberg 
Roth, 2009, för en utvecklad diskussion om bedömningspraktiker i 
förskola och skola). Även om flera av skolans verktyg för reglering 
är konkreta och även offentliga, har varje socialt rum, eller prak-
tik, som barn visats i under sin (skol)vardag sin egen logik för styr-
ning. När barn rör sig mellan skola och idrottsaktiviteter rör de sig 
således också mellan olika logiker för reglering (Peterson, 2008).  

Trots att barn får allt mer framträdande positioner som personer 
i samhället, blir de alltså mer kontrollerade och reglerade (Prout, 
2000). Det är emellertid inte bara fråga om vuxnas reglering av 
barn. Resultaten från forskningsprojektet Mångkontextuell barn-
dom visar att barn inte bara regleras av andra, vuxna, utan förvän-
tas dessutom i hög grad kunna reglera sig själva. Självregleringen 
blir särskilt påtagligt i flera av skolans nya praktiker, såsom kam-
ratmedling (Kolfjord, 2009) där barn ges ansvar för att lösa och 
förebygga konflikter. På snarlikt sätt kan livskunskap, liksom 
klassråd (se Lelinge, 2010, för en fördjupad diskussion om klassråd 
för demokratisk fostran), ses som reglerande praktiker där barn 
tränas till demokratiska aktörer. Som framgår flätas livskunskap in 
i skolans verksamhet både som ett svar på, och som en indikation 
på, flera av barndomens tidstypiska drag om barns ökade delaktig-
het och ansvar i skolan.  
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Livskunskap – ett mångfasetterat skolämne 
För att sammanfatta denna något komprimerade introduktion kan 
sägas att livskunskap kan ses som ett svar på skolans behov att or-
ganisera delar av sitt uppdrag, inte minst utifrån en strävan efter 
likvärdighet i utbildning och att därmed ge alla barn och ungdo-
mar samma förutsättningar till en god hälsa. Vad som omfattas av 
begreppet god hälsa kan ses som ett vidsträckt spektrum av sociala, 
själsliga och kroppsliga frågor.  

Eftersom livskunskap inte är obligatoriskt och heller inte har 
några nationella kursplaner, är det upp till varje enskild skola som 
väljer att införa detta skolämne, att tolka vad ämnet omfattar och 
vad det ska innehålla. Som en konsekvens är livskunskap inte nå-
got enhetligt ämne (om det alls går att omtala som i termer av ett 
skolämne). Vad som är livskunskap definieras olika av olika aktö-
rer. Argumentet om likvärdighet i utbildning väcker därför en rad 
frågor som både rör innebörden av begreppet likvärdighet och den 
funktion livskunskapsämnet kan tänkas ha i skolans arbete. Är det 
exempelvis möjligt att främja likvärdighet i utbildning genom att 
införa ett ämne, vars definition är upp till enskilda skolor och lära-
re? 

Trots de olika tolkningarna av skolämnet livskunskap finns visst 
innehåll som kan sägas vara typiskt för ämnet, nämligen värde-
grunden och de ämnesövergripande kunskapsområdena sex och 
samlevnad, samt alkohol, narkotika och tobak. Dessa kunskaps-
områden framhålls i läroplanerna, både som kunskapsinnehåll och 
som del av skolans sociala uppdrag. Livskunskap, som däremot 
aldrig omnämns i läroplanen, kan därmed sägas få legitimitet ge-
nom att dessa kunskapsområden räknas upp. De ämnesövergri-
pande kunskapsområdena är också de som lyfts fram särskilt i den 
tidigare forskningen om livskunskap (Aspán, 2009; Bäckman, 
2003), vilken i sin omfattning är knapp. 
 
Ett begynnande forskningsområde 
Parallellt med skolämnets framväxt i skolorna är det möjligt att se 
ett växande intresse för livskunskap, både som begrepp och som 
ämne. Det finns en mängd handböcker och metodmaterial om livs-
kunskap, skrivna av konsulter och lärarutbildare i syfte att lansera 
särskilda koncept eller metoder för att arbeta med detta skolämne i 
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skolans praktik (se t.ex. Kimber, 2001, 2007; Magnusson, 2006). 
Den här litteraturen är med andra ord framförallt skriven utifrån 
privata utbildnings- och vinstintressen och saknar vetenskaplig 
grund. Endast ett fåtal av de olika program och metodmaterial som 
används har utvärderats med utgångspunkt i programmens evidens 
(se t.ex. Kimber, Sandell & Bremberg, 20084; Matti, 2007; SBU 
2010:202).  

Om vi istället ser till forskning om livskunskap finns väldigt få 
studier att tillgå även om det är ett begynnande forskningsområde 
(se bl.a. Skeie, 2009; von Brömssen, u.å.). Det vetenskapliga intres-
set för ämnet visar sig framförallt genom att allt fler studenter un-
der sin grundutbildning väljer att skriva sina examensarbeten om 
skolämnet livskunskap, eller om frågor som berör dess innehåll (se 
bland andra Eriksson & Olsson, 2007; Edlund & Rylander, 2007; 
samt Tohmi & Lindberg, 2005). I uppsatser på masternivå och i 
pågående avhandlingsarbeten studeras avgränsade praktiker och 
lokala varianter av livskunskap, som till exempel SET och Social 
Kompetens (se t.ex. Petersson, 2010; Pålsson, 2007; Sundbaum, 
2005).  
 
Forskning som belyser livskunskap 
På en mer avancerad nivå finns två avhandlingar som båda tar upp 
livskunskap utifrån olika perspektiv. Etnologen Maria Bäckman 
(2003) har följt livskunskapsundervisningen i en gymnasieklass. 
Hon intresserar sig emellertid inte för livskunskap som helhet, utan 
fokuserar elevers reflektioner av de kunskapsinnehåll som handlar 
om sex och samlevnad. Skolan fungerar i sammanhanget som en av 
de många kontexter där normaliteter om sexualitet utformas och 
upprätthålls. Även om Bäckmans studie kastar visst ljus över livs-
kunskap som pedagogisk praktik, skriver hon själv fram sin studie 
som ett bidrag till sexualitetsforskningen.  

I linje med att innehållet i skolämnet livskunskap baseras på dis-
kurser från flertal olika vetenskapliga discipliner, såsom medicin, 
psykologi, pedagogik, folkhälsovetenskap och sociologi, befinner 
sig också majoriteten av den befintliga litteraturen dessutom inom 
                                                  
4 Kimber, Sandell & Brembergs (2008) studie om effekterna av programmet SET har genomförts har 
väckt uppmärksamhet bl. a. med anledning av att en av författarna också är upphovsperson till pro-
grammet (se Skolfront, 2010). 
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andra vetenskapliga fält än pedagogikens (Löf, 2009a). Ett undan-
tag är en avhandling i pedagogik, skriven av Margareta Aspán 
(2009). I sin studie analyserar hon å ena sidan livskunskap (här lik-
tydigt med SET, det vill säga Social och Emotionell Träning, se 
Kimber, 2007), och å andra sidan Projekt Charlie (Lloyd et al., 
2000; se även Traneflygt, 2005), samt Kompissamtal (Edling, 
2002) som olika värdepedagogiska praktiker.  

Sammantaget förstärker Bäckmans och Aspáns studier bilden av 
livskunskap som ett mångfasetterat ämne. Deras olika empiriska 
erfarenheter av ämnet visar på den mångfald av tolkningar av äm-
net som figurerar i den lokala skolpraktiken. Som jag redan nämnt 
är dessa avhandlingar de enda som hittills explicit berör livskun-
skap. Det finns åtskilligt annat skrivet om arbetssätt, pedagogiska 
program och särskilt kunskapsinnehåll som kan förekomma inom 
ramen för livskunskapsämnet (se t.ex. Bartholdsson, 2010; Johans-
son & Johansson, 2003; Kimber, Sandell & Bremberg, 2008; Löf, 
2008, 2009b; Sternudd, 2000). 

Av den tidigare forskningen finns inga studier som problematise-
rar den brokiga bilden av livskunskap som skolämne. Det är på det 
hela taget svårt att finna studier som behandlar livskunskapsbe-
greppet på så sätt att det inkluderar mer än enstaka praktiker som 
kan förekomma inom detta ämne. Därmed inte sagt att min egen 
tillämpning av livskunskap som ett samlingsbegrepp är mer riktig 
än andras. Vad som är livskunskap på en skola är inte nödvändigt-
vis detsamma på en annan. Vad jag dock vill understryka är att 
studier som begränsar förståelsen av livskunskap till enstaka ar-
betssätt som exempelvis Charliemetoden, EQ, Kompissamtal eller 
Social och Emotionell Träning ger en väldigt begränsad syn på äm-
net och förbiser den mångfald av olika praktiker som omfattas av 
ämnet så som det utformas i enskilda skolor.   

 
Olika vetenskapers intresse för skolans verksamhet 
Samma problem tycks förekomma när det gäller att överblicka 
forskningen om skolämnet livskunskap internationellt. En del av 
problematiken ligger i att själva begreppet livskunskap är svårt att 
översätta. Inte förvånande kan tänkas, med anledning av att be-
greppet saknar en entydig mening även på svenska.  
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Ett begrepp som förekommer i internationella sammanhang är 
Life Skills Training (se t.ex. Fagan & Mihalic, 2003), vilket jag 
tolkar som en ram för olika psykosociala program som utvecklats 
för skolan. Ett exempel är SEL (Social and Emotional Learning, 
Zins et al., 2007), vilket kan sägas vara den amerikanska motsva-
righeten till SET. Det finns också ett stort intresse för EI (Emotio-
nal Intelligence, se Mayer & Salovey, 1995). Det finns åtskilligt 
skrivet om dessa olika program, vilka har gemensamt att de hör 
hemma inom den psykologiska forskningsgenre som domineras av 
kvantitativa studier och som bygger på mätbarhet och bevisbördor. 
Det är således forskning som är begränsad när det gäller studiet av 
känslor, situationer och relationer (se t.ex. Lopes, Salovey & Stra-
us, 2003). Denna typ av forskning är med andra ord upptagen av 
att bevisa effekter av olika arbetssätt som utvecklats för skolan, 
men utan att beakta de didaktiska perspektiv som kan sägas vara 
kännetecknande för pedagogisk verksamhet.  

Varför forskare i exempelvis psykologi eller folkhälsovetenskap 
ägnar sig åt att utveckla pedagogiska program är svårare att utläsa 
av dessa studier. Däremot visar sökningen av internationell littera-
tur att forskning om Life Skills Training angränsar till studier om 
barn med särskilda behov antingen på grund av funktionshinder 
eller vad som i dessa studier betecknas som problembeteenden, el-
ler socialt avvikande beteenden. Mot den bakgrunden kan man ana 
att flera av dessa program är utvecklade för att förändra barns 
icke-önskvärda beteenden. Vad som är önskvärt eller inte regleras 
enligt the Big Five5. En snarlik lista används även i argument för 
livskunskap på en svensk arena, men då talar man i termer av risk- 
och skyddsfaktorer (se Ogden, 2005).  
 
En oöverblickbar forskningsbakgrund 
Som framgår försvåras överblicken av forskning om skolämnet 
livskunskap av dess vaga identitet. Jag har därför valt att göra kor-
                                                  
5 Big Five är en lista över sociala kompetenser som anses vara av stor betydelse med avseende på 
människors framgångar i livet. Dessa fem är (min översättning) 1) extrovert och social personlighet; 
2) känslomässig stabilitet; 3) vänskaplighet; 4) medvetenhet/medvetande; samt 5) intelligens. Se 
bland andra Barrick & Mount, 1991 för en fördjupad diskussion om ”the Big Five”. 
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tare forskningsöversikter i direkt anslutning till de empiriska ned-
slag inom ämnet som presenteras i kapitel 4–8.  

För att kunna veta vilken tidigare forskning som är relevant för 
skolämnet har jag först varit hänvisad till att se vilket innehållet i 
ämnet är. Jag har med andra ord valt att närma mig den tidigare 
forskningen utifrån en reflexiv forskningsprocess, där jag i hög 
grad utgår ifrån den empiri som jag samlat in. Därför ligger också 
kortfattade forskningsöversikter inom vissa av de empiriska kapit-
len.  

Med ansatsen att studera livskunskap som ett skolämne och som 
samlande begrepp för en rad olika klassrumspraktiker (Löf, 2010, 
2009a, 2009b, 2008), är föreliggande avhandling den första av sitt 
slag.  

 
Syfte och frågeställningar 
Som den kortfattade bakgrundsbeskrivningen visar är livskunskap 
ett komplext skolämne som tolkas olika av aktörer i olika prakti-
ker.  

Syftet med föreliggande studie är att förstå och belysa hur skol-
ämnet livskunskap växer fram, definieras och organiseras av aktö-
rer i olika praktiker inom skolans kontext. Studien omfattar analys 
av såväl texter som klassrumsinteraktion.  

I analysen har följande frågeställningar varit centrala:  
 

1. Hur växer livskunskap fram och definieras i nationella tex-
ter, såsom politiska ärenden och policydokument?  

2. Hur definieras livskunskap av aktörer på en kommunöver-
gripande nivå? 

3. Hur definieras livskunskap i lokala dokument? Vilken 
tolkning blir rådande? 

4. Hur organiseras livskunskap i skolans praktik och vilken 
delaktighet har aktörer som barn och lärare i detta?  

 
Jag använder mig av en barndomssociologisk ansats i kombina-

tion med kritisk diskursanalys för att belysa ovanstående fråge-
ställningar. Med den kombinerade ansatsen kan jag analysera hur 
skolämnet livskunskap tolkas i olika praktiker. En viktig utgångs-
punkt för min studie är synen på diskurser som skapade i samspel 
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mellan sociala aktörer, i relation till sociala strukturer (se t.ex. 
Corsaro, 2005; Fairclough, 2010; James & Prout, 1997).  

I sammanhanget blir aktörsperspektivet centralt: aktörer skapar 
inte bara diskurser om livskunskap. Aktörer på nationell, såväl 
som på lokal nivå, skapar också strukturer kring ämnet, det vill 
säga utformar förutsättningar för hur ämnet organiseras i den lo-
kala skolpraktiken. Till exempel samspelar aktörer på olika sam-
hällsnivåer med varandra för att utforma policydokument, politis-
ka beslut om att ämnet ska införas och schemaläggas. Med hjälp 
av ett tydligt aktörsperspektiv kan jag synliggöra vilka aktörer som 
går in i kampen om att definiera livskunskap som skolämne. Ak-
törsperspektivet omfattar även barns perspektiv, vilket i sin tur 
möjliggör en belysning av hur barn och deras lärare organiserar 
och förstår undervisningen i livskunskap.    

Den kombinerade ansatsen tar sin utgångspunkt i antagandet att 
det som sker i klassrummet är nära sammanvävt med diskurser 
som genereras i angränsande praktiker. För att förstå hur livskun-
skap vuxit fram som skolämne har jag därför valt att granska såväl 
skolans policydokument, politiska texter (såsom motioner och 
skriftliga frågor) på ett nationellt plan, samt lokala skoldokument 
(såsom arbetsplaner och kvalitetsredovisningar). Som jag ska visa 
ger dessa data tillsammans en bild av ett komplext skolämne som i 
sitt försök att stärka den gemensamma värdegrunden paradoxalt 
nog riskerar att luckra upp den.  

 
Översikt över avhandlingen 
I det här inledande kapitlet har jag gett en bakgrund till ämnet 
livskunskap som forskningsområde, samt presenterat avhandling-
ens syfte. Avhandlingen har ett datanära upplägg, där innehållet i 
respektive kapitel bygger vidare på resultaten i det föregående.  

I kapitel 2 presenterar jag avhandlingens teoretiska perspektiv. I 
detta avsnitt diskuterar jag den kritiskt diskursanalytiska ansatsen i 
relation till centrala utgångspunkter inom den samtida barndoms-
forskningen. Nära samman med den teoretiska ansatsen hör de me-
todologiska övervägningarna som presenteras i kapitel 3. Avhand-
lingen baseras på data insamlade och analyserade med ett flertal 
metoder, vilka alla hörrör från det diskursanalytiska området.  
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Avhandlingens empiriska avsnitt börjar i och med kapitel 4, där 
jag analyserar hur livskunskapsämnet definieras i nationella poli-
cydokument. I detta avsnitt analyserar jag livskunskap som skol-
ämne i mer generella drag, utan avgränsning till någon specifik 
skolform eller ålder. Här kan vi se Statens folkhälsoinstitut och 
Skolverket, liksom (den tidigare) Myndigheten för skolutveckling 
som aktörer som ger sig in i kampen om att tolka detta nya skol-
ämne. Som jag kommer att visa drar dessa aktörer nytta av skilda 
diskurser om hur barn och barndom bör förstås genom organise-
ringen av skolans arbete med livskunskap, vilket i sin tur berör 
skolans roll i samhället.  

Med utgångspunkt i intervjuer med kommunala aktörer går jag i 
kapitel 5 in på hur ämnet (om)tolkas av aktörer på en lokal arena. 
Här visar jag att kommunala aktörer drar nytta av de diskurser 
som framträdde på det nationella planet. Dessa aktörer arbetar 
gentemot kommunens alla skolor, men med särskilt fokus vid 
grundskolan. För att förstå hur definitionerna av livskunskap 
transformeras i den lokala praktiken har jag även analyserat sko-
lors lokala arbetsplaner för livskunskap. I kapitel 6 visar jag vad 
som sker med (grund)skolans övergripande värden när de tolkas 
lokalt inom ramen för skolämnet livskunskap.  

I kapitel 7 och 8 ger jag exempel från livskunskapsundervisning-
en vid två grundskolor i Malmö. Exemplen är hämtade ur ett stör-
re etnografiskt material och kan betraktas som typiska för hur 
klassrumsinteraktionen är organiserad under livskunskapsunder-
visningen vid respektive skola. Båda kapitlen baseras på detaljerad 
interaktionsanalys av videoinspelningar i kombination med etno-
grafiska data. Jag går i kapitel 7 mer specifikt in för att studera 
skolors olika arbetssätt (inom ramen för livskunskapsämnet). Här 
analyserar jag dels kompissamtal som är ett återkommande inslag i 
livskunskapsundervisningen vid en av de skolor jag studerat (Has-
selskolan) och dels arbetet med värderingsövningar vid den andra 
skolan (Granskolan). I kapitel 8 riktar jag uppmärksamheten mot 
Hasselskolans arbete med ett särskilt genustema, som sträckte sig 
över ett helt skolår. I båda kapitlen framträder både lärare och 
barn som aktörer som deltar i såväl formulering som organisering-
en av skolämnet livskunskap i den lokala skolpraktiken. 
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Slutligen, i kapitel 9, följer en sammanfattande diskussion, där 
avhandlingens sammantagna resultat diskuteras. I detta kapitel 
klargör jag hur ämnet definieras och vilka diskurser som olika ak-
törer drar nytta av för att definiera ämnet. Jag för en summerande 
diskussion om hur de olika diskurserna om livskunskap förskjuts 
och transformeras när de rör sig mellan olika praktiker. Därefter 
vänder jag blicken utåt och ställer mig frågan om vilken syn på 
barndom som konstrueras inom ramen för skolämnet livskunskap. 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH 
CENTRALA BEGREPP 

För att närmare undersöka det som sker med skolämnet livskun-
skap i skolans vardagspraktik i relation till skolans policydiskurser 
har jag valt att kombinera en barndomssociologisk ansats med en 
kritisk diskursanalytisk ansats. Dessa båda perspektiv har möjlig-
gjort en förståelse för hur ämnet tillskrivs olika betydelser av olika 
aktörer. Dessutom erbjuder ansatsen möjligheter att studera vilken 
syn på barndomen som ämnet skolämnet livskunskap omfattar, 
särskilt med avseende på vad barn behöver för att utvecklas och 
må bra. 

I det här kapitlet beskriver jag kortfattat de båda ansatserna med 
fokus på hur jag använder mig av dem i analysen av skolämnet 
livskunskap. Mot den teoretiska bakgrunden diskuterar jag sedan 
flera begrepp såsom aktörskap, diskurs och kontext, vilka alla har 
en central betydelse i mina analyser av skolämnet livskunskap. 
 
En barndomssociologisk ansats 
Den här studien är genomförd inom ramen för det flervetenskapli-
ga forskningsprojektet Mångkontextuell barndom. En ambition 
med avhandlingen är att, i enlighet med det övergripande projek-
tets syfte, bidra till en ökad kunskap om samtidens barndom (Tall-
berg Broman, 2005, 2009, 2011). Mer specifikt innebär det att jag 
uppmärksammar skolämnet livskunskap, inte bara som skolämne 
utan också som en praktik i barndomen. Jag har valt att använda 
mig av en barndomssociologisk ansats, vars styrka är just att syn-
liggöra hur barndomen definieras inom ramen för samhälleliga in-
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stitutioner och sociala praktiker (Corsaro, 2005; Halldén, 2007; 
James & Prout, 1997; Prout, 2005).  

Barndom är ett begrepp med dubbla innebörder. Den ena bety-
delsen kan det beskrivas som en tid i livet, från de första små-
barnsåren till tonåren. När barndomen tar slut är omtvistat och 
beror på utifrån vilket perspektiv begreppet tolkas, vissa menar att 
barndomen går över i en ungdomstid medan andra benämner alla 
som ännu inte är myndiga som barn. Den andra betydelsen av 
barndom är av mer strukturell karaktär och avser barndom som 
generation, eller som en social kategori i samhället. De båda inne-
börderna av begreppet visar tillsammans på att barndomsstudier 
både handlar om enskilda barn som är i en viss ålder och om barn-
dom, mer generellt. Denna definition är naturligtvis förenklad och 
barndomssociologin som forskningsfält är mer komplext än så. Av 
denna anledning vill jag i det följande göra en kort bakgrundsbe-
skrivning och mot denna bakgrund klargöra för hur jag förhåller 
mig till den barndomssociologiska teorin i analysen av skolämnet 
livskunskap. 
 
Barndomssociologi – en kort bakgrund 
Barndomssociologin har genomgått grundläggande förändringar 
både teoretiskt och metodologiskt sedan Allison James och Alan 
Prout (1997) på 1990-talet lanserade ett nytt paradigm för barn-
domsforskning. Den ”nya” barndomssociologin, omfattade en ny 
syn på barn. Mer specifikt innebar detta paradigm att barn, som 
tidigare haft en undanskymd plats inom forskningen och huvud-
sakligen uppmärksammats som del av del av det privata livet inom 
familjer (eller utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där de 
betraktades som blivande vuxna) nu fick ett forskningsvärde för 
sin egen skull. Barn erkändes med andra ord som subjekt och som 
aktörer i samhället. 

Barndomssociologins anspråk på att synliggöra barndomen och 
barns livsvillkor fick snabbt genomslag. Något som särskilt lyftes 
fram av James & Prout (1997) var att forskningen om barn bör 
baseras på en syn på barndom som social konstruktion (Halldén, 
2007; Thorne, 1993). Därmed blir barndom också att betrakta 
som en social kategori i samhället, intersektionellt sammanhäng-
ande med andra kategorier som klass, sexualitet, etnicitet och kön. 
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En annan utgångspunkt för den ”nya” barndomssociologin var att 
forskningen skulle synliggöra barns perspektiv, vilket ofta omtalas 
som forskning med barn eftersom barnen är informanter. Forsk-
ning utifrån barns perspektiv kan sägas sträva efter att ”ge röst” åt 
barnen, och på så sätt flytta fram barndomens position genom att 
erkänna barn som aktörer, vars erfarenheter och kunskaper måste 
synliggöras (Corsaro, 2005; James & Prout, 1997; James, Jenks & 
Prout, 1998).  

Med det nya teoretiska ställningstagandet har också en metodo-
logisk förändring följt. Barndomssociologin kom i och med det 
ökade intresset för att studera barndomen utifrån barns perspektiv 
att domineras av etnografiska studier som fångar barns vardagsliv 
och rutiner på en mikronivå. På senare år har dock en självkritisk 
diskussion förts inom barndomssociologin. I stora drag går kriti-
ken ut på att det ensidiga etnografiska perspektivet riskerar att 
skapa alltför snäva tolkningsramar. För att flytta fram barndomens 
position i samhället måste förhållandet mellan barn, barndom och 
samhälleliga strukturer synliggöras (Alanen & Mayall, 2001; 
Qvortrup, 2000, 2005).  

Mot den här bakgrunden har jag skisserat upp en forskningsde-
sign som tar hänsyn till såväl samhällsstrukturer som hur barns 
liv organiseras och förstås i vardaglig skolverksamhet. Det har 
därför varit särskilt viktigt med ett teoretiskt ramverk som för-
lägger fokus till en slags ”medierande mellannivå” (”mediating 
interlevel”, Fairclough, 2010, s. 7) det vill säga som visar sam-
banden mellan hur skolämnet livskunskap definieras i olika prak-
tiker (genom både text och interaktion) och hur dessa diskurser 
ordnas i de sociala praktiker som omfattas av skolans fält (Fair- 
clough, 2010, s. 175).  

 
Barndom som (marginaliserad) generation 
En av de forskare som engagerar sig i barndomen i relation till 
samhällsstrukturer är Jens Qvortrup (2000, 2005). Han beskriver 
barn som en minoritetsgrupp i samhället, förtryckt av maktstruk-
turer skapade och upprätthållna av vuxna. I samband med att 
barndomen gick från hemmets sfär för att inkluderas i en rad sam-
hälleliga institutioner, förlorade barndomen sin kraft. Barn gick 
därmed miste om sitt inflytande i det som då blev en vuxen värld. 
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Barndomens position i samhället jämförs ofta med marginalise-
ringen av kvinnor. Berry Mayall (2002; se även Alanen & Mayall, 
2001; Halldén, 2007; Thorne, 1993) gör en liknelse mellan den 
feministiska rörelsen och barndomsforskningen. Som hon beskriver 
det hålls barn utanför samhälleligt upprättade maktstrukturer på 
samma sätt som kvinnor marginaliseras i samhället. På sätt och vis 
är dock barnen än mer utsatta för vuxnas förtryck (än vad kvinnor 
är i relation till män), menar hon, eftersom de kan ses som ”fien-
der” till kvinnor i deras feministiska frigörelse: Det är barnen som 
håller kvinnan hemma och som belastar henne med ett tungt hem-
arbete. Mayalls (2002) förhoppning är att barndomsforskningen 
ska kunna synliggöra förtrycket av barn och i förlängningen för-
ändra barns situation på samma sätt som feminismen har lett till en 
ökad kunskap och medvetenhet om könsfrågor.  

Utgångspunkten att problematiken med barndomen är struktu-
rell och därmed måste studeras i relation till makrostrukturer, lig-
ger alltså bakom argumentationen mot den dominerande etnogra-
fiska forskningen som följt med James & Prouts paradigm (1997; 
se även Corsaro, 2005). Med en mer generell blick finns möjlighe-
ter att diskutera barns relationer till andra demografiska kategori-
er, något som inte låter sig göras om barndomen bryts ner i varia-
tioner eller individuella förhållanden (Qvortrup, 2000, 2005). Ett 
villkor för att komma till rätta med problemet, menar Mayall 
(2002), är att vuxna (som är de som reproducerar maktstrukturer-
na) måste förändra sin syn på barn och barndomen och acceptera 
barndomen som en social kategori i samhället, likställd med andra 
kategorier som kön, etnicitet och social bakgrund.  

Genom att lyfta fram den kritiska realismen som lämplig ontolo-
gisk grund apostroferar Mayall barndomssociologin som en forsk-
ning för barndomen. Sett utifrån ett annat perspektiv riskerar även 
denna ståndpunkt att begränsa bilden av barndomen (se även 
Fairclough, 2010, samt längre fram i detta kapitel för en vidare 
diskussion om den kritiska realismen). Heather Montgomery 
(2005) menar exempelvis att acceptansen av barndomen som social 
kategori medför en förstärkt syn på barn och kvinnor som antago-
nister. Som en konsekvens går också könsperspektivet på barndo-
men förlorat, liksom synen på barn som sociala och ekonomiska 
agenter. Barns ”gendered experiences”, som varit eftersatt i tidiga-
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re forskning om barn, framträder däremot i forskning som utgår 
ifrån barns eget perspektiv. Flertalet etnografiska studier synliggör 
hur barn i sina vardagsrutiner reproducerar och omtolkar kön och 
sexualitet (se t.ex. Evaldsson, 2000, 2003; Kehily, 2005; Mayall, 
2002; Sparrman, 2002; Thorne, 1993; Walkerdine, 1997).  

Som jag ser det aktualiserar diskussionen om barndom som nå-
got som görs frågan om vilken barnsyn som etableras inom ramen 
för skolämnet livskunskap? Det är också väsentligt att studera hur 
en viss syn på barn kommer till uttryck i klassrumsinteraktionen, 
samt vilka erfarenheter barn i den lokala praktiken har av ämnet 
och dess innehåll. Det är med andra ord en dubbelsidig barnsyn 
som jag eftersträvar för att förstå livskunskap som ett nytt inslag i 
barndomen. En viktig utgångspunkt i min analys av skolans arbete 
med livskunskap är att jag ser barn som sociala aktörer och med-
skapare av sociala identiteter och samhälleliga ideologier (se Cor-
saro, 2005; Halldén, 2007; Evaldsson, 2005; Thorne, 1993; James 
& Prout, 1997; se även Fairclough, 2010).  

 
Olika perspektiv på barndom 
Genom att studera skolämnet livskunskap med utgångspunkt i ett 
dubbelt barnperspektiv (Halldén, 2007) erbjuds möjligheter att be-
lysa skolämnet som social praktik i barndomen samtidigt som 
barns perspektiv på ämnet lyfts fram. Jag ska här förklara vad det-
ta innebär mer specifikt.  

Inom barndomsforskningen är det möjligt att urskilja två olika 
perspektiv. Det ena är den forskning som görs utifrån ett barnper-
spektiv, vilket kan beskrivas som forskning med barns bästa i fo-
kus. Detta perspektiv passar forskning om barn, barns livsvillkor 
och barns kulturer. Barnperspektivet ställs som jag visat ofta som 
en motsats till barns perspektiv, det vill säga forskning med barn 
som informanter. I och med ovanstående diskussion aktualiseras 
ett behov av att ta hänsyn till både barnperspektivet och barns per-
spektiv.  

Barndomssociologins teoretiska utgångspunkter utmanas med 
andra ord av dubbeltydigheten i begreppen barn och barndom. 
Istället för att ställa barns perspektiv mot barnperspektivet menar 
därför Gunilla Halldén (2007; se även Alanen & Mayall, 2001) att 
det är viktigt att ha en definition av barnperspektivet som omfattar 
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av även barns perspektiv. Argumentationen går ut på att barns rös-
ter behöver fångas upp och tolkas utifrån barndomens diskursiva 
sammanhang: 

 
Genom att studera barndom studerar vi ett samhälle både på en 

strukturell och en diskursiv nivå, det vill säga både som ett sy-

stem av politiska, juridiska och ekonomiska förhållanden och 

ett system av föreställningar och ideologier. Det sätt som barn-

domen utformas på, säger något om samhället och dess sätt att 

fördela resurser, rättigheter och skyldigheter.  (Halldén 2007, s. 

13.) 

 
Halldén påpekar att barndom inte enbart är något konkret utan 

existerar även på ett mer abstrakt plan i form av olika tolkningar 
av, eller föreställningar om, barndom (jfr Fairclough, 2010). Ett 
problem i sammanhanget är dock att det finns luckor mellan olika 
forskningsdiscipliner såsom pedagogik, psykologi, sociologi och 
antropologi (Montgomery, 2005). Dessa luckor försvårar bland 
annat analyser av barndomens intersektioner och möjligheterna att 
visa på hur olika sociala kategorier samspelar. Även Halldén 
(2007) uppmärksammar problemet med att forskning inom olika 
discipliner skapar diskurser om barn utan vidare hänsyn till andra 
perspektiv och discipliner. Forskare med en renodlad socialkon-
struktionistisk syn på barn som kompetenta bortser vanligen från 
biologiska villkor i barns liv, vilket får till konsekvens att den fy-
siska kroppens betydelse för barns identitetsskapande osynliggörs.   

De åtskilda forskningsdisciplinerna försvårar också inblicken i 
varandras forskningsfält, vilket i sin tur innebär att forskare kriti-
serar varandras perspektiv på felaktiga eller föråldrade grunder. 
Barndomsforskarna Dion Sommer, Ingrid Pramling Samuelsson 
och Karsten Hundeide (2010) menar att barndomssociologer base-
rar sin kritik av utvecklingspsykologins universella förklaringsmo-
dell på tomma kunskaper om utvecklingspsykologi. Den universa-
lism som utvecklingspsykologin kritiseras hårt för är i själva verket 
situerad i tid. Dagens utvecklingspsykologi har lämnat det univer-
sella och karaktäriseras istället av en kulturell sensitivitet, det vill 
säga en övertygelse att utveckling bör tolkas utifrån sitt (sina) 
sammanhang (a.a.). Författarna menar vidare att barndomsforska-
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re som idag gör universalistiska anspråk får legitimitetsproblem, 
oavsett vetenskaplig tillhörighet.  

Jag menar att det problem som Sommer, Pramling Samuelsson 
och Hundeide synliggör (det vill säga att forskningsfält saknar till-
räckliga kunskaper om begrepp och diskurser som figurerar inom 
andra fält) också är aktuellt i skolans praktik, inte minst i och med 
det ökade gränsöverskridandet mellan barndomens olika kontex-
ter. Som jag visat i inledningen förekommer inom ramen för skol-
ämnet livskunskap ett flertal program som är utvecklade inom 
andra forskningsfält än pedagogikens. Jag kommer tillbaka till 
denna diskussion längre fram, men vill redan här uppmärksamma 
på den centrala betydelse också forskning (och forskares olika ve-
tenskapliga utgångspunkter) har för konstruktionen av barndo-
men.  

 
Aktörskap och diskursiva positioner 
I linje med betonandet av barns aktörskap inom den ”nya” barn-
domssociologin framställs identiteter som något som görs i interak-
tion (Corsaro, 2005; James and Prout, 1997; Thorne, 1993). Det 
är emellertid inte enbart upp till det enskilda barnet att skapa sin 
egen identitet, utan barnet tillskrivs också vissa subjektspositioner 
(Davies, 1990; Sparrman, 2002). Olika personer kan sägas ha olika 
förutsättningar att positionera sig (och bli positionerad) i olika so-
ciala rum och kontexter. Flera studier visar till exempel att barn 
använder olika diskurser för att konstituera och omtolka relationer 
och identiteter. Här finns ett tydligt intersektionellt samband, där 
till exempel användandet av diskurser om kön markerar en viss 
sexualitet, eller ett visst sätt att tala om sexualitet markerar en viss 
social ålder (se t.ex. Davies, 2003; Eliasson, 2007; Evaldsson, 
2004; Goodwin, 2002).  

Eftersom barn deltar i flera olika institutionella och sociala 
sammanhang tar de del av och approprierar en mängd olika sätt 
att kommunicera och agera. Genom att bli medveten om och till-
godogöra sig olika diskurser erbjuds barn flera möjligheter att po-
sitionera sig socialt, det vill säga att hävda och förändra sin ställ-
ning i olika sociala sammanhang (Säljö, 2005; se även Davies, 
1990; Davies & Banks, 1992). Enligt Bronwyn Davies (1990) är 
emellertid agens, det vill säga det som också kallas aktörskap, i hög 
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grad diskursiv. Med detta menar hon att agensen inte nödvändigt-
vis utövas av individer som en given egenskap eller tillgång, utan 
att identiteter och social interaktion är starkt bundna till de diskur-
ser som används i gemenskapen. Om en person är diskursivt be-
gränsad i sin agens saknar denne snart också förmågan att utöva 
sitt aktörskap.  

Förutsättningarna för agens, så som Davies skisserar upp dem, 
är komplext sammansatta. Individens enskilda identitet behöver 
först och främst (i någon bemärkelse) konstrueras fristående från 
identiteten som medlem i praktikgemenskapen för att det ens ska 
vara möjligt att röra sig emot den rådande diskursen. Dels krävs en 
diskursiv medvetenhet vilket innebär kännedom om och tillgång till 
såväl den rådande diskursen som alternativa diskurser och deras 
kontexter. Dessutom, krävs en ”interagerande andre”, som legiti-
merar att personen positionerar sig som aktör. Den kanske vikti-
gaste förutsättningen för barnens möjligheter att positionera sig 
som aktörer är inbäddad i självbilden. Barn som ser sig själva som 
människor med rättigheter har också förutsättningar att agera som 
det (a.a., s. 358 ff.).  

Ambitionen att stärka barns självkänsla är tydlig i de diskurser 
som konstituerar livskunskapsämnet. Det är dock viktigt att ställa 
sig kritisk till huruvida definitioner av ämnet svarar mot skolors 
sätt att organisera det, samt och – vilket kanske är mest väsentligt 
– mot skolans uppdrag.  
 
Barndomsforskning och diskurser om barndom 
Det finns en gemensam strävan bland barndomsforskare att ut-
veckla och nyansera synen på barndom, med föresatsen att göra 
barn rättvisa och stärka barndomens positioner i samhället. Som 
jag visat ovan är barndomsforskares intresse för diskursiva posi-
tioner och barns olika förutsättningar att delta i samhället dubbel-
bottnat. Dels engagerar sig flera i frågor om barns aktörskap och 
olika möjligheter att delta i samhället. Dels vänds blicken inåt mot 
det egna fältet och det ansvar som forskningen har i konstruktio-
nen av diskurser om barndom.  

I båda fallen poängteras dock att barndomen delvis är diskursivt 
konstruerad, samt att forskningen har stort inflytande över hur 
barn och barndom representeras. Teoretiska överväganden, be-
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greppsliga definitioner ger, liksom valet av metodologiska ansatser, 
olika analytiska utfall och bidrar till att antingen reproducera eller 
utmana befintliga diskurser om barn och barndom. Beroende på 
utifrån vilket perspektiv barndomen belyses skapas olika diskursiva 
och även mer konkreta förutsättningar för barn. Enligt min tolk-
ning av barndomssociologin visar denna diskursiva rörlighet på en 
styrka, som består i ett gemensamt engagemang att finna sätt att 
utforska barndomen som gynnar barn och bidrar till förändrade 
sätt att se på barndom.  

Den barndomssociologiska diskussionen visar på att samhällen 
och de språkliga mönster som omfattas av samhället inte är fullt 
transparenta i sin logik. Människor tar del av språket (och därmed 
också samhället) i semiotiska brottstycken, vilket kan vara missle-
dande. Därför måste språkliga aspekter av sociala relationer analy-
seras. En möjlighet att försöka förklara relationer mellan språkliga 
innebörder och andra sociala element är att använda den be-
greppsapparat och den metodologi som kallas kritisk diskursanalys 
(CDA, Fairclough, 2010).  

När jag i den här studien analyserar hur skolämnet livskunskap 
definieras och organiseras på en statlig, kommunal och lokal nivå, 
vilar analysen på det barndomssociologiska antagandet att det är 
viktigt att kritsikt granska den syn på barndom som skrivs fram. 
För att förstå vilka föreställningar om barn som formuleras inom 
ramen för skolämnet livskunskap har jag valt att kombinera barn-
domssociologin med en kritisk diskursanalytisk ansats. Med hjälp 
av denna ansats kan jag också urskilja vilka olika förväntningar 
som vilar på skolan som samhällelig institution. Utan att alltför 
mycket föregripa resultaten i de senare kapitlen kan jag redan här 
konstatera att livskunskap är ett ämne som bär förhoppningar om 
att förbättra barns välfärd och ställning i samhället. Mot denna 
bakgrund visar jag också hur formuleringar av skolämnet livskun-
skap, baseras på antaganden om att barn måste skyddas från ett 
riskfyllt samhälle. 

Jag ska i det följande redogöra i detalj för hur jag tolkar kritisk 
diskursanalys och övergår sedan till att diskutera några för av-
handlingen centrala begrepp.  
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Kritisk diskursanalys (CDA) 
Som vi kunnat se karaktäriseras det barndomssociologiska fältet av 
en strävan efter att förstå samhället ur ett kritiskt perspektiv, samt 
av ett engagemang för att förbättra samhället och då framförallt 
för att flytta fram barns och barndomens positioner. Både engage-
manget för samhället och det kritiska perspektivet på detsamma, är 
också karaktäristiska för den kritiska diskursanalysen (CDA). För-
grundsfiguren Norman Fairclough (2010) påpekar att CDA måste 
drivas av en ambition att ifrågasätta sådant som inte fungerar i 
samhället och på så sätt komma runt problemen och hitta vägar till 
förändring. Det är därför viktigt att kritiskt granska föreställningar 
och värden som skrivs fram i olika samhälleliga praktiker i syfte att 
hantera och åtgärda sociala missförhållanden. Sett utifrån denna 
aspekt finns flera likheter mellan CDA och den läroplansteoretiska 
inriktning som synliggör just skolans position som förmedlare av 
samhälleliga värden utifrån en kritisk belysning (se t.ex. Bernstein, 
1996/2000; Lundgren, 1979; Sundberg, 2007).  

Eftersom avhandlingen handlar om framväxten av och formule-
randet av ett nytt skolämne diskuterar jag några av begreppen 
(som används inom kritisk diskursanalys) i relation till begrepp 
som används inom läroplansteoretisk forskning. Även om jag i fö-
religgande studie inte gör anspråk på en läroplansteorietisk ansats 
menar jag att det finns likheter teorierna emellan. Den läroplanste-
oretiska ansatsen hade sannolikt kunnat fungera väl för analysen 
av hur skolämnet livskunskap växer fram, men med anledning av 
att jag lägger stor betydelse vid aktörskap och vid barndomens po-
sition i samhället har CDA i kombination med barndomssociologi 
känts mer användbar. Enligt Daniel Sundberg (2007) kan CDA 
dessutom bidra till det läroplansteoriska fältet med ett kritiskt per-
spektiv på samhällsförändringar i relation till läroplansdiskurser.  
 
CDA som teori och metod 
Kritisk diskursanalys (CDA) var initialt en kritik mot att studera 
språk som avskärmat från sitt sammanhang, vilket annars karaktä-
riserar en stor del av lingvistisk forskning. Fairclough (2010) me-
nar till exempel att sociolingvister som regel varit svaga när det till 
exempel gäller att länka sin forskning till det socialteoretiska fältet. 
Likaså bortser socialteoretiker ifrån den tekniska resurs som språk-
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forskningen har att erbjuda. Mot den bakgrunden utvecklade han 
CDA som en möjlighet att studera strukturella förhållanden och 
historiska skeenden i relation till detaljerade analyser av språk och 
diskurser.  

Genom att basera CDA på en kritisk realistisk ontologi (jfr Ma-
yall, 2002) tar Fairclough dessutom avstånd från de diskursanaly-
tiska versioner som helt sammanblandar verkligheten med våra re-
presentationer av den. Inom den kritiska realismen särskiljs den so-
ciala världen från den naturliga världen utifrån antagandet att den 
sociala världen är beroende av människors handlingar för att exi-
stera. Det omvända gäller också, det vill säga att den ”verkliga” 
världen existerar oberoende av vad vi egentligen vet om den. Detta 
innebär att vår (begränsade) kunskap om världen både är socialt 
och diskursivt konstruerad (Halldén, 2007) och CDA erbjuder ett 
sätt att studera hur vi med hjälp av språk konstruerar vår förståelse 
av världen (Fairclough, 2003, 2010).  

När jag använder diskursbegreppet refererar jag till Faircloughs 
definition av diskurs som en språklig aspekt av aktiviteter, det vill 
säga som olika sätt att ge uttryck för, tolka och begripliggöra sam-
hälleliga företeelser: 

 
For example ’discourse’ might be seen as some sort of entity or 

’object’, but it is itself a complex set of relations including rela-

tions of communication between people who talk, write and in 

other ways communicate with each other, but also, for exam-

ple, describe relations between concrete communicative events 

(conversations, newspaper articles etc.) and more abstract and 

enduring complex discursive ‘objects’ including objects in the 

physical world, persons, power relations and institutions, which 

are interconnected elements in social activity or praxis. (Fairc-

lough, 2010, s. 3.) 

 
Faircloughs beskrivning av diskurser är som framgår en komplex 

väv av kommunikativa relationer mellan personer och mellan per-
soner och text. Något förenklat kan diskurser förklaras som det 
sätt att uttrycka sig om någonting som används i ett visst socialt 
sammanhang, samt hur meningsskapandet i sin tur bidrar till en 
(re)produktion av det som omtalas/-skrivs (jfr Eilard, 2008, s. 50).  
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Med utgångspunkt i den definitionen kan CDA beskrivas som ett 
systematiskt sätt att närma sig relationen mellan text, meningsska-
pandet av text (diskursiva praktiker), samt sociala praktiker och 
samhälleliga strukturer. De teoretiska antagandena om hur språk-
liga formuleringar relaterar till sociala strukturer är intimt sam-
mankopplade med min metodologiska ansats. Jag kommer här att 
gå närmare in på de teoretiska begreppen som jag använder mig 
av. I kapitel 3 fortsätter jag sedan den metodologiska diskussionen 
och går mer i detalj in på hur jag genomfört analysen av skolornas 
policydokument. 

 
Text, diskursiv praktik och social praktik 
Diskursanalys görs med hänsyn till tre aspekter6 på sambandet mel-
lan sociala relationer och strukturer: text, diskursiv praktik och so-
cial praktik (Fairclough (2010, s. 94). Den första av aspekterna, 
text, ska här förstås utifrån en vid bemärkelse omfattande såväl 
den skrivna texten som en mängd andra kommunikativa aktiviteter 
som tal och kroppsspråk7. Texter är beskrivande så tillvida att de 
representerar (i enlighet med den kritiska realismen) delar av den 
sociala världen. Den andra aspekten, det vill säga den diskursiva 
praktiken, är den tolkande aktiviteten och meningsskapandet av 
texter. Tolkningen är i sig ett producerande av ny text som i sin tur 
tolkas och (re)produceras, vilket omöjliggör ett särskiljande av des-
sa dimensioner. För att uttrycka det annorlunda och förhoppnings-
vis något enklare: Texter är tolkningar (jfr diskurs som substantiv) 
och den diskursiva praktiken är den tolkande aktiviteten8 (jfr 
diskurs som verb).  

Den tredje aspekten, den sociala praktiken, är ett socialt rum (se 
Tallberg Broman, 2009) eller en verksamhet (Säljö, 2005). Sociala 
praktiker behöver dock inte omfattas av hela organisationer, utan 
kan vara en avgränsad del av en organisation eller av en social 
händelse. Även de många aktiviteter som förekommer i ett klass-
                                                  
6 Fairclough använder sig av begreppet dimension, vilket jag här har valt att översätta aspekt för att 
markera att jag inte utgår från en syn på världen som uppdelad i lager eller dimensioner.  
7 I de delar av avhandlingen som är etnometodologiskt informerade betonas talet, vilket omfattas av 
såväl det sagda som kroppsspråk i interaktion (se tal-i-interaktion Goodwin, 1994; se kapitel 7–8). 
8 Fairclough (2010) påpekar att diskurser har två aspekter – dels som verb och dels som substantiv. I 
sammanhanget kan text förstås som substantivet diskurs, medan den tolkande eller producerande 
aktiviteten är att betrakta som verbet diskurs. 
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rum kallas för praktiker. Inom ramen för sociala praktiker organi-
seras och stabiliseras och omtolkas diskursiva praktiker, bland an-
nat via kommunikativa mönster i texter och genom interaktion 
(Fairclough, 2010; Säljö, 2005).  

En central teoretisk ståndpunkt för CDA är att diskurser kon-
strueras genom samspel mellan sociala strukturer och sociala aktö-
rer. Det finns en ömsesidig reglering dessa ”krafter” emellan: Ak-
törerna skapar diskurser och ordnar relationer mellan dem, samti-
digt som strukturer begränsar de språkliga förutsättningarna för 
diskurserna beroende på vad som är socialt acceptabelt och vad 
som inte är det. Annorlunda formulerat: Aktörer är delvis begrän-
sade utifrån på förhand tilldelade positioner i den sociala prakti-
ken. Detta ska inte förstås som att aktörer är helt låsta till förutbe-
stämda positioner. Betonandet av aktörskapet tillskriver nämligen 
samtidigt aktörer agens att förändra sina villkor, dock i olika om-
fattning beroende på sammanhanget och de normer som råder i 
den specifika praktiken (Corsaro, 2005).  

Sociala praktiker flätas samman till nätverk, eller fält (Fairc-
lough, 2010, s. 175) som är av olika omfattning och i olika grad 
sammanhängande. Ett nätverk är en avgränsad del av det sociala 
livet, som till exempel skolan, familjen och fritiden (se Peterson, 
2008; Tallberg Broman, 2009). Om vi tar skolan som exempel kan 
vi konstatera att det är en praktik som rymmer ett flertal andra 
mer avgränsade praktiker, däribland skolämnet livskunskap. Sko-
lan är dessutom intimt sammanvävd med praktiker på såväl natio-
nell som kommunal nivå, vilket innebär att skolan – och de prakti-
ker som skolan omfattar – är del av ett nätverk som spänner över 
såväl nationell politik och kommunal verksamhet, som de aktivite-
ter som sker i klassrummen.  

Varje social praktik har sin egen logik med särskilda diskurser, 
uttryckssätt, samt särskilda ideal som skiljer det från andra prakti-
ker (jfr det Fairclough kallar diskurs, genre och stil, 2010, s. 268 
ff.). I och med att sociala praktiker vävs samman i nätverk vävs 
också diskursiva praktiker samman i komplexa nätverk genom ak-
törers relationer och kommunikation (bl.a. i tal och skriven text, se 
Fairclough, 2010, 1992a) och även genom massmedia.  

Varje relation rymmer dessutom relationer mellan relationer i ett 
oändligt nätverk av kommunikativa länkar, personer, objekt och 
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händelser som formar diskurser. Enligt de normer som råder i den 
sociala praktiken ordnas också kommunikation och relationer i sär-
skilda diskursordningar, eller uppsättningar, av diskurser. Ofta är 
det möjligt att urskilja en nodaldiskurs (Fairclough, 2010, s. 368). 
En nodaldiskurs är den dominerande diskurs som organiserar rela-
tionerna mellan andra inflytelserika diskurser. Nodaldiskursen är 
med andra ord den nod som andra diskurser orienterar sig mot.  

I diskursordningen avgörs vad som är mer eller mindre accepta-
belt att säga eller göra i den sociala praktiken. Alla medlemmar är 
inte nödvändigtvis medvetna om normerna, eftersom de domine-
rande (hegemoniska) normerna förvandlas till ”sunt förnuft” och 
accepteras som icke-ideologiska självklarheter i sitt specifika sam-
manhang.  
   
Rekontextualisering, förändring och transformationer 
Som jag nämnde tidigare karaktäriseras den samtida barndomen av 
snabba förändringar och en ökad samverkan mellan barndomens 
olika diskursiva praktiker (Tallberg Broman, 2009). Som Fairc-
lough (2010; se även Eilard, 2008) påpekar, är samhällen i föränd-
ring diskursivt instabila. I och med att sociala praktiker (som sko-
lans organisation) eller hela nätverk öppnas för samverkan öppnas 
också diskurser för förskjutningar, eller transformationer. Situatio-
nen leder till inre, och ofta diskursivt drivna, förändringar eftersom 
det interdiskursiva flödet bidrar till en ständig förnyelse av språk 
och praktik. Förskjutningar av diskursiva innebörder kan dessutom 
medföra att ideologiska innebörder transformeras utan att aktö-
rerna nödvändigtvis är medvetna om att det förhåller sig på det 
sättet. Genom text, det vill säga människors tal, skrift och interak-
tion, ordnas diskurser och därmed också den sociala praktiken.  

Om vi tar livskunskapsämnet som exempel, är själva organise-
ringen av skolämnet ett sätt att ordna den sociala praktiken. Ge-
nom att formulera skolämnet i texter som policydokument och 
kvalitetsredovisningar organiseras diskurser som skapar en viss 
förståelse av ämnet. Dock går resonemanget också att vända på så 
tillvida att texter kan ha oorganiserande effekt, så att ordningen 
inom en social praktik rubbas (se Fairclough, 2010, s. 362). Detta 
ser vi tydligt när skolor formulerar lokala mål för sitt värdegrunds-
arbete. De lokala omtolkningarna av vilka värden som ska lyftas 
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fram i undervisningssituationen förskjuter fokus på ett sätt som 
kan riskera att oordna och underminera värdegrunden (se kapitel 
6). 

En central utgångspunkt i analyser av organisatoriska föränd-
ringar är det som kallas rekontextualisering (Fairclough, 2010; se 
även Bernstein, 1990) vilket kan ses som synonymt med den kolo-
nisering (eller appropriering) av diskurser som sker i och med att 
de överförs från en praktik till en annan. Annorlunda uttryckt: Re-
kontextualisering är den transformering som sker när diskurser rör 
sig mellan olika praktiker. Rekontextualiseringen ger diskurser nya 
tolkningsramar, men innebär samtidigt en risk för att diskurserna 
förvrids och manipuleras när de används i sitt nya sammanhang. 
Det finns också situationer när aktörer ingriper i den diskursiva 
praktiken för att skapa en ny hegemoni i diskursordningen (”tech-
nologisation of discourse”, Fairclough 2010). Initiativen till tekno-
logisering av diskurser kommer oftast uppifrån, genom till exempel 
strategiska beslut av en ledning, och verkställs genom att den be-
fintliga diskursen ”omdesignas” och att deltagarna (personalen) 
utbildas i den nya praktiken. Exempelvis kan vi se Statens folkhäl-
soinstitut som en aktör som, via lokala politiska beslut, erbjuder 
skolor att implementera färdiga program med specifika arbetssätt 
inom ramen för livskunskapsämnet. Detta uppifrån styrda sätt att 
införa ämnet kan ses som en teknologisering av diskursen om livs-
kunskap.  

Jag vill understryka att alla förändringar inte är teknologiserade. 
Tvärtom, förändras diskurser och praktiker ständigt genom växel-
vis inflytande på varandra. Oavsett hur förändringen initieras kan 
dock effekten av nya arbetssätt sägas bero på hur de mottas och 
används i en viss praktik (se Fairclough, 2010, s. 368).  
 
Kritisk diskursanalys i relation till läroplansteori 
Med anledning av att skolämnet livskunskap är en ny praktik kan 
det ses som en del av skolans förändrade identitet. Samtidigt på-
verkas livskunskapsämnet, trots att det är en ny praktik, av de 
snabba samhällsförändringarna. För att förstå hur skolämnet livs-
kunskap som praktik i skolan blir det därför viktigt att analysera 
diskurser om livskunskap så som det utformas inom ramen för det 
nätverk av praktiker som tillsammans utgör skolans fält.  
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Inom den inriktning av läroplansteorin (det som kallades för den 
”nya” utbildningssociologin, se t.ex. Sundberg, 2007) som fokuse-
rar hur samhällsstrukturer återspeglas i skolan via läroplaner, görs 
skolan till en arena för reproducering av sociala mönster, såsom 
maktrelationer och normer. Precis som är fallet inom CDA ges 
Bernsteins rekontextualiseringsbegrepp (1996/2000) stort utrym-
me, vilket visar på hur aktörer tolkar och omformulerar texter som 
läroplaner. Även om begrepp som kontext och praktik används på 
något olika sätt finns stora likheter mellan dessa teoriers utgångs-
punkter. Det är med andra ord möjligt att se CDA som en kritiskt 
tolkande ansats för att studera vad som ibland kallas för institutio-
naliserade läroplansdiskurser (Sundberg, 2007, s. 30). Med hjälp 
av kritisk diskursanalys kan jag urskilja hur formuleringar av äm-
net livskunskap tar form inom ramen för olika diskursiva prakti-
ker, samt vilka aktörer som ger sig in i kampen om att definiera 
ämnet. På så vis kan jag också urskilja vilken syn på barn som väx-
er fram och uppfattas som självklar.  

Jag kommer längre fram att visa att definitioner av ämnet för-
skjuts i och med att läroplaner omtolkas i politiska diskussioner (se 
kapitel 4), samt att ytterligare diskursiva förskjutningar sker exem-
pelvis i samband med att lokala policydokument formuleras för 
detta nya skolämne (se kapitel 6). Jag riktar med andra ord upp-
märksamheten mot hur diskurser om livskunskap tolkas och om-
tolkas i och med att texter förflyttas mellan praktiker, samt hur 
dessa kommer till uttryck i klassrumsinteraktion.  
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3. METODOLOGISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel beskriver jag mitt tillvägagångssätt mer i detalj. Min 
ambition är att visa på vad som sker med förståelsen av skolämnet 
livskunskap när diskurser konstrueras och (om)tolkas inom det 
nätverk av praktiker som omfattar skolans fält. Jag har därför valt 
att genomföra datainsamlingen med ett flertal olika metoder. Som-
liga data, som videoinspelningar från undervisningssituationer, sä-
ger något om hur ämnet formuleras i klassrummet. Andra data, 
som nationella policydokument och politiska ärenden, ger en bild 
av hur ämnet vuxit fram i samhället över tid.  

I min analys av skolämnet livskunskap riktar jag min uppmärk-
samhet mot hur ämnet definieras och organiseras. Jag intresserar 
mig särskilt för vad som sker med definitionerna av ämnet när de 
rör sig mellan olika praktiker. Ansatsen att analysera det som sker 
i skolans vardagspraktik i relation till policydokument och samhäl-
leliga förändringar syftar framför allt till att tydliggöra samspelet 
inom och mellan olika praktiker (Fairclough, 2010; jfr Borgnakke, 
2004; Lundgren, 1986; Qvortrup, 2000). Sammantaget ger dessa 
data en bred, men ändå fördjupad bild av dynamiken i livskunskap 
som skolämne.  

Beskrivningen av datainsamlingen följer inte en kronologisk 
ordning. Det innebär att det etnografiska fältarbetet (som genom-
förts tidigt i studien) presenteras efter min beskrivning av insam-
lingen av olika policydokument. Det etnografiska materialet är mer 
omfattande sett till tidsåtgång för genomförande. Jag har valt att 
använda en etnografisk ansats, eftersom min ambition har varit att 
synliggöra hur synen på barn konstitueras i skolämnet livskunskap 
(se James & Prout, 1997). Med det etnografiska materialet menar 
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jag att jag kommer nära barnen och kan belysa såväl barndomen 
som skolämnet livskunskap från barns perspektiv. När jag i kapitel 
4–8 analyserar min empiri har jag emellertid valt att frångå krono-
login för att istället ordna innehållet efter syftet och mina fråge-
ställningar. Det betyder att analysen av de nationella dokumenten 
föregår analysen av det etnografiska materialet.  
  
Datainsamling – etnografi och dokumentanalys 
Den etnografiska datainsamlingen har tagit sin utgångspunkt i ett 
etnografiskt fältarbete som sträckt sig över två skolår. Genomfö-
randet har gjorts i två olika omgångar med något olika fokus. Un-
der den första tiden på fältet har jag huvudsakligen intresserat mig 
för barndomen och hur barns skolvardag ser ut. Det empiriska un-
derlaget från denna förstudie baseras på ett flertal olika etnografis-
ka metoder (Christensen & James, 2000; Corsaro, 2005). Den 
andra delen av fältarbetet är mer inriktat på skolämnet livskun-
skap. Här har jag avgränsat det etnografiska arbetet till undervis-
ningssituationer i livskunskap. Det etnografiska materialet har 
samlats in genom videoinspelningar och fältanteckningar. Inspela-
de data har sedan analyserats på detaljnivå med hjälp av etnome-
todologiska tekniker (Evaldsson, 2007; Goodwin, 2006; Hester & 
Francis, 2000). Dessa etnometodologiskt informerade data genere-
rar kunskap om hur livskunskapsämnet görs i den lokala skolprak-
tiken.  

En omfattande del av den här studien baseras på andra data än 
etnografiska. Parallellt med fältarbetet har jag samlat in olika do-
kument för livskunskap som skolämne. Insamlingen av dokument 
har gjorts fortlöpande på såväl nationell som lokal nivå: En del av 
dessa dokument är politiska ärenden och nationella policydoku-
ment, medan andra är lokalt upprättade arbetsplaner för detta spe-
cifika skolämne. Dessutom har jag tagit del av skolors kvalitetsre-
dovisningar på kommunal nivå. Som en länk mellan de nationella 
policydokumenten och de lokala arbetsplanerna finns i Malmö 
kommunala resurser som på olika sätt stödjer skolors implemente-
ring av skolämnet livskunskap. Jag har valt att intervjua två tjäns-
temän, vilka är att betrakta som nyckelpersoner i sammanhanget. 
Sammantaget baserar jag mina analyser av skolämnet livskunskap 
på etnografiskt fältarbete, en mängd olika policydokument, samt 



  46 

intervjuer med kommunala tjänstemän. Tillsammans utgör dessa 
data en empirisk grund för att undersöka hur formuleringar av 
livskunskap transformeras i samband med att de tolkas och omtol-
kas i olika diskursiva praktiker. 

 
Forskningsprocessen 
Under avhandlingsarbetets gång har jag ständigt reflekterat över 
huruvida de metoder och de teoretiska perspektiv som jag har valt 
är de rätta för att nå fram till svaren på forskningsfrågorna. Detta 
är i linje med Tove Thagaards (2004) resonemang om att forsk-
ningen måste balansera mellan systematik och inlevelse, det vill 
säga att forskningsprocessen måste vara väl genomtänkt, men inte 
helt baseras på en på förhand uppgjord planering. Tillvägagångs-
sätt, liksom de teoretiska utgångspunkterna, måste kunna föränd-
ras och anpassas efter sådant som dyker upp under arbetets gång.  

I praktiken innebär en arbetsprocess präglad av systematik och 
inlevelse att alla arbetsmoment är nära sammanbundna och av-
hängiga varandra. Till exempel kan insamlade data påverka valet 
av metoder för fortsatt datainsamling, eller att analysen av data er-
bjuder nya teoretiska infallsvinklar (a.a.). Datainsamling, bearbet-
ning och analys av data har med andra ord skett fortlöpande i en 
process där dessa moment samverkat.  

Enligt Thagaard (a.a.) är forskaren själv en oundviklig del av 
data – det finns ingen objektiv data, eftersom allt filtreras genom 
forskaren. Jag har försökt att förhålla mig självreflexiv och medve-
ten om att jag på olika sätt påverkar forskningssituationerna och 
analysen av insamlad data.  

Eftersom empirin i den här studien har samlats in i olika prakti-
ker och med olika metoder har jag reflekterat mycket över huruvi-
da det jag ser i policydokument färgar det jag sedan uppmärksam-
mar i den lokala skolpraktiken och vice versa. För att så långt det 
är möjligt undvika övertolkningar har jag valt att belysa ämnet 
livskunskap så som det görs gällande i text och tal (se Fairclough, 
2010; Stokoe & Smithson, 2001). Med anledning av att jag i mitt 
tidigare yrkesliv samarbetat med skolor som utvecklat skolämnet 
livskunskap har jag dessutom upplevt detta sätt att förhålla mig till 
det empiriska materialet som särskilt bra för att hålla en distans till 
såväl ämnet som skolan som fält. 
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Kritisk diskursanalys som teori och metod (CDA) 
Innehållet i kapitel 4 och 6 baseras på analyser av nationella re-
spektive lokala policydokument. I föregående kapitel redogjorde 
jag för några av de centrala begreppen i Norman Faircloughs kri-
tiska diskursanalys (2010), vilket är den teoretiska och metodolo-
giska ansats jag valt för dokumentanalysen.  

Som metod betraktad är CDA en variant av textanalys som går 
ut på att se språkliga samband inom de nätverk som länkar sam-
man sociala praktiker och diskursordningar. Mot den bakgrunden 
kan man sedan förklara hur logiker och ideologier prövas, utmanas 
och förkastas av människor. På så sätt är det samtidigt möjligt att 
se hur språkliga innebörder inom praktiker och mellan aktörer 
hänger samman med mer övergripande frågor som till exempel väl-
färd, demokrati och hälsa, vilka alla är begrepp som förekommer 
återkommande i diskurser om skolämnet livskunskap.  

Metoden är ett sätt att försöka förklara dialektiska relationer 
mellan språkliga innebörder och andra sociala element. Centralt 
för CDA är att klargöra det språkliga mönstret i etablerandet, re-
produktionen och förändringen i ojämna maktrelationer (margina-
lisering, dominans, exkludering) och i ideologiska processer. Sam-
banden måste analyseras, eftersom inga samhällen är fullt transpa-
renta i sin logik. Som en konsekvens försvåras också människors 
möjligheter att överblicka och genomskåda de språkliga mönster 
som etableras. Detta innebär i praktiken att människor tar del av 
språkliga innebörder i semiotiska brottstycken, vilket kan vara 
missledande.   

Med hjälp av CDA kan man som forskare föra upp normer till 
ytan och kasta ljus på hur missförhållanden (eller sociala felaktig-
heter) hanteras i en viss praktik. Genom att bryta ner begrepp och 
deras subjektiva innebörder, som till exempel olika uppfattningar 
om barns hälsa, kan man studera vad som finns, saknas eller bör 
finnas inom ramen för rådande normer. Det kritiska perspektivet 
handlar också om att se dialektiska samband i analysen och förkla-
ra hur den starkaste logiken prövas, utmanas och bryts av de in-
blandade aktörerna.  

Jag har valt att använda mig av CDA eftersom analysens ut-
gångspunkt i den kritiska realismen lämpar sig särskilt väl för att 
synliggöra förändringar inom organisationer (Fairclough, 2010), 
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inte minst inom skolan och de nya praktiker (som exempelvis livs-
kunskap) som växer fram i skolans kontext. Skolans förändrade 
identitet ställer dessutom krav på interdiskursiv analys, som foku-
serar vilka diskurser som texterna baseras på och hur dessa kom-
municerar med varandra. Med utgångspunkt i den kritiskt realis-
tiska grundsyn som CDA bygger på gör jag inga anspråk på att 
tala om hur någonting är, utan jag strävar istället efter att erbjuda 
tolkningar av och förklaringsmodeller för olika situationer. I ana-
lysen av policydokument synliggör jag hur diskurser om livskun-
skap växer fram på såväl ett nationellt plan som i den lokala prak-
tiken, där arbetsgrupper vid enskilda skolor utformat lokala ar-
betsplaner för ämnet livskunskap.  

Som tolkande länkar mellan de nationella formuleringarna av 
ämnet och de tolkningar som går att finna i den lokala skolprakti-
ken, analyserar jag hur kommunala aktörer lanserar olika inrikt-
ningar av livskunskap (se kapitel 5–8). Tillsammans visar det breda 
urvalet av empiriskt material hur diskurser transformeras och om-
tolkas när de rör sig mellan olika diskursiva praktiker. Det är såle-
des möjligt att se hur definitioner av livskunskap i nationella do-
kument omtolkas och omdefinieras i enskilda skolors sätt att orga-
nisera undervisningen i ämnet.  
 
Dokumentanalys 
En av anledningarna till att jag valt att analysera policydokument 
för skolämnet livskunskap är för att visa på den diskursiva mång-
fald som föreligger inom ramen för ämnet. Skolämnet livskunskap 
benämns inte alltid som just livskunskap, och det som benämns 
livskunskap har inte alltid samma innehåll och syfte. Detta medför 
vissa svårigheter i urvalet av dokument både nationellt och lokalt.  

Jag har gått tillväga på ungefär samma sätt vid analysen av de 
nationella som de lokala dokumenten. I en första genomgång har 
jag försökt skapa mig en översikt över materialet. Jag har gått ige-
nom varje dokument och gjort en grov kategorisering efter vilka 
aktörer som formulerat dem, vad de handlar om och vilka huvud-
poängerna är. Därefter har jag ställt mig frågan om vilka av do-
kumenten som för samma argumentationslinjer och vilka som dri-
ver andra. På detta sätt har jag först skapat mig en förståelse av 
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hur fältet hänger samman, vilka aktörerna är och vad de driver för 
frågor.    

 
Urval och analys av nationella dokument 
Analysen av nationella policydokument baseras på ett urval av fle-
ra olika typer av dokument. Urvalet består av dokument som har 
livskunskap som sökord i Internets större sökmotorer. Jag har även 
gjort stickprover med sökord som angränsar till livskunskap, så-
som värdegrund, social kompetens, sex- och samlevnad. Urvalet 
har sedan avgränsats till de dokument som finns att tillgå via stat-
liga myndigheters websidor (Riksdagen, Myndigheten för skolut-
veckling, Statens skolverk, Statens Folkhälsoinstitut, samt Social-
styrelsen). Det har varit av vikt för mig att förhålla mig öppen till 
aktörernas formuleringar av livskunskap som skolämne. Jag har 
därför inte avgränsat mig till någon särskild åldersgrupp eller skol-
form. 

Det slutliga nationella urvalet har bestått av 70 dokument av 
olika karaktär: Rapporter, informationsskrifter, politiska ärenden 
(huvudsakligen motioner, interpellationer och skriftliga frågor), 
kvalitetsinspektioner och skolplaner. Den stora variationen har 
både varit en tillgång och en svårighet i arbetet med att granska 
materialet. Det har varit en tillgång på så sätt att det gett en bild av 
i vilka olika praktiker och kontexter diskurser om skolämnet livs-
kunskap figurerar. Det har dock varit en svårighet att skapa sig en 
överblick över materialet som helhet.  

Följande frågeställningar har varit drivande i analysen av de na-
tionella policydokumenten: 

 
 Vem har skapat dokumentet? 
 Hur är dokumentet utformat och vad innehåller det? 
 Hur definieras livskunskap? 
 Vilken syn på barndom etableras i dokumenten?  

 
I analysen av de nationella dokumenten har jag intresserat mig 

särskilt för vilka aktörer som ger sig in i kampen om att definiera 
skolämnet livskunskap, samt hur dessa definierar ämnet. Att 
benämna det för kamp är kanske väl starkt, eftersom granskningen 
visar att ämnet inte har särskilt hög status. Dock är det möjligt att 
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urskilja en konkurrenssituation där tolkningarna och syftena med 
detta nya skolämne ser olika ut beroende på vem som definierar 
det och vilka diskurser som utgör tolkningsramarna (jfr Eilard, 
2008). 

 
Urval och analys av lokala dokument 
Urvalet av lokala dokument har avgränsats till Malmö, som är en 
av de få kommuner i Sverige som särskilt har satsat på att utveckla 
skolämnet livskunskap. Jag har samlat in lokala dokument från de 
grundskolor i kommunen som år 2006 uppgav att de har livskun-
skap eller motsvarande ämne på schemat. Urvalet har gjorts med 
hjälp av information som finns på Malmö stads websidor 
(www.malmo.se). Där finns uppgifter om såväl kommunens över-
gripande insatser som enskilda skolors verksamhetsbeskrivningar, 
samt kvalitetsredovisningar. Sammantaget uppger 39 av Malmös 
63 kommunala grundskolor att de har undervisning i livskunskap, 
eller något som kan jämföras med livskunskap. Det finns ytterliga-
re ett okänt antal skolor i kommunen som (utan att beskriva detta 
på webben) arbetar med samma eller snarlika koncept. I denna 
studie ingår enbart de skolor som i sina presentationer uppger att 
de har livskunskap (eller motsvarande). Föreliggande studie bidrar 
således med kunskap om vad aktörerna själva gör till innehåll i 
skolans arbete med livskunskap.  

Många skolor väljer att kalla livskunskap för något annat, som 
exempelvis LEV eller Våga för att profilera sin arbetsmodell (se 
Löf, 2009a). Dessutom finns flera färdiga koncept, som exempelvis 
SET (social och emotionell träning) och EQ (emotionell intelligens, 
min översättning) som ofta men inte alltid går under benämningen 
livskunskap. Det kan med andra ord vara besvärligt att orientera 
sig bland definitionerna. Jag har valt att se livskunskap som ett 
samlande begrepp, inom vilket samtliga dessa koncept ryms (a.a.; 
Malmö stad, 2006). I urvalet har jag utgått ifrån skolornas egna 
beskrivningar av sin verksamhet och om de själva i sina beskriv-
ningar använder sig av begreppet livskunskap. 

Som ett resultat av skolornas varierade tolkningar av vad som 
omfattas av skolämnet livskunskap är de insamlade dokumenten 
långt ifrån enhetliga (vilket, precis som med de nationella doku-
menten, inneburit vissa svårigheter med att överblicka materialet). 
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Vissa skolor har utformat omfattande och detaljerade arbetsplaner 
med checklistor (vilka jag dels tillhandahållits av skolorna själva 
och dels via de kommunala nyckelpersoner som bistår skolor med 
resurser i utvecklingsarbetet av livskunskap, se kapitel 5). Andra 
skolor endast har kortfattade beskrivningar som finns att ladda ner 
från kommunens webbsidor. Ytterligare andra skolor hänvisar till 
olika metodmaterial. Det finns också skolor som saknar specifice-
rade policydokument, men som ger utförliga beskrivningar av ar-
betet med livskunskap i årliga kvalitetsredovisningar. Ur denna 
mångfald har jag emellertid kunnat se både generella drag (som 
kan sägas vara gällande för flertalet dokument), liksom unika in-
slag (som endast förekommer i enskilda fall).  

Jag har utgått ifrån följande frågeställningar:  
 

 Hur är dokumentet utformat och vad innehåller det? 
 Vilka värden lyfts fram i de lokala dokumenten och hur 

förhåller sig dessa till skolans värdegrund?    
 Vilken syn på barn och barndom etableras i dokumenten? 
 Vilka arbetssätt rekommenderas? 

 
Den kritiska ansatsen i CDA går ut på att analysera sociala 

”missförhållanden” (social ”wrongs”, Fairclough, 2010, s. 231) 
genom att analysera källor och orsaker, motstånd mot dem och 
möjligheter att komma runt dem. I det här specifika sammanhang-
et har jag istället valt att rikta uppmärksamheten mot vilka miss-
förhållanden (om några) som är i fokus för de insamlade dokumen-
ten.  

Trots att de granskade dokumenten är offentliga, har jag valt att 
anonymisera samtliga skolor. En anledning till det är att jag inte 
vill peka ut enskilda skolor eller på något sätt försätta dem i en ut-
värderingssituation. 

 
Kvalitativa intervjuer med kommunala nyckelpersoner 
Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med två av Malmö stads 
nyckelpersoner gällande utvecklingen av skolämnet livskunskap, 
ger jag i kapitel 5 exempel på hur livskunskap som skolämne defi-
nieras i den kommunala praktiken.  
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Malmö stad har en särskild folkhälsoenhet9 som handlägger po-
litiska ärenden och samordnar folkhälsofrågor. Via folkhälsoenhe-
ten fördelas resurser till skolors förebyggande insatser. I detta arbe-
te har skolämnet livskunskap kommit att få en central ställning. 
Ämnet tolkas dock olika beroende på vad som ska förebyggas. Det 
förebyggande arbetet mot tobak, alkohol och narkotika lyfter fram 
psykosociala program där SET framställs som en användbar me-
tod, medan arbetet för sexuell hälsa istället arbetar med livskun-
skap som en utveckling av skolors arbete med sex och samlevnad.  

De personer som jag har valt att intervjua är centrala aktörer i 
det kommunövergripande arbetet med skolämnet livskunskap. 
Även om de båda erbjuder stöd till samtliga skolor i kommunen, 
från förskola till gymnasium, finns ett särskilt fokus vid grundsko-
lan. Som kommer att framgå är grundskolan, på grund av skolplik-
ten, en arena som möjliggör breda insatser, vilket är eftersträvans-
värt för kommunens hälsoinsatser.  

I urvalet av personer att intervjua har jag haft stor nytta av mitt 
tidigare arbete med folkhälsofrågor, vilket innebär att jag känner 
till vilka som är just nyckelpersoner inom detta fält. De intervjuade 
är dels en samordnare vid Malmö stads folkhälsoenhet (här kallad 
folkhälsosamordnaren) och dels en projektledare för ett hiv-
förebyggande projekt (här kallad projektledaren). Båda har mång-
årig erfarenhet av att arbeta kommunövergripande med att stödja 
skolors utveckling av livskunskap, men deras olika uppdrag har lite 
olika utgångspunkter. Tillsammans har dessa båda nyckelpersoner 
på ett eller annat sätt samarbetat med flertalet av det trettiotal sko-
lor i Malmö som har infört livskunskap på schemat. Båda är med 
andra ord betydelsefulla för tolkningen av skolämnet livskunskap i 
Malmö stad.  

Intervjuerna har genomförts som öppna, men inte helt ostruktu-
rerade, samtal. Informanterna har fått berätta om sina erfarenheter 
av skolämnet livskunskap med utgångspunkt i följande frågor: 

 
 

                                                  
9 Malmö stad har under åren 2006 och ända till skrivande stund stått inför omfattande organisato-
riska förändringar. Bland annat har det folkhälsoarbete som tidigare samlats direkt under den cen-
trala kommunala förvaltningen Stadskontoret, delats upp och förflyttats till olika enheter och för-
valtningar som administrerar mer avgränsade kommunala frågor. 
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 Vad är livskunskap?  
 Vad innehåller livskunskap?  
 Kan/ska man betygsätta i livskunskap? Hur gör man då?  
 Vilka fördelar/nackdelar kan man tänka sig att livskunskap 

som ämne för med sig?  
 Är det skolans uppgift att förebygga ohälsa bland barn och 

ungdomar?  
 Ska livskunskap finnas i skolan? Om ja, finns utvecklings-

områden för livskunskap? 
 
De båda intervjuerna har audioinspelats med en diktafon. Jag 

har transkriberat inspelningarna i sin helhet direkt efter intervjutill-
fället. Under analysen av materialet har jag riktat intresset mot att 
synliggöra dessa tjänstemäns definitioner av livskunskap och hur 
de beskriver ämnet i relation till sina respektive uppdrag i den 
kommunala praktiken.  

Intervjuerna ger mig möjlighet att nyansera förståelsen av såväl 
nationella som lokala dokument, för att på så vis se hur olika ver-
sioner av ämnet livskunskap växer fram. Dessutom har intervjuer-
na utgjort viktig bakgrundskunskap vid analysen av mitt etnogra-
fiska material. 
 
Etnografiskt fältarbete 
Som nämndes inledningsvis påbörjade jag fältarbetet redan någon 
månad in i avhandlingsprojektet. Datainsamlingen har sedan på-
gått under större delen av två skolår (oktober 2006 – maj 2008, se 
bilaga D) och har genomförts med ett flertal etnografiska metoder. 
Jag har här avgränsat mig till grundskolans mellanår, det vill säga 
den åldersgrupp som också fokuseras i forskningsprojektet Mång-
kontextuell barndom (Tallberg Broman, 2005, 2009).  

I detta avsnitt reflekterar jag över mitt tillvägagångssätt med 
fältarbetet (med betoning på etnografi, arbetet med videodokumen-
tationer beskrivs närmare i nästa avsnitt) samt över min roll som 
etnograf.  
 
Urval 
För pedagogisk forskning finns olika typer av urval, som exempel-
vis avsiktligt och slumpmässigt (eng. ”purposive” respektive ”pro-
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bable”, Arber, 1993). Sara Arber (a.a.) rekommenderar för peda-
gogisk forskning en kombination av dessa urvalsmetoder, exem-
pelvis genom att valet av skola görs avsiktligt utifrån speciella öns-
kemål, medan urvalet av vilka barn som ska delta i studien görs 
mer slumpmässigt. På så sätt kan man säga att man studerar barn, 
utan närmare specifikation, även om studien inte avser att uppnå 
några generella resultat. Urvalet för föreliggande studie har varit 
avsiktligt på flera punkter. Till att börja med har jag valt ut grund-
skolor som har infört livskunskap som skolämne. Jag har gjort en 
avgränsning i skolåren F-6 (vilket motsvarar det specifika intresse 
för barndomen som föreligger forskningsprojektet Mångkontextu-
ell barndom).  

I en strävan efter att få en varierad bild av såväl barndomen som 
undervisningen i livskunskap har jag dessutom valt skolor som lig-
ger i olika delar av staden, i områden där demografi och socioeko-
nomi skiljer sig åt (enligt uppgifter från Malmö stads uppgifter på 
www.malmo.se i september 2006). Den huvudsakliga anledningen 
till att jag gjort ett urval som detta är att jag ville se variationer i 
barndomen. Jag har alltså inte för avsikt att dra några generella 
slutsatser om med detta urval som grund. Jag har heller inte sökt få 
med alla tänkbara barndomar genom det etnografiska urvalet, vil-
ket inte ens hade varit möjligt. Exempelvis faller skolor med etniskt 
homogen elevgrupp dessvärre bort vid ett sådant urval. I analysen 
av lokala arbetsplaner finns dock ett flertal skolor representerade, 
varav flera är belägna i stadsdelar med etniskt homogen befolk-
ning.  

De skolor som valts ut kallar jag här för Björkskolan, Gransko-
lan och Hasselskolan. Skolorna heter i verkligheten något annat. 
Anonymiseringen har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
rekommendationer (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005) och 
är ett sätt att skydda såväl skolornas verksamheter som deltagarnas 
identiteter.  

 
 Björkskolan är belägen i en av Malmös centrala stadsdelar. 

Skolan, som har barn i skolår F-9, har sedan år 2000 utformat 
ett ämne som motsvarar livskunskap, vilket är schemalagt en 
gång i veckan i vissa utvalda skolår. När fältstudien genomför-
des stod skolan inför en transformation av skolämnet livskun-
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skap, från att tidigare ha varit ett eget utformat ämne till att 
istället omfattas av det färdiga konceptet Livsviktigt (Kimber, 
2007).   

 Granskolan, som ligger i en stadsdel i stadens ytterområden, 
har barn i skolår F-9. Skolan har sedan många år ett ämne som 
motsvarar livskunskap, en gång i veckan för alla elever på sko-
lan.  Ämnet har utvecklats av en särskild arbetsgrupp beståen-
de av pedagoger och skolhälsovårdspersonal. På senare år har 
skolan haft processtöd från kommunens sida för att stärka ar-
betet.  

 Hasselskolan ligger i en annan av Malmös yttre stadsdelar. 
Livskunskap har sedan 2002 varit ett schemalagt ämne en gång 
i veckan för alla barn i F-9. Ämnet har initialt utformats ge-
nom ett samarbete med kommunens folkhälsoenhet, men har 
sedan utvecklats av pedagoger och skolledning.   

Jag har gjort fältobservationer i nästan alla klasser från skolår 1 till 
5 på ovanstående skolor av den anledningen att jag ville bilda mig 
en uppfattning om hur barns skolvardag kan se ut. Därmed har jag 
kunnat förstå livskunskapsundervisningen som en del av skolornas 
verksamheter.  

Det empiriska underlaget från fältarbetets första år har bidragit 
med en viktig bakgrundsförståelse för min analys av hur livskun-
skapsämnet organiseras och tolkas i den lokala skolpraktiken. När 
jag sedan, under fältarbetets andra år, riktade uppmärksamheten 
mer specifikt mot undervisningen i skolämnet livskunskap valde 
jag att avgränsa mitt urval för att kunna följa enskilda skolklasser 
över längre tid.  
 
Ett mer avgränsat urval för videoinspelningar och etiska över-
väganden 
Under det andra skolåret som fältstudien pågick avgränsades studi-
en till att handla mer fokuserat om livskunskap. Detta har innebu-
rit att jag på nytt bett om tillträde på respektive skola, denna gång 
med ett mer avgränsat urval (en klass per skola) och med en sär-
skild önskan om att få dokumentera med videokamera i klassrum 
där undervisning i livskunskap sker, samt i viss utsträckning även 
på raster. De tre skolor som omfattades av det ursprungliga urvalet 
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var alla öppna för ett fortsatt deltagande, men en av dem avböjde 
medverkan i videoinspelningar. Eftersom jag valt att använda mig 
av videokamera för att kunna analysera undervisningssituationer i 
detalj bestämde jag mig för att avgränsa mig till en skolklass vid 
Hasselskolan och en vid Granskolan.  

Urvalet gjordes utifrån vilka klasser jag kände att jag redan hade 
etablerat en god relation till såväl barn som lärare. På Hasselskolan 
valde jag ut en fjärdeklass bestående av 32 barn (varav lika många 
flickor som pojkar) och två kvinnliga lärare. Familjerna informera-
des av mig vid ett föräldramöte. Underskrifter för godkännande av 
videoinspelning av barnen samlades in vid samma tillfälle (se bilaga 
C), men de som ville kunde tänka över erbjudandet och lämna un-
derskrift till pedagogerna vid senare tillfälle. Samtliga barn fick till-
låtelse att delta i studien av sina föräldrar, vilket kan ha berott på 
att de flesta familjer hade möjlighet att närvara vid föräldramötet 
och därmed haft möjlighet att träffa mig personligen och kunnat 
ställa frågor om studien och dess syfte. Pedagogernas positiva in-
ställning till klassens medverkan i studien kan också ha underlättat 
och bidragit till att alla gav sitt godkännande.   

På Granskolan valde jag ut en femteklass bestående av 25 barn 
(varav 17 flickor och 8 pojkar), samt en manlig klasslärare och en 
kvinnlig livskunskapslärare. Även här informerade jag om studien 
vid ett föräldramöte (se bilaga C). Närvaron vid mötet var dock 
låg. Majoriteten av familjerna fick således enbart informationen 
brevledes, vilket kan ha medfört att 17 (13 flickor och 4 pojkar) 
barn lämnade in underskrifter som godkände deras medverkan i 
videoinspelningarna. Därefter ordnade läraren med gruppindel-
ningen så att en av grupperna enbart bestod av barn vars föräldrar 
godkänt barnens deltagande i videoinspelningar.  

 
Tillträde till fältet 
Att få tillträde till det utvalda fältet innebär att få tillåtelse att 
genomföra fältarbetet på de utvalda skolorna (Burgess, 1991; 
Hornsby-Smith, 1993). Michael Hornsby-Smith (a.a.) menar att 
forskarens strategi för att få access beror på huruvida fältet är öp-
pet eller slutet och hur sårbar målgruppen är. När fältarbetet ska 
genomföras i en öppen miljö som en skola och målgruppen för 
studien är barn, vilka som framgått kan betraktas som en sårbar 
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och marginaliserad minoritet, är öppna metoder att föredra för att 
forskaren ska få tillträde till fältet. Med öppen metod menas att 
alla inblandade informeras om studien och i vissa fall, t.ex. vid vi-
deoupptagning, måste aktörerna och/eller deras vårdnadshavare ge 
sitt godkännande (se Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005).  

Det finns flera olika vägar till att få tillgång till ett fält. Robert 
Burgess (1991) påminner om hierarkier i skolans värld och menar 
att skolledningens tillåtelse är grundläggande för att studier över-
huvudtaget ska kunna äga rum på en skola. Även det formella för-
farandet är av betydelse för tillträdet, där till exempel en seriös 
framtoning förstärks med hjälp av högskolans logotyp (jfr re-
spektabilitet, Hornsby-Smith, 1993). Bruce L Berg (1989) lyfter 
fram forskarens egen status, som ännu ett sätt att få tillgång till ett 
fält. Vad gäller mitt förfarande för att få access till de tre utvalda 
skolorna har dessa tre faktorer samverkat.  

I mitt tidigare arbete har jag samarbetat med många av Malmös 
skolor, däribland skolorna i urvalet. Jag har därmed redan etable-
rat goda relationer med skolledare och pedagoger vid de tre utval-
da skolorna. Jag är övertygad om att detta har underlättat för mig i 
förankringen av mitt forskningsprojekt och bidragit till att jag 
snabbt har fått access. Projektet har först presenterats för skolled-
ningarna. Därefter, när ledningen tackat ja till erbjudandet om att 
delta i forskningen har personalen informerats, både genom ett in-
formationsbrev och genom en muntlig presentation. Personalen har 
då fått kännedom om att deltagandet i studien är frivilligt och att 
de har möjlighet att säga nej till att medverka. Samtliga pedagoger 
har dock godkänt medverkan i min studie och har öppnat upp sina 
klasser och klassrum. Via skolledare och pedagoger har jag alltså 
erhållit det första tillträdet till samtliga klasser vid de tre utvalda 
skolorna. 

Informationsbrevet, som också presenterade forskningsprojektet 
Mångkontextuell barndom riktades till alla berörda parter (skol-
ledning, lärare, barn och föräldrar). Föräldrar till de barn som går i 
skolår F-6 har tagit del av den skriftliga informationen, vilket varit 
tillräckligt för de metoder som jag använde mig av under den för-
sta perioden av fältstudien. Även barnen och deras föräldrar har 
fått kännedom om att delaktigheten, i enlighet med vetenskapsrå-
dets etiska regler (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005) varit 
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frivillig, vilket inneburit att alla berörda har rätt att avbryta sam-
arbetet när som helst under studiens gång.  

Access måste ges av varje aktör på fältet (både lärare och barn) 
om forskningen ska vara trovärdig. Även om den som ansvarar för 
en grupp (i mitt fall rektorn) ger tillstånd till studier av skolbarnen 
under dennes ansvar, har inte forskaren per automatik tillgång till 
barngruppen (Burgess, 1991). Det avgörande tillträdet till forsk-
ningsfältet kan därför sägas ligga i barnens händer. 

 
Tillträde till barngrupperna 
Flertalet etnografiska studier diskuterar forskarens roll på fältet 
och vikten av att inkluderas i barnens vardagsliv på barnens initia-
tiv och villkor (se Corsaro, 2003; Gustafson, 2006; Christensen & 
James, 2000). Exempelvis vinner William A Corsaro (2003) för-
skolebarns förtroende genom att visa sig som ”inkompetent” vux-
en, där hans bristande språkkunskaper jämställer honom med bar-
nen. Ett annat exempel är Katarina Gustafson (2006), som vinner 
en flickgrupps förtroende genom att vara lojal med dem, trots att 
de ständigt utsätter henne för lojalitetsprov där hon tvingas gå 
emot de vuxna på skolan. För min egen del föll valet på att försöka 
undvika att ta någons sida. Jag upplevde det som att utfallet av 
mina data var beroende av att såväl vuxna och barn i skolan kände 
tillit till mig. Med anledning av att skolornas ledningar, liksom pe-
dagogerna varit generösa med att ge mig tillträde ville jag inte helt 
gå in som ”ett av barnen” och exkludera de vuxna på skolan. 
Dessutom ville jag undvika att ställa barn och pedagoger som mot-
poler till varandra.  

Jag har strävat efter att låta barnen ta kontakt med mig på eget 
initiativ. Naturligtvis har jag i vissa specifika situationer, som un-
der intervjuer, varit tvungen att själv ta initiativ till kontakten ge-
nom att be om intervjuer. I dessa sammanhang visade sig ett av de 
mest framgångsrika sätten att få kontakt med barnen vara att jag 
visade intresse för dem och deras skolvardag. Det visade sig dess-
utom att särskilda kunskaper om sådant som intresserade barnen 
fick dem att bjuda in mig i sina samtal. Barnen har i några fall ut-
manat mig genom att prata om saker som de inte tror att jag vet 
något om, till exempel datorspel (eller rastlekar, musik eller sport). 
Till skillnad från Corsaro som nådde framgång genom att vara 
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”inkompetent”, har jag alltså vunnit barnens förtroende genom att 
bevisa mig som särskilt ”kompetent” om sådant som engagerar 
dem.  

Det var endast vid ett fåtal tillfällen som jag mötte motstånd från 
barnens sida. De allra flesta välkomnade mig att följa med in i de-
ras klassrum och även på raster och olika utflykter. Jag fick delta i 
och observera aktiviteter som inte pedagogerna fick insyn i, bland 
annat en klassfest som barnen i en femteklass hade under en hel 
skoldag. Anledningen till att jag (och inte pedagogerna) fick delta i 
klassfesten tolkar jag dels som ett resultat av att de vid det tillfället 
visste att jag var intresserad av dem och deras kamratrelationer. 
Dels tolkade jag det också som att jag inte stod dem lika nära som 
klassläraren och kanske för att jag inte hade något ansvar för dem.  
 
Fältarbete – om omöjligheten att vara en fluga på väggen 
Enligt Andersen (2005) är observationer särskilt lämpliga för att 
studera förhållandet mellan de pedagogiska intentionerna med un-
dervisningen och de handlingar som äger rum i vardagen (på grund 
av eller trots intentionerna), och inte minst den betydelse handling-
en får i praktiken. Fältanteckningarna sorteras under tre olika ru-
briker: observationer, metodologiska reflektioner och öv-
rigt/dagbok. Tekniken för att skriva observationsanteckningarna 
har varierat, men oftast har jag fört löpande detaljerade anteck-
ningar under långa stunder. Observationerna dominerar därför in-
nehållet, med få undantag för tankar om genomförandet eller om 
teoretiska reflektioner.  

Relationen mellan mig, personalen och barnen är som framgått 
långt ifrån ensidig och villkorad från min sida enbart. Det visade 
sig också snabbt att det inte enbart var upp till mig själv att avgöra 
hur jag skulle förhålla mig till barnen och deras lärare. I vissa klas-
ser hade jag inget val än att förhålla mig till hur läraren och/eller 
barnen interagerade med mig från början. En lärare drog omedel-
bart in mig i samtalet med barnen och gjorde detta varje gång, 
trots att jag återkommande påpekade att jag skulle sitta tyst och 
anteckna. Här är ett utdrag ifrån mina fältanteckningar från den 
senare delen av studien, det vill säga då jag redan hunnit lära kän-
na barnen. Det är inte desto mindre ett exempel på hur barnen och 
lärarna använt mig:   
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Klassen har engelska med sin klasslärare när jag kommer in. 

Barnen ropar ”Heej Camilla!” och ”Sitt här!” Jag sätter mig 

längst framme i salen, vid ett arbetsbord. Någon av pojkarna 

har svårt att koncentrera sig.  

 

Läraren:  Du kanske ska sätta dig framme hos Camilla –  

och gulla med henne? 

Pojke:  Nä (skakar på huvudet). 

Lärare:  Du blev ju så glad att du nästan trillade av stolen.  

(Ler åt pojken som sitter med huvudet begravt i  

händerna. Alla skrattar.)   

 

Läraren tar med mig i samtalet med klassen. Det har han gjort 

varje gång jag varit där tidigare också. Detta gör han till exem-

pel med små kommentarer som ”Camilla, du är väl inte från 

Skåne?” när de talar om dialekter. Han använder mig också 

som redskap för att skapa reda när ”Tänk nu på Camilla, som 

tycker att ni är så duktiga och trevliga.” Han vänder sig till mig 

också och säger högt ”Märker du nu att de inte lyssnar?” Jag 

bestämmer mig för att svara lojalt med barnen ”Joodå, det tror 

jag visst att de gör”. (Utdrag ur fältanteckningar, 070911.) 

 
Lärarens interaktion med mig försvårade för mig att försöka ob-

servera enligt principen ”fluga på väggen” och gjorde mig till en 
större del av den vardagliga klassrumsinteraktionen än jag själv 
hade planerat i ett inledande skede. Samtidigt fick jag tack vare 
denna interaktion snabb tillgång till barngruppen. Observationerna 
i den klassen bjöd på många skratt och jag kom att spendera flera 
timmar med dessa barn och deras lärare just därför. Detta var ock-
så en av anledningarna till att jag under den andra delen av fältar-
betet valde att avgränsa mig till denna klass på Granskolan.  

I de flesta av klasserna har det emellertid varit enkelt att inta en 
tillbakadragen, om än ej osynlig, position i klassrummet. Barnen är 
aktiva på mer än ett sätt och de vill påverka det jag antecknar om 
dem. I vissa fall har barnen försökt reglera varandra genom att 
påminna om min närvaro: ”Scchhh, hon skriver!” Det har också 
förekommit att läraren försökt reglera barnen, med samma argu-
ment.  
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Andra (ett fåtal) möten har varit turbulenta, som till exempel när 
jag observerade en sjätteklass vid Granskolan. Då kom en hel lek-
tion att kretsa kring mina anteckningar. Eleverna (främst en hand-
full pojkar) konkurrerade om min uppmärksamhet och gjorde 
spektakulära saker för att bli dokumenterade. Ibland har barnen 
funnit det störande att jag antecknat och då har jag lagt blocket åt 
sidan. I dessa fall har jag antecknat i efterhand. 

 
Fältarbete med videokamera 
Under hela det andra skolåret genomfördes datainsamlingen hu-
vudsakligen med hjälp av videodokumentationer (se Björk Willén, 
2006; Evaldsson, 2004; Melander, 2009; Heikkilä & Sahlström, 
2003). Allt som allt har jag videoinspelat ca 27 timmar i klass-
rumsmiljö, samt på raster (se bilaga D). 

Det finns flera metodologiska begränsningar eller ”fallgropar” i 
arbete med videoinspelning. Till att börja med begränsas datain-
samlingen både av den tekniska utrusningen och av användarens 
tekniska kunskaper. Karin Borgnakke (2004) menar att ett pro-
blem med nya etnografiska metoder (video- och audioupptagningar 
till exempel) är att dessa lockar till ett allt snabbare tempo i forsk-
ningen, istället för att hålla det tempo som råder på fältet. Därför 
menar hon att forskaren måste anpassa metoder och tid efter den 
omgivning som studeras, för att resultatet ska bli rättvisande. Jag 
skulle vilja påstå det motsatta – att videoinspelning i flera fall är 
nödvändigt för att anpassa forskningen efter aktiviteterna och in-
teraktionen i klassrummet. 

Däremot kräver detta arbetssätt en noggrann planering av ge-
nomförandet (Duranti, 1997; Goodwin, 2006; Jordan & Hender-
son, 1995; Thagaard, 2004). Ett oreflekterat fältarbete kan innebä-
ra att relevanta data går förlorade: Blickorientering, interaktion 
och minspel, liksom kvaliteten på ljud och bild kan vara avgörande 
för de data som samlas in (Goodwin, 2000). Det krävs därför att 
forskaren väljer perspektiv och teknisk utrustning i enlighet med 
sin frågeställning och forskningsdesign (se bl.a. Heikkilä & Sahl-
ström, 2003). Jag ska i detta avsnitt redogöra för mitt genomfö-
rande och reflektera över de tekniska förutsättningarna för denna 
del av studien. 
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Nytt tillträde - med videokamera 
Jag påbörjade videoinspelningarna i samband med skolstarten 
2007, det vill säga så snart jag ordnat med godkännanden för bar-
nen att delta i videoinspelningarna (Gustafsson, Hermerén & Pe-
tersson, 2005). Den första tiden ägnas huvudsakligen åt att få till-
träde till klasser och barngrupper. Barnens förtroende för mig har 
varit central för att jag ska kunna dokumentera deras aktiviteter 
med videokamera. Även om jag varit ute på samma skolor under 
förstudien läsåret tidigare (06/07) ville jag vara säker på att den ti-
digare relationen mellan mig och barnen åter etablerades.  

Den här gången gällde tillträdet inte bara mig utan även video-
kameran, som var en nyhet för barnen. Det var viktigt för mig att 
barnen visste om syftet med videoinspelningarna, samt på vilket 
sätt filmerna skulle användas. Det visade sig dock inte vara något 
problem att introducera videokameran för barnen. Möjligen har 
min tidigare tid på skolan varit av betydelse, såtillvida att barnen 
redan accepterat min närvaro innan kameran introducerades för 
dem?   

Barnen har varit nyfikna på videokameran. Det har till exempel 
förekommit att barnen tagit över filmandet eller att de gjort sig till 
framför kameran (Heikkilä & Sahlström, 2003; Lindgren & 
Sparrman, 2003; Sparrman, 2002). Kameran har framförallt dragit 
uppmärksamhet till sig vid ”transitioner” i undervisningen, det vill 
säga när de till exempel brutit upp för att göra nya övningar, för 
att dela in sig i grupper eller för att gå ut på rast. Jag har hanterat 
situationerna olika från gång till gång, men ofta har jag låtit dem 
ta videokameran en kort stund och observerat deras interaktion 
under tiden. En orsak till att jag valt den strategin (jag har också 
låtit barnen använda diktafonen och min anteckningsbok om de 
frågat) har varit att jag ville visa för barnen att jag var där på deras 
villkor. Jag har hela tiden förhållit mig till barnens handlande som 
uttryck för deras agens (Corsaro, 2003, 2005; Corsaro & Molina-
ri, 2000). Det har dessutom varit intressant att studera barnens in-
teraktion när någon av dem filmade.  

Som sagt, dessa tillfällen då barnen interagerat med kameran har 
huvudsakligen skett på raster och tillfällen då barnen förflyttat sig i 
klassrummet. Den tekniska utrustningen kan alltså inte sägas ha 
stört undervisningen. Däremot har barnen visat sig medvetna om 
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videokamerans närvaro, vilket varit särskilt uppenbart när någon i 
gruppen gjort något normbrytande. Som exempel kan nämnas 
svordomar. För mig har det ibland vara svårt att förstå vilka värde-
laddningar barnen tillskriver olika ord (det vill säga om något av 
dem är fulare än andra). Ofta har barnen vid tillfällen när någon 
går över gränsen uppmärksammat videokameran, eller på annat 
sätt reagerat på min närvaro. Reaktioner och kommentarer som 
”tänk på att hon filmar!” har hjälpt mig att identifiera normbrott – 
och därmed också vilka normer som råder i kamratgruppen 
(Evaldsson, 2007).  

 
Reflektioner över genomförande och teknisk utrustning 
Videodokumentationerna har huvudsakligen gjorts av aktiviteter i 
klassrummet och på raster. Undervisningen i livskunskap växlar 
ständigt mellan grupparbeten, dramaövningar och självständiga re-
flektioner. Samtliga videodokumentationer är därför gjorda med 
handhållen kamera, vilket gjort att jag kunde förflytta mig fritt 
mellan grupperna. Eftersom undervisningen är upplagd på det sät-
tet att grupperna alltid varierar, så är det omöjligt att följa en 
mindre grupp barn under längre tid. Jag har därför valt att fånga 
de olika aktiviteter som sker i klassrummen under grupparbetena, 
vilket innebär att jag har gått runt mellan olika grupper.  

Jag har försökt få med både översiktsbilder och närbilder med 
fokus på ansiktet hos dem som talar. I dokumentationer av vissa 
aktiviteter hade jag önskat att jag kunde använda mig av fler ka-
meror för att kunna få bättre överblick över det som sker i klass-
rummet (med en kamera på stativ) och samtidigt kunna fokusera 
enskilda barn eller grupper (med handhållen kamera). Jag har dock 
inte känt mig övertygad om att värdet av dessa extra data övervä-
ger den arbetsinsats det kräver att analysera dem.  

Ljudkvaliteten på upptagningarna är i de flesta fall mycket bra. 
Kamerans mikrofon har klarat av att ta upp ljud på flera meters 
håll, vilket varit en stor fördel när jag växlat mellan översiktsbilder 
och närbilder. Av denna anledning (och på grund av att jag be-
stämt mig för att inte fokusera något särskilt barn under inspel-
ningarna) har jag valt att inte använda mig av mikrofoner eller 
myggor. Under grupparbeten, där ofta många talar samtidigt, har 
ljudupptagningen varit problematisk eftersom de med starka röster 
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dominerar inspelningarna. Jag har vid sådana tillfällen försökt lösa 
problemet på olika sätt: Antingen genom att gå så nära de andra 
grupperna som möjligt eller genom att välja bort de tystare grup-
perna fokusera de mest högljudda barnen. 

 
Datahantering och analys av videoinspelningar 
Arbetet med videoinspelningar är resurskrävande, inte enbart un-
der datainsamlingen, utan även efteråt när alla data ska ordnas. 
Allt inspelat material ligger på en extern hårddisk, med säkerhets-
kopior på DVD (Vetenskapsrådet, 2007). Materialet går att orga-
nisera på ett otal olika sätt och, som Häggblom & Sahlström 
(2003) påpekar, arbetet med att bygga upp databaser kan aldrig bli 
färdigt.  

Jag har valt att organisera materialet i databaser i mjukvaran 
Transana, ett program som är särskilt framtaget för kategorisering, 
transkriptioner och analys av videoinspelat material. I databaserna 
finns det mest väsentliga: Länkar till filmerna, transkriptioner och 
nyckelord. Här finns till exempel alla sekvenser som innehåller 
vänskap samlade i en mapp och de som berör kärlek i en annan. 
Arbetet med databaserna har varit viktigt i det tidiga analytiska 
arbetet eftersom de erbjudit en god överblick över materialet under 
tiden som jag kunnat sortera och kategorisera materialet (jfr Jor-
dan & Henderson, 1995).  

Det etnografiska materialet och videoinspelningarna har analyse-
rats med hjälp av etnometodologisk ansats (se Sacks, 1992; Good-
win, 2006; Evaldsson, 2007; Melander, 2009). Jag gör en förenk-
lad etnometodologisk analys där jag huvudsakligen intresserar mig 
för hur man i klassrumsinteraktion organiserar och (om)tolkar 
livskunskap som skolämne. En central utgångspunkt är betonandet 
av tal-i-interaktion och kroppens betydelse för konstitueringen av 
identiteter, gemenskaper och sociala strukturer. För att bland an-
nat förtydliga hur barnen förkroppsligar eller gör kön i skolans ar-
bete med jämställdhet har jag valt multimodala representationer 
som visar både tal och kropp i interaktionen (se kapitel 8). Bilder-
na har modifierats i bildbehandlingsprogram, vilket krävt såväl 
etiska som metodologiska reflektioner. De multimodala representa-
tionerna är tillräckligt anonymiserade för att värna deltagarnas 



  65 

identitet, men samtidigt har bilderna inte förvrängts så de förlorar 
information – eller får nya innebörder.  

I bearbetningen av inspelningarna har jag utgått ifrån ett så kal-
lat ”omotiverat seende” (eng. ”clean gaze”, se t.ex. Goodwin, 
1994; Heath, 2004; Macbeth, 2003; och Schegloff, 1996), som är 
en grundläggande analytisk utgångspunkt inom etnometodologi. I 
praktiken innebär det att de analytiska kategorierna är baserade på 
sådant som görs gällande i materialet. De är således inte konstrue-
rade av mig på förhand, utan ska så långt det är möjligt bevisas 
vara relevanta för de som deltar. Inspelade data berättar med 
andra ord någonting om det som görs, men ingenting om avsikter, 
intentioner eller deltagarnas upplevelser av det som sker. Mentala 
tillstånd och aktiviteter går förvisso att uttala sig om, förutsatt att 
de refererar till det som sker på upptagningarna (se till exempel 
Jordan & Henderson, 1995). Det är dock inte ett oproblematiskt 
förhållningssätt att ha en ”clean gaze”-relation till det empiriska 
materialet, eftersom det kräver att forskaren hela tiden är varse 
sina egna normer och antaganden (Stokoe, 2005; Stokoe & Smith-
son, 2001).  

Det här angreppssättet har varit viktigt för mig för att jag ska 
kunna analysera hur barns perspektiv förstås (se bl.a. Evaldsson, 
2007; Björk Willén 2006).  

 
Metodologisk mångfald och analytiska möjligheter 
Jag har upplevt möjligheten att anpassa metod efter praktik som en 
arbetssam, men gynnsam, väg för att analysera hur ämnet tolkas av 
skilda aktörer, inom ramen för de olika praktiker som tillsammans 
bildar det nätverk som omfattar skolans fält. Med hjälp av doku-
mentanalysen har jag kunnat analysera hur ämnet formuleras av 
flera olika aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Detta metodo-
logiska perspektiv har varit särskilt användbart för att förstå ämnet 
på ett mer övergripande plan, i diskursiva praktiker som inte låter 
sig begränsas till avgränsade fysiska rum.  

Med hjälp av intervjuerna har jag kunnat analysera kommunala 
nyckelpersoners beskrivningar av ämnet. Detta perspektiv visar hur 
betydelsefulla de personliga tolkningarna livskunskapsämnet är för 
organiseringen av ämnet i den lokala skolpraktiken. Det etnogra-
fiska materialet har erbjudit en förståelse för skolans vardagliga 
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arbete. Dessutom har jag med hjälp av etnografin kunnat fördjupa 
min analys av hur skolämnet livskunskap förstås och organiseras i 
enskilda skolor. Videoinspelningarna har i sin tur möjliggjort ytter-
ligare mer detaljerade analyser av klassrumsinteraktionen. Mikro-
analysen har varit särskilt betydelsefull för att förstå livskunskaps-
ämnet i relation till barns aktörskap, vilket är ett centralt perspek-
tiv i studien.  

Som framgår har de olika metodansatserna sammantaget fört 
med sig flera fördelar. Dessutom har jag med denna utgångspunkt 
möjlighet till en övergripande analys, där jag lägger samman analy-
serna i respektive praktik. En sådan, övergripande analys hade gått 
förlorad med en ensidig metodologisk ansats.  
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4. LIVSKUNSKAP I NATIONELLA  
POLICYDOKUMENT – FRAMVÄXTEN 
AV ETT SKOLÄMNE 

I det här kapitlet beskriver jag hur livskunskap växer fram som 
skolämne på ett nationellt plan genom att aktörer som politiker 
och statliga myndigheter formulerar policydokument för skolan. 
Jag riktar särskild uppmärksamhet mot de diskursiva praktikerna, 
där aktörer konstituerar ämnet genom sina tolkningar och formu-
leringar i olika texter. Som jag kommer att visa återanvänds de tex-
ter som utformas på det nationella planet i andra praktiker, exem-
pelvis i den kommunala praktiken och vid enskilda skolor (se kapi-
tel 5–8).  

Texterna utgörs på den här nivån av såväl motioner till riksda-
gen, skriftliga frågor och interpellationer till regeringen, som do-
kument (rapporter, informationsblad, policydokument) utgivna av 
statliga myndigheter. I analysen intresserar jag mig (förutom frå-
gorna om vem som skapat dokumenten, hur de är utformade och 
vad de innehåller) för hur livskunskapsämnet definieras, samt vil-
ken syn på barndom som görs gällande. Som jag ska visa görs livs-
kunskapsämnet i dessa texter till inte bara en, utan flera konkurre-
rande strategier för att rusta barn inför risksamhället (Beck, 
1986/2005; Lee, 2001; Lindqvist & Nordänger, 2007).  
 
Formuleringar av livskunskap i politiska texter 
Man kan både i skriftliga frågor (och interpellationer) till regering-
en och motioner ställda till riksdagen se hur politiska aktörer har 
uppmärksammat livskunskapsämnet. Redan 1987 omnämns livs-
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kunskap i en interpellation ställd till utbildningsminister Lennart 
Bodström (s). Frågeställaren är en folkpartistisk representant (In-
terpellation 1987/88:150), som önskar ett ämne för fördjupad livs-
kunskap på alla yrkesprogram. Argumentationen lyder att det är av 
särskild vikt för elever som ska arbeta med hemvård. ”Om man skall 
kunna möta en annan människas tro med respekt, måste man först 
bli medveten om sin egen livsåskådning och vara någorlunda för-
trogen med sitt eget kulturarv” poängterar folkpartisten i sitt anfö-
rande i Riksdagen.  

 
Man skulle också kunna kalla ämnet livskunskap. Under alla 

förhållanden är det ytterst angeläget att ett livsåskådningsämne 

får plats i timplanen och att undervisningen sköts av adekvat 

utbildade lärare. Om man väljer någon annan konstruktion är 

det risk att livsfrågorna drunknar i ett annat lärostoff, eller i 

värsta fall prioriteras bort av lärare med bristfällig utbildning. 

Herr talman! I vårt pluralistiska samhälle behöver alla ungdo-

mar få hjälp med att utveckla en livsåskådning. Därför är det 

viktigt, att de allmänna ämnena fördjupas med kultur- och livs-

åskådningsorientering på alla yrkeslinjer. /…/ Jag vill därför 

understryka vikten av att allmänna ämnen fördjupas, så att livs-

frågor kommer in också på de övriga yrkeslinjerna. Jag vädjar 

om detta, och framför allt vädjar jag om att livsfrågorna kom-

mer in som ett obligatoriskt ämne på vårdlinjen och på den so-

ciala servicelinjen. (Protokoll 1987/88:53, se anförande 3.)  
 
Livskunskap görs i sammanhanget till ett ämne om kunskap om män-
niskors olika kulturella bakgrund och trosfrågor, argumenterat utifrån 
att den äldre befolkningen i högre utsträckning har annan kulturell 
bakgrund än svensk. Frågeställaren önskar fördjupad livskunskap i 
gymnasieskolan, antingen som ett perspektiv på det ordinarie skol-
ämnet religionskunskap eller i form av ett eget ämne. Här argumente-
ras för ämnet – förutsatt att det ges utrymme i timplanen och genom-
förs av behöriga lärare - som en strategi för att undvika att viktiga 
livsfrågor inte ska drunkna i annat stoff. Interpellationen följs av en 
tystnad på sju år.  

1994 vaknar diskussionen till liv igen i och med att några socialde-
mokratiska representanter lämnar in en motion till Riksdagen om 
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behovet av livskunskap i undervisningen (Motion 1994/95:Ub376). 
I motionen argumenteras för livskunskap som ett medel för att 
skapa mening med livet och en grund för att skapa gemensamma 
värderingar och normer i samhället. I motionen ställs det önskade 
”livskunskap” som motsats till den ”regellära” som man menar att 
konservativa partier förespråkar. Livskunskap ses i motionen som 
en möjlighet att ge normerande motbilder till en kommersiell värld, 
där demokratiska värden hotas av individualism och privatisering. 
1996 föreslås ett snarlikt ämne (Livsstil, ekologi, hälsa) för grund-
skolan av miljöpartistiska representanter (1996/97:So276). Dessa 
tidiga motioner ger uttryck för önskan om att skolan, genom ett nytt 
ämne, ska erbjuda elever möjlighet till reflektioner över grundläggande 
samhällsvärden och vad som närmast kan kallas för en hållbar social 
utveckling. 

Parallellt med diskussionen om livskunskap pågick under 1990-
talets slut och 2000-talets början en skolpolitisk debatt om vad som 
benämndes för social kompetens. I den diskussionen hördes huvudsak-
ligen moderata representanter önska tydligare riktlinjer för skolans 
fostrande uppdrag.  

 
Vi måste få stopp på den negativa utvecklingen i grundskolans 

senare årskurser och i gymnasiet. Det är inte bara med kunska-

per de unga skall konkurrera internationellt. Människors socia-

la förmåga - dit hör ett trevligt uppförande och stil - är betydel-

sefullt och en del av skolans undervisande och fostrande upp-

gift, som måste ges tydligare mål och högre prioritet. Den kul-

tur som utvecklas i skolan måste präglas av en helhetssyn över 

vad som är bra resp dåligt. /…/ När det gäller vardagsarbetet 

borde en utgångspunkt för vad som skall gälla vara samma reg-

ler som i arbetslivet i övrigt. Det handlar om att passa tider, 

vara hjälpsam, göra sitt bästa, kunna lyssna, ta initiativ och 

personligt ansvar m.m. I skolledningens ansvar ligger att orga-

nisera och leda personalens arbete efter de principer läroplanen 

bygger på så att var och en också kan utgöra en positiv vuxen 

förebild för eleverna. (Motion 1998/99:Ub258.)  

 
I motionen trycker de moderata politikerna på att vuxna i skolan 

behöver visa sig tydligare som auktoriteter. Genom en tillrättavi-
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sande och förebildande fostran ska elevers sociala kompetenser ut-
vecklas. Den sociala kompetens som lyfts fram som önskvärd 
handlar i stora drag om en känsla för vad som är rätt och fel, med 
särskilt fokus vid sådant som är gångbart i (det kommande) arbets-
livet. 

I samband det av skolminister Ingegerd Wärnersson (s) utlysta 
Värdegrundsåret 1999 följde en debatt där de tidigare parallella 
diskussionerna om social kompetens och livskunskap kom att glida 
samman till en mer allmän diskussion om skolans värdegrund. 
Folkhälsoinstitutet gav under denna tidsperiod ut en bok, Leva 
ihop (Eenfeldt, 1999), avsedd som läromedel för undervisning om 
livsfrågor. Boken kritiserades för sitt biologistiska innehåll och 
drogs snabbt tillbaka, vilket väckte stor uppmärksamhet. I efterdy-
ningarna kom allt fler politiska aktörer att intressera sig för sko-
lans uppdrag med sex- och samlevnadsundervisning, social kompe-
tens och livskunskap. Den socialdemokratiska politiker som mo-
tionerade för livskunskap redan 1994 lämnade 2001 in ännu en 
motion om livskunskap i skolan, nu med stöd av andra partikolle-
gor. Motionen är en mer kortfattad version av samma förslag som 
1994, men den här gången betonas barns och ungdomars behov av 
att få diskutera viktiga frågor: 

 
Vi är väl medvetna om att många angelägna ämnen skall ha 

plats på skolschemat. Ett ämne som dock enligt vår uppfattning 

bör få ökat utrymme är det som med en samlande beteckning 

kallas livskunskap. I det inbegrips bla sex och samlevnad, livs-

stil, etik och moral, kris och konflikthantering. De skolor som 

har infört livskunskap har mycket goda erfarenheter. De flesta 

elever tycker det är viktigt och meningsfullt att få diskutera och 

samtala om dessa viktiga ämnen. Det är viktigt att livskunskap 

finns kontinuerligt på schemat. Det räcker inte att diskutera 

dessa grundläggande frågeställningar endast på temadagar. 

(Motion 2001/02:Ub416.) 

 
Definitionen av skolämnet enligt den socialdemokratiska motio-

nen (ovan) framhåller sex och samlevnad, etiska frågor och kon-
flikthantering. I argumentationen lyfts elever fram som aktörer 
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som själva har behov av att diskutera, vilket betonar en demokra-
tisk aspekt på livskunskapsämnet.  

Kort därpå motionerade en miljöpartist för livskunskap som ob-
ligatoriskt skolämne. Definitionen är snarlik den som socialdemo-
krater använde sig av 1994 – livskunskap är ett forum för att be-
kämpa samhälleliga problem:  

 
Vuxna människor måste alla tillsammans hjälpas åt att upplysa 

om vad som är rimligt att acceptera. Vi kan inte stillatigande se 

på vad som sker runt om oss och sedan säga att vi inte visste 

vad som pågick. /.../ För att komma tillrätta med våld, hot, tra-

kasserier och den allt mera utbredda sexuella förnedringen som 

unga idag utsätts för, kan vi införa ett nytt obligatoriskt ämne i 

grundskolan och ett nytt kärnämne i gymnasieskolan. Vi kan 

exempelvis kalla det för livskunskap och inkludera mänskliga 

rättigheter. (Motion 2002/03:Ub331.)  

 
Barn framstår ovan som utsatta för olika risker i samhället och, till 
skillnad från i föregående utdrag, ser vi hur vuxna skrivs fram som 
aktörer: Det är vuxna som ska skapa bättre villkor för barn.  

2004, 17 år efter det att fördjupad livskunskap efterfrågades i 
gymnasieskolans yrkesprogram (Interpellation 1987/88:150), ger 
sig återigen en folkpartistisk politiker in i diskussionen om livskun-
skap. I en skriftlig fråga ställd till utbildnings- och kulturminister 
Leif Pagrotsky (s) betonas lärarnas roll i arbetet med livskunskap 
som en kraftfull åtgärd mot risksamhället: 

 

Åtgärderna måste handla om livskunskap. Bland annat behöver 

livskunskap bli en del av lärarutbildningen. Min fråga: Vilka 

åtgärder är ministern beredd att vidta för att livskunskap ska 

införas som en del i lärarutbildningen? (Skriftlig fråga 

2004/05:1189.) 

 
Oron för barns och ungdomars uppväxtvillkor är gemensam 

över partigränserna: De (barnen och ungdomarna) lever i ett 
våldsamt och sexualiserat samhälle, där misshandel och kränk-
ningar tillhör vardagen i skolan, vilket får konsekvenser i form av 
ohälsa bland både barn och ungdomar och deras pedagoger (som 
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blir sjukskrivna). I de diskurser om livskunskap som framträder i 
de politiska ärendena samverkar struktur och individ, men på nå-
got olika sätt. Ideologiska skillnader kan urskiljas i argumenten; 
socialdemokraterna pekar å ena sidan ut samhällets politiska och 
ekonomiska förändringar som orsak till samhällets och individers 
problem, medan miljöpartisten å andra sidan menar att unga män-
niskor, i frånvaron av engagerade vuxna, skapar ett problematiskt 
samhälle.  
   Folkpartisten som ställer frågan till utbildnings- och kulturminis-
ter Leif Pagrotsky (s) antyder att livskunskap måste finnas på ett 
övergripande plan i skolan och att alla lärare ska vara rustade med 
livskunskaper för att det ska vara möjligt att komma tillrätta med 
samhälleliga problem. När Pagrotsky besvarar frågan tar han tyd-
ligt ställning emot denna bild av skolan och hänvisar till 2003 års 
utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2003):  

 
Låt mig först säga att jag inte delar frågeställarens uppfattning 

om våra ungdomars verklighet. Det förekommer kränkningar, 

misshandel och så vidare men den svenska skolvardagen domi-

neras inte av detta. (Svar på skriftlig fråga 2004/05:1189.) 

 
Vidare menar ministern att livskunskap inte är en nödvändighet i 

skolan. Skolan har redan en värdegrund och skolans ordinarie un-
dervisningsämnen har mål som tangerar livskunskap. Dessutom är 
redan sex och samlevnad obligatoriskt, om än ej som enskilt ämne. 
De flesta förslagen och skriftliga frågorna besvaras på liknande 
sätt. De främsta argumenten handlar om att skolan redan har 
många frågor på agendan, samt att skolan redan har flera ämnes-
övergripande kunskapsområden där dessa frågor bör tas upp. Pag-
rotsky går inte bara emot folkpartisternas framställning av ämnet 
som en lösning på skolans problem, utan han går samtidigt också 
emot synen på barn som offer. 
   Statsrådet Ibrahim Baylan (s) är en av de politiker som tydligt 
ställt sig bakom livskunskap som ett breddande av sex- och sam-
levnadsundervisningen. Under sin tid som skolminister besvarar 
han en fråga skriven av en partikollega, gällande vilka åtgärder han 
är beredd att vidta för att elever ska få en sex- och samlevnadsun-
dervisning som motsvarar samhällets krav:  
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Många skolor arbetar aktivt med sex- och samlevnadsundervis-

ningen. Ett exempel är de skolor som på olika sätt arbetar med 

livskunskap som ett kunskapsområde där sex och samlevnad 

ingår som en naturlig del. Skolorna kan få hjälp och stöd med 

undervisningen på olika sätt. (Svar på skriftlig fråga 

2004/05:956.) 

 
Under åren 2003–2006 är den politiska diskussonen om livskun-

skap intensiv. Representanter från de flesta av de etablerade poli-
tiska partierna ger sig in i debatten om ämnets vara eller icke vara i 
den svenska skolan. Ett parti som utmärker sig är Kristdemokra-
terna, som återkommande vidhåller religionskunskapsämnet som 
forum för livsfrågor. Utifrån detta argument finns inget behov av 
något nytt ämne. Däremot drar kristdemokrater nytta av diskus-
sionen om livskunskap för att hävda vikten av att stärka religions-
ämnets status i skolan:  

 
Det har funnits olika sätt att arbeta med värdegrunden. Reger-

ingen har ju också varit mycket tydlig med att understryka vär-

degrunden som bas för det mobbningsförebyggande arbetet. 

Det är mycket bra. Här spelar religionsämnet i vid mening en 

central roll. Många skolor har det som bas för att tala om livs-

kunskap.  Det skulle vara mycket intressant att höra skolminis-

terns tankar om försök liknande det som inriktats på livskun-

skap som en konkret del i att förebygga mobbning. Borde kan-

ske till och med religionsämnet byggas ut eller stärkas för att 

ännu bättre fungera som en bas i detta arbete?  (Interpellation 
2006/07:392, anförande 138.) 

 
Även om det går att urskilja vissa skillnader i politiska represen-

tanters argumentationslinjer för (och emot) skolämnet livskunskap, 
är det samtidigt möjligt att se hur argumenten flätas samman. Re-
presentanter från samtliga politiska partier önskar förbättrade för-
utsättningar för skolan att arbeta med sitt sociala uppdrag. Samti-
digt finns ett väl artikulerat motstånd både från andra partier och 
inom partierna. Riksdagen ger avslag och ministrar av olika parti-
bakgrunder svarar (med få undantag) att skolan redan har motsva-
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rande – en värdegrund som ska genomsyra skolans hela verksam-
het.  

Livskunskap betraktas i vissa fall som ämne och i andra fall mer 
som ett pedagogiskt förhållningssätt, vilket kan förklaras som en 
professionell förmåga: En förmåga att nå ut till eleverna, kunna 
skapa goda relationer, engagemang och framtidstro. Detta förhåll-
ningssätt är inget specifikt för livskunskap, utan något som uttalas 
tydligt i skolans styrdokument, men som vissa anser att skolan inte 
klarar av. Lärarprofessionen knyts till en parallell diskurs om psy-
kisk hälsa bland barn och ungdomar, i vilken skolämnet livskun-
skap ges central betydelse. Detta ges stöd i EU, där man i samband 
med den internationella världsaidsdagen 2005 tar ställning för en 
aids-fri generation genom bland annat undervisning. EU rekom-
menderar en utökad evidensbaserad undervisning om livskunskap 
och sexualitet: 

 
Universal access to education and provision of life-skills and 

sexuality education and action to promote increased safety in 

schools for all children, to increase protection against abuse, 

rape, unintended pregnancy and sexually transmitted infection 

including HIV. (The European Union, 24 November 2005.) 

 
EUs tolkning av livskunskap bygger på ett rättighetsargument 

som lyfter fram skolan som arena för förebyggandet av sjukdomar 
och annan ohälsa – det är skolans uppdrag att erbjuda alla barn 
utbildning och tillgodose med livskunskaper10 och sex- och samlev-
nadsundervisning för att främja hälsa för alla barn. Som framgått 
är såväl politiker som statliga myndigheter aktörer som kämpar 
om att definiera skolämnet livskunskap. Intressant i sammanhanget 
är att man i det europeiska dokumentet framhåller barns säkerhet i 
skolan, vilket har vissa likheter med svenska formuleringar (se ka-
pitel 6).  

De politiska aktörerna drar nytta av vad som kan betraktas som 
en demokratisk diskurs när de tolkar och argumenterar för livs-
kunskap. Centralt i diskursen är skolans roll med avseende på ung-
                                                  
10 Life Skills kan här förklaras som en av de många olika tolkningar av skolämnet livskunskap. För 
att skapa en vidare förståelse för livskunskapsämnet har jag i min engelska översättning valt att an-
vända Life Competence Education som ett paraplybegrepp som bl.a. omfattar Life Skills Training. 
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as demokratiska fostran. Det råder dock oenighet om vilken roll 
skolan har i detta. I politiseringen av skolans roll framträder skilda 
meningar om vuxnas respektive barns ansvar och rättigheter. Å ena 
sidan argumenterar representanter för det socialdemokratiska par-
tiet för livskunskap i stor utsträckning till en utveckling av kun-
skapsområdet sex och samlevnad. Här framträder en tolkning av 
livskunskap som bottnar i en demokratisk diskurs om elevers rät-
tigheter till lika utbildning och elevers behov av meningsskapande 
kunskap. Barns perspektiv är tydligt, inte minst i betonandet av att 
ämnet måste byggas på elevers behov av att diskutera livsfrågor. Å 
andra sidan framträder en bild av livskunskap som ett redskap för 
lärare att genom sin undervisning förebygga samhälleliga risker. I 
detta sammanhang har vuxna en central position som bärare av 
samhälleliga värden. Det är de vuxna i skolan som har ansvaret att 
etablera gemensamma värden och på så sätt upprätthålla ordning 
både i skolan och i samhället.  

De olika argumentationslinjerna sammanfaller som vi kan se i 
stor omfattning med aktörernas partipolitiska program. Därmed är 
den politiska striden om införandet av ämnet livskunskap, också en 
ideologisk strid där samhälleliga värden som berör demokrati och 
barns rättigheter står på spel. Alla inblandade parter arbetar för 
barns väl och barns bästa, vilket i sig bör betraktas som en möjlig-
het, eftersom det enar de konkurrerande diskurser som annars om-
gärdar skolämnet livskunskap. Den politiska konkurrensen om 
livskunskap gäller dock huvudsakligen vad ämnet ska innehålla 
och hur det ska genomföras i praktiken. Samtidigt finns en tydlig 
gemensam retorik som går ut på att skolan har ett demokratiskt 
ansvar: Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning (se Englund, 
2005, för en vidare kritisk diskussion om begreppet likvärdighet) 
och därigenom också till samma hälsofrämjande/förebyggande in-
satser. På ett eller annat sätt ska barn och ungdomar fostras till 
demokrati och erbjudas kunskaper om vad det innebär att leva i ett 
demokratiskt samhälle. Barn ska också skyddas från samhälleliga 
risker och sjukdomar (jfr Lee, 2001; se även Beck, 1986/2005). 
Hälsa, eller kanske snarare välfärd, utgör som vi kan se en central 
aspekt av demokrati enligt de politiska resonemangen.  

Som en konsekvens av att man från politiskt håll betonar vikten 
av att skolan, genom livskunskap stärker det förebyggande och 
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hälsofrämjande arbetet, blir Statens folkhälsoinstitut en aktör av 
stor betydelse för hur ämnet definieras. Dessutom har Statens folk-
hälsoinstitut (och även Socialstyrelsen) en betydande position i ut-
vecklingen av ämnet i den lokala praktiken i och med att flera sko-
lor (men långt ifrån alla) har erhållit ekonomiskt stöd för att ut-
veckla ämnet – trots att det ännu saknas politiskt beslut om huru-
vida ämnet ska införas eller inte i svenska skolor.  

 
Formuleringar av livskunskap inom Statens folkhälsoinstitut 
En aktör med stark ställning för hur livskunskapsämnets växer 
fram och definieras är Statens folkhälsoinstitut. Genom sin posi-
tion som både remissinstans och verkställare av politiska beslut 
gällande folkhälsa, har denna myndighet haft stor betydelse för ut-
vecklingen av livskunskap. Livskunskap (här även kallat social och 
emotionell träning) figurerar i dokument utgivna av Folkhälsoinsti-
tutet från 1990-talet och i linje med den politiska debatten intensi-
fieras frågan under åren 2003–2007.  

Statens folkhälsoinstitut betonar i flera dokument ämnets före-
byggande potential i relation till folkhälsopolitiska mål. Vid läs-
ning av dokumenten framgår att det finns elva målområden för 
svensk folkhälsopolitik och när den första folkhälsopolitiska rap-
porten gavs ut 2005 anlades flera nya perspektiv på samtliga mål-
områden, däribland ett barn- och ungdomsperspektiv. Anledning-
arna är flera, men huvudsakligen beror det på samma oro för 
barndomen som gjort sig gällande i lokala praktiker och i politi-
ken. Flera undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland 
barn och unga har ökat sedan 1990-talet och en problematik som 
följer på detta problem är försämrade skolprestationer och så kal-
lade riskbeteenden (Statens folkhälsoinstitut, 2006; se även Zetter-
qvist Nelson, 2001). Den folkhälsovetenskapliga forskningen är 
nära sammanbunden med de medicinska och psykologiska veten-
skaperna, vilket medför att tolkningar av livskunskap inom detta 
fält baseras på psykologiska eller medicinska teorier. Utifrån denna 
horisont rekommenderas evidensbaserade program för att åtgärda 
och förebygga sociala problem. Till exempel talar man ofta om 
risk- och skyddsfaktorer, vilka bestämmer individers möjligheter 
till hälsa. I utdraget nedan ser vi hur sambandet mellan psykisk 
hälsa och social kompetens: 
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Psykiska problem, och skydd mot sådana problem, utvecklas då 

individen interagerar med andra människor. Under uppväxten 

samspelar individen med föräldrar, andra vuxna som släkt och 

vänner, vuxna inom förskola, skola och fritidsverksamhet och 

med andra barn. Individens erfarenheter kumuleras över tiden. 

Dessa erfarenheter kan beskrivas som kompetenser. Ett barn 

som fått erfarenhet av ett positivt samspel med föräldrar bär 

vanligen med sig en förmåga till positivt samspel med andra 

människor. Förmågan till samspel kan beskrivas som social 

kompetens. På jämförbart sätt utvecklar barnet andra kompe-

tenser, intellektuella, språkliga, emotionella, förmåga att lösa 

problem osv. (Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 361.) 

 
Resonemanget går i stora drag ut på att människor som utsätts 

för riskfaktorer antingen i hemmet, skolan, närsamhället, kamrat-
gruppen eller inom den egna personen kan kompenseras genom att 
skyddsfaktorer tillsätts. Det är relationerna mellan dessa faktorer 
som bestämmer människans hälsa: Ett barn som exempelvis lever 
med riskfaktorer i sin hemmiljö kan få en chans till ett hälsosamt 
och gott liv om dessa kompenseras med skyddsfaktorer i en annan 
miljö. Det omvända gäller också: en skola där barn stöts ut ur so-
ciala grupper eller känner att de inte duger är en riskfaktor.  

I arbetet med att förbättra barns psykiska hälsa betonas vikten 
av att ”använda pedagogik inom förskola och skola som främjar 
social och emotionellt lärande”, vilket kan betraktas som syno-
nymt med livskunskap.  

  
Evidens finns för ett flertal åtgärder som effektivt främjar psy-

kisk hälsa. Åtgärderna främjar psykisk hälsa genom att utveckla 

barnens kompetenser och bidrar vanligen till en bättre skolan-

passning. (Statens folkhälsoinstitut, s. 362.) 

 
Genomgående föreslås pedagogik som stärker barns kompeten-

ser som åtgärd för flera målområden för den svenska folkhälsan 
och SET (social och emotionell träning) är en av de lösningar som 
lanseras som evidensbaserade. SET innebär regelbunden, kognitiv 
träning i syfte att reglera känslor, vilket i sin tur leder till en för-
bättrad hälsa och ett trivsammare arbetsklimat. Att programmet 
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lanseras som evidensbaserat innebär att man hävdar att det finns 
vetenskaplig bevisning för att det fungerar i praktiken, förutsatt att 
det genomförs på föreskrivet sätt (Kimber, 2007; se även SBU 
2010:202 för en utvärdering av bl.a. SET).   

Skolan framställs som en viktig, om inte ovärderlig, arena i pre-
ventivt arbete: barn och ungdomar tillbringar större delen av sin 
vakna tid på skolan, vilket innebär att man kan nå alla barn och 
därmed skapa jämlikhet i hälsa (Ogden, 2005, SOU 2004:13; Zet-
terqvist Nelson, 2001). Skolan som socialt rum är därmed avgö-
rande för barns och ungdomars hälsa, vilket stöds av en stor 
mängd forskning, rapporter och statistik framtaget av Statens folk-
hälsoinstitut.   

Ett perspektiv som ska genomsyra alla målområden i folkhälso-
politiken är jämställdhetsperspektivet. För att upprätta ett genus-
perspektiv på folkhälsofrågor nämns återigen skolan som en viktig 
arena.  

 
Statens folkhälsoinstitut anser  

 att skolan bör diskutera kopplingen mellan den riskfyllda, 

dominerande maskuliniteten i vårt samhälle och visa på al-

ternativa förhållningssätt för pojkarna. (Statens folkhälso-

institut, 2006, s. 334.) 

 
Exemplet ovan är bara ett av flera där kompensatoriska insatser 

framhålls för att främja jämställdhet. Medan pojkar erbjuds alter-
nativa förhållningssätt, föreslår man träning i mediekritisk gransk-
ning för flickor. Paradoxalt nog kan exempelvis den bild av kön 
som framträder i Folkhälsopolitisk rapport något hårddraget tol-
kas som en reproduktion av just den syn på kön som man önskar 
motverka genom folkhälsoarbetet: Genom att framställa maskuli-
nitet och mäns (hetero-) sexualitet som en samhällsrisk.  

Som jag visat görs livskunskap, definierat utifrån en folkhälso-
diskurs, till ett skolämne som ska lösa och förebygga en rad sociala 
problem. Detta är i linje med den politiska definitionen av ämnet, 
men med vissa fundamentala skillnader. I politiska ärenden skrivs 
de sociala frågorna fram som ett kollektivt ansvar, där skolan är en 
offentlig arena för att upprätthålla demokratiska värden. Detta an-
språk har även Statens folkhälsoinstitut, men med den viktiga 
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skillnaden att folkhälsoinstitutet betonar individer och deras hälsa. 
Som jag ska visa senare finns risk för att en betoning av individer 
sker på bekostnad av samhälleliga värden när ämnet livskunskap 
tolkas i den lokala skolpraktiken (se kapitel 7–8).  

Intressant att notera är att flera av de insatser som berör det 
folkhälsopolitiska målområdet som handlar om sexuell hälsa lyder 
under Socialstyrelsens ansvar. Detta har inneburit att även denna 
myndighet gett sig in i diskussionen om varandet eller icke varan-
det av skolämnet livskunskap (www.socialstyrelsen.se). Det är 
dock oklart huruvida särskiljandet av olika folkhälsopolitiska mål-
områden har någon betydelse för definitionerna av skolämnet livs-
kunskap och hur skolan hanterar dessa frågor. Förutom folkhälso-
institutet finns alltså flera organisationer som gör anspråk på att 
definiera vad ämnet livskunskap skall omfatta i skolan. Med det 
aktualiseras också frågan om hur skolans egna myndigheter ställer 
sig till skolämnet livskunskap och att externa aktörer går in för att 
definiera detta ämne.  

 
Formuleringar av livskunskap inom ramen för skolans myn-
digheter 
Skolan är en aktör som har ett tydligt socialt uppdrag, inom vilket 
främjandet av demokrati och hälsa är särskilt uttalat (Lpo 94; Eng-
lund, 2005). Dessutom lyfter såväl politiker som statliga myndighe-
ter fram skolan som den bäst lämpade arenan för livskunskap, inte 
minst genom att kalla det för ett skolämne. För att förstå vilken 
linje som skolan själv driver gällande livskunskap behöver vi se på 
Skolverkets kvalitetsgranskningar, där just livskunskap omnämns i 
relation till de ämnesövergripande kunskapsområdena och till sko-
lans värdegrund.  

Skolverket genomför regelbundet kvalitetsinspektioner i svenska 
skolor. En omfattande inspektion gjordes i Malmö 200511, men re-
dan 1999 genomfördes en särskild kvalitetsgranskning av de äm-
nesövergripande kunskapsområdena, till vilka sex och samlevnad 
räknas. Inspektionen gjordes i det fallet av för ändamålet utvalda 
inspektörer. Resultatet presenterades i rapporten ”Nationella kvali-
tetsgranskningar” (Skolverket, 2000) där man särskilt belyser att få 
                                                  
11 Se Skolverkets rapporter från inspektionen i Malmö: http://www.skolverket. se/sb/d/1271/a/5625 
(hämtad den 25 oktober 2010)  
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av skolorna hade särskilda mål och kursplaner att gå efter för att 
garantera ämnesbredd och likvärdighet i alla elevers sex- och sam-
levnadsundervisning. Detta ger dubbeltydiga signaler, då skolans 
egna myndigheter både rekommenderar metoder och psykosociala 
program för att främja ett gott interpersonellt klimat i skolan och 
samtidigt separerar de ämnesövergripande kunskapsområdena från 
den allmänna kvalitetsinspektionen (a.a.). I kvalitetsgranskningen 
omnämns livskunskap som möjlig ny ram för dessa frågor: 

 
I ett par gymnasieskolor får sex- och samlevnadsfrågorna en ny 

inramning i kurser kallade ”Livskunskap”. Det kan ses som en 

ny pedagogisk möjlighet att lyfta fram frågor som rör sexualitet 

och samlevnad. Det kan också innebära att området sexualitet 

försvinner i det breda innehållet. (Skolverket, 2000, s. 94.) 

 
Som framgår sker alltså en förskjutning från sex- och samlev-

nadsundervisning till ämnet livskunskap där det föregående utgör 
en plattform för utvecklandet av det senare. I sammanhanget beto-
nas pedagogiska vinster med att utveckla sex och samlevnad till att 
verkligen fungera som ämnesövergripande ämne. Skolverket lyfter 
dock ett varnande finger för risken att sex och samlevnad ska för-
svinna i det vidare livskunskapsämnet, vilket pekar på en parallell 
process som den med målområdet sexuell hälsa inom folkhälsopo-
litiken (för vilket ansvaret förflyttades till socialstyrelsen). Som en 
lösning på problemet efterfrågas en ökad kunskap om relationen 
ämnena emellan:  

 
De senaste läroplanerna har åtskilliga övergripande mål för att 

utveckla kompetens för samspel med andra människor. Begrep-

pet samlevnad kan således omfatta mycket av det som rör sko-

lans mål för elevernas sociala utveckling, vilket också målfor-

muleringarna inom kurser i ämnet Livskunskap antyder. Men 

det finns också en ”samlevnad” som är intimt förbunden med 

sexualiteten och denna finns inte beskriven på samma sätt. Det 

vore därför av vikt att närmare analysera kunskapsområdet 

sexualitet och samlevnad i relation till kurser eller teman som 

anknyter till detta kunskapsområde. (Skolverket, 2000, s. 98.) 
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Samtidigt reserverar man sig för införandet av livskunskap efter-
som de frågor som inryms i ämnet är sådana som ska genomsyra 
hela skolans verksamhet. Att införa ett särskilt ämne, med lokala 
kursplaner, medför därför en risk för att dessa frågor enbart tas 
upp på livskunskapstimmar istället för att vara en naturlig del av 
alla ämnen (Skolverket 2000). Inspektionen ger en alternativ möj-
lighet att utvidga kunskapsområdet sex och samlevnad genom att 
lägga till ordet ”samhälle” i rubriken. Argumentet för detta är att 
ett namn på kunskapsområdet som explicit handlar om sex, sam-
levnad och samhälle kan säkra dess tvärvetenskapliga förhållnings-
sätt. Framhållandet av samhället kan också förstås utifrån en syn 
på skolan som viktig arena för socialisation. Detta görs gällande av 
inspektörerna i jubileumsskriften Hela livet – 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan (Nilsson, 2005), där författaren 
menar att en vidare förståelse av sex och samlevnadsfrågor är nöd-
vändig för att skolan ska hjälpa barn och ungdomar att växa in i 
samhället.  

Genomförandet av kvalitetsgranskningarna ger en tydlig bild av 
hur de ordinarie skolämnena separeras från tvärgående ”stuprör” 
som exempelvis sex och samlevnad, ANT (alkohol, narkotika och 
tobak) och jämställdhet. Uppdelningen kan tolkas som att skolans 
kunskapsuppdrag är det primära, medan de sociala, demokratiska 
och personnära frågorna är sekundära. Dessutom cementeras bil-
den av sex och samlevnad och ANT som frågor utan relation sins-
emellan. Genom att lyfta fram både styrkor och svagheter med in-
förandet av livskunskap som skolämne synliggör skolans myndig-
heter problematiken med ämnet livskunskap, men utan att för den 
skull ge tydligare riktlinjer.  

Sammantaget kan skolans relation till livskunskap som skolämne 
sägas vara dubbelbottnad. Ämnet fyller både en funktion i genom-
förandet av skolans hälsoprojekt12 och i skolans arbete med demo-
krati och gemensamma värden. Införandet av livskunskap ramar in 
de hälsoinriktade kunskapsområden som annars riskerar att falla 
mellan stolar på grund av att de är menade att ingå i alla ordinarie 
undervisningsämnen. Samtidigt riskerar livskunskapsämnet, som 
                                                  
12 Begreppet projekt ska här inte förväxlas med de många tidsbegränsade insatser som förekommer 
inom skolan, utan snarare som en diskurs om skolans uppdrag.  
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framgått, att dränera skolans verksamhet på de grundläggande 
demokratiska värden som ska genomsyra skolans verksamhet.  

 
Konkurrerande formuleringar av skolämnet livskunskap 
Jag har i detta kapitel visat hur aktörer definierar skolämnet livs-
kunskap på en nationell nivå. Som framgått finns tre framträdande 
praktiker, inom vilka skolämnet livskunskap tolkas med utgångs-
punkt i olika och stundom också konkurrerande agendor.  

I den diskursiva praktik där politiska ärenden formuleras och 
tolkas, konstitueras livskunskap som ett skolämne som ska upp-
rätthålla skolans demokratiska fostransuppdrag. Som jag visat 
finns emellertid i den här specifika praktiken flera motsatta me-
ningar om hur ämnet bör utformas och vad det ska innehålla. 
Granskningen av hur skolämnet livskunskap omnämns och definie-
ras i det politiska rummet synliggör en diskussion om hur skolan 
kan bidra till ett tryggare samhälle. I de politiska aktörernas for-
muleringar av ämnet är det möjligt att urskilja formuleringar som 
står i opposition till varandra. Denna politisering kan betraktas 
som en förutsättning för upprätthållandet av demokratiska värde-
ringar (Stoltz, 2009) och blir i sig en naturlig del av den diskurs om 
livskunskap som demokratisk insats som tar form inom ramen för 
den politiska praktiken.  

Bland flera olika tolkningar av ämnet är två mer framträdande. I 
den ena versionen, förespråkad av socialdemokratiska politiker, 
argumenteras för barns och ungas behov av att få reflektera över 
relationer, konflikter och olika kunskapsinnehåll för att fungera i 
samhället. I den andra tolkningen, det vill säga enligt representan-
ter från flera av de borgerliga partierna, pekar man på att vuxna 
måste ta ett ökat ansvar för att hjälpa unga att anpassa sig efter 
samhälleliga värden. Livskunskap blir därmed ett sätt att organise-
ra en fostran av barn och unga så att de lever på ett sätt som inte 
innebär att de skadar sig själva eller varandra. En gemensam näm-
nare är dock att man vill rusta barn och ungdomar så att de klarar 
sig i ett riskfyllt samhälle. Gemensamt för de politiska ärendena är 
att de baserar sina argument på barns utsatthet, och ohälsa i syn-
nerhet.  

Det är inte enbart politiker som ger sig in i kampen om att defi-
niera livskunskap som skolämne. Även de nationella myndigheter-
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na är aktörer som definierar livskunskapsämnet till stor del med 
utgångspunkt i vilken fråga som fokuseras på respektive myndig-
het. Statens folkhälsoinstitut har ett brett och övergripande ansvar 
för flertalet folkhälsoområden, medan Socialstyrelsens huvudsakli-
ga uppdrag i sammanhanget berör sexuell hälsa. Definitionerna 
överlappar varandra, men karaktäriseras båda av förhoppningar 
om att kunna se effekter av undervisning i livskunskap på en sam-
hällelig nivå, exempelvis i form av minskade aborttal, ett minskat 
bruk av alkohol, narkotika och tobak, samt lägre brottstal. Som vi 
kan se är ämnet, när det tolkas och formuleras inom ramen för 
folkhälsopraktiken, tydligt framskrivet som en del av en hälso-
diskurs. Tolkningarna av ämnet i den här praktiken baseras på en 
kompensatorisk diskurs, vilken innebär att man vill förse barn med 
skyddsfaktorer för att förebygga ohälsa som kan följa med exploa-
tering av riskfaktorer (se Ogden, 2005).   

Polemiken om vad livskunskapsämnet omfattar förstärks än mer 
av de motsägelsefulla budskap som förmedlas via skolans egna 
myndigheter. Skolmyndigheterna tar varken ställning för eller emot 
livskunskap som skolämne. Skolverket och den tidigare Myndighe-
ten för skolutveckling är aktörer som ger en tvetydig definition av 
livskunskap som skolämne. Här omskrivs ämnet såväl som strategi 
för att samla och vidga skolors arbete med ämnesövergripande 
kunskapsområden och värdefrågor, samtidigt som man pekar på 
att schemaläggandet av ämnet kan leda till att den gemensamma 
värdegrunden dräneras från övriga undervisningsämnen (Skolver-
ket, 2000, samt 1999). Som vi kan se ställs delar av skolans upp-
drag emot varandra (förebyggande insatser genom ämnesövergri-
pande kunskapsområden kontra värdegrunden) när skolans myn-
digheter går in som aktör för att definiera skolämnet livskunskap.  

Som jag har visat formuleras ämnet på det nationella planet ut-
ifrån en demokratisk diskurs där gemensamma och samhälleliga 
demokratiska värden är centrala. Om detta råder enighet aktörerna 
(förespråkarna) emellan. Det råder också en enighet gällande livs-
kunskapsämnets förebyggande potential, i den omfattningen att det 
handlar om att motverka barns utsatthet och om att främja hälsa. I 
sin tur visar detta på att ”den riskfyllda barndomen” kan betraktas 
som en nodaldiskurs (Fairclough, 2010) för vad som föregår inom 
ramen för livskunskapsämnet i sammanhanget. Som diskurs be-
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traktad konstituerar den riskfyllda barndomen en syn på barn som 
marginaliserade och som i behov av skydd (Lee, 2001; Mayall, 
2002; Qvortrup 2000, 2005; se även Beck, 1986/2005). Runt den-
na diskurs kretsar sedan flertalet tolkningar av vad som utgör ris-
ker för barn och vilka olika strategier som kan lösa problemen. 
Bland annat skiljer sig de politiska aktörernas uppfattningar åt gäl-
lande vad som ska förebyggas och vad ämnet ska innehålla. De 
olika aktörernas tolkningar av ämnet kan betraktas som olika 
aspekter eller brottstycken av nodaldiskursen, i stor omfattning be-
roende på utifrån deras respektive uppdrag och positioner. Enklare 
formulerat – tillsammans ger de olika konkurrerande tolkningarna 
av ämnet (det vill säga så som det tolkas dels utifrån den demokra-
tiska diskursen och dels utifrån folkhälsodiskursen) en hänvisning 
om en mer sammansatt bild av vad som omfattar den riskfyllda 
barndomen.  

Med utgångspunkt i analysen har jag visat vilka definitioner som 
är rådande i texter på ett nationellt plan. Jag ska nu övergå till att 
se hur diskurser om livskunskap (om)tolkas av aktörer på en över-
gripande kommunal nivå.  
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5. TOLKNINGAR AV LIVSKUNSKAP  
I KOMMUNAL PRAKTIK 

Som framgått av tidigare kapitel har intresset för skolans sätt att 
arbeta med värdegrundsfrågor, sex och samlevnad och det som nu 
kallas livskunskap varit stort på ett nationellt plan från 1990-talet 
och framåt. Flera aktörer, såsom politiker, Statens folkhälsoinstitut 
och skolans myndigheter gör anspråk på att definiera vad ämnet är 
och ska innehålla, samt i viss omfattning också hur det ska organi-
seras i skolans praktik. Frågan är vad som sker när dessa nationellt 
utformade definitioner tolkas på en lokal nivå?  

På flera håll i landet fungerar kommuner och landsting som en 
länk mellan nationella myndigheter och enskilda skolor. Det är 
framförallt storstadsregionerna som erbjuder skolor särskilda re-
surser för att utveckla sitt arbete med hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser (se t.ex. www.cebuh.goteborg.se; www.lafa.se; 
www.malmo.se/folkhalsa), men snarlika satsningar förekommer 
även i mindre kommuner (www.helsingborg.se). Malmö är en 
kommun med många sociala svårigheter, som uppmärksammas na-
tionellt13. Mot den bakgrunden har man satsat särskilt på ett flertal 
hälsofrämjande och förebyggande verksamheter, av vilka flera er-
                                                  
13 I rapporter och särskilt utformade strategier vill Malmö stad åtgärda en rad problem såsom segre-
gering, barnfattigdom och höga aborttal bland unga. Mer information om detta finns exempelvis i 
Malmö stads handlingsprogram Välfärd för alla – det dubbla åtagandet: 
(http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800037725/v%C3%A4lf%C3%A4rd+f%
C3%B6r+alla.pdf, senast hämtad 2010-12-12); Malmö stads program för sexuell hälsa 
(http://www.malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med/Sa-arbetar-vi-med.../Folkhalsa/Sexuell-
halsa/pagefiles/prog_sex_halsa.pdf, senast hämtad 101025); samt strategin för det tobaks- alkohol 
och narkotikaförebyggande arbetet i Malmö (http://www.lansstyrelsen.se /NR/rdonlyres/F1CA8937-
1F51-4DBE-BF2E-2F26A2EF09FD/112571/EDFhandlingsplan.pdf, senast hämtad 101212). 
 



  86 

bjuder skolor stöd att utveckla projekt eller arbetssätt som kommit 
att kallas livskunskap eller att omfattas av vad som betecknas som 
livskunskap.  

Som jag kommer att visa förekommer på ett kommunalt plan, å 
ena sidan en variant av livskunskap som ramar in och utvecklar 
den ofta kritiserade undervisningen i sex och samlevnad. Denna 
version av ämnet kan sägas vara orienterad mot livskunskap som 
en del av den demokratiska diskursen. Detta innebär en syn på 
livskunskap som ett sätt att etablera gemensamma värden och er-
bjuda möjligheter till reflektion över existentiella frågor, det vill 
säga frågor om livet, kärlek, relationer och sexualitet (se kapitel 4). 
Å andra sidan förekommer också social och emotionell träning, det 
vill säga den tolkning av livskunskap som förespråkas av Statens 
folkhälsoinstitut. I denna tolkning av ämnet står individer i fokus. 
Det är emellertid framförallt individers individuella utveckling som 
fokuseras, medan elevers aktörskap beaktas i mindre grad. Båda 
versionerna har kommunpolitiskt stöd och finansieras till stor del 
med statliga medel för förebyggande ändamål. Båda versionerna är 
således också att betrakta som hälsoprojekt, men förespråkar som 
jag ska visa skilda sätt att organisera ämnet i den lokala skolprak-
tiken.  

Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med två av Malmö 
stads nyckelpersoner för utvecklingen av dessa båda inriktningar 
av livskunskap analyserar jag i detta kapitel vilka föreställningar 
om skolämnet som framhålls i den övergripande kommunala prak-
tiken. Under cirka en timme långa (åtskilda) intervjuer har de be-
skrivit sina respektive erfarenheter av skolämnet livskunskap.  

Som jag kommer att visa har båda informanterna stort inflytan-
de när det gäller skolors formuleringar av ämnet, men de har olika 
förutsättningar för sina respektive arbeten. 

 
Kommunala företrädares definitioner av livskunskap 
Malmö stads folkhälsoenhet handlägger politiska ärenden och 
samordnar folkhälsofrågor. Via folkhälsoenheten fördelas resurser 
till skolors förebyggande insatser. I detta arbete har skolämnet 
livskunskap kommit att få en central funktion. Ämnet tolkas dock 
olika beroende på vad som man menar ska förebyggas. Det före-
byggande arbetet mot tobak, alkohol och narkotika lyfter fram 
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psykosociala program där SET framställs som en användbar me-
tod, medan arbetet för sexuell hälsa istället fokuserar skolors arbe-
te med sex och samlevnad.  

Strategierna är inte helt förenliga med varandra. Tobak, alkohol 
och drogförebyggandet kan sammanfattas som insatser för att få 
unga att avstå från något som anses icke-önskvärt. I det arbetet är 
det vanligt att man helt utelämnar information om droger, efter-
som man därmed riskerar att göra (så kallat risktagande) elever 
mer nyfikna. Arbetet för sexuell hälsa går i annan riktning, inte 
minst för att det som kan betraktas som icke-önskvärt i samman-
hanget är konsekvenser av osäker sex, snarare än av sexualiteten i 
sig. Insatserna här handlar därför om att betona det lustfyllda med 
sexualitet, men samtidigt ge kunskaper om graviditet och sexuellt 
överförbara infektioner. 

Jag kommer nu att analysera hur den första av nyckelpersonerna 
(en samordnare vid folkhälsoenheten, här kallad folkhälsosamord-
naren) tolkar och formulerar ämnet livskunskap. Därefter presen-
teras analysen av intervjun med den andra nyckelpersonen (en pro-
jektledare för ett hiv-förebyggande projekt, här kallad projektleda-
ren).  
 
Inriktning 1: Livskunskap som drogförebyggande insats 
En av de större insatserna som samordnas av Folkhälsoenheten är 
Socialdepartementets storstadssatsning Mobilisering mot narkoti-
ka. Evidensbaserad forskning framhålls inom folkhälsoarbete inte 
minst gällande de insatser som riktas mot skolan (Ogden, 2005). 
Av denna anledning lyfts SET fram som en prominent metod, hårt 
lanserad inom ramen för den nationella satsningen Mobilisering 
mot narkotika. Som en del av denna satsning finansierar Folkhäl-
soenheten bland annat utbildningar av särskilda SET-handledare, 
som sedan bistår skolor med handledning och fortbildning. Utifrån 
detta perspektiv blir programmet SET liktydigt med livskunskap, 
även om folkhälsosamordnaren menar att det är en smal definition 
av ämnet: 

 
För mig är livskunskap delvis ganska definierat av en av model-

lerna för att jobba med livskunskap, nämligen SET. Jag har 

gjort det bekvämt för mig och går bakvägen. Annars är livskun-
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skap egentligen ganska svårt att definiera. Man kan säga att 

livskunskap är de frågor som är angelägna för unga människor 

men som inte ryms i ordinarie skolämnen och så kan man 

sammanfatta det ”det här är livskunskap. Men då blir det 

gränslöst och svårdefinierat för mig. Så jag har backat tillbaka 

nu och utgår väldigt ofta ifrån SET när jag använder ordet livs-

kunskap. (Ur intervju, 080421.) 

 
Som framgår hämtas definitionen av livskunskap från folkhälso-

diskursen (se föregående kapitel), men har här avgränsats till den 
evidensbaserade och styrda modellen SET. Hans förståelse är att 
SET är enkelt sätt för pedagoger att arbeta eftersom programmet 
följer ett färdigt undervisningsmaterial. Paradoxalt nog visar sig 
evidens vara ett komplicerat och omdiskuterat begrepp, vilket 
folkhälsosamordnaren är medveten om. Evaldsson & Nilholm 
(2009) menar exempelvis att begreppet evidens omfattar flera 
svagheter när det ska appliceras på en pedagogisk praktik. Dels fö-
religger svårigheter att identifiera vilka arbetssätt som har god ef-
fekt och mer specifikt vad i det arbetssättet som fungerar. Dels är 
det svårt att överföra forskningsresultaten på grund av svårigheter 
att återskapa de situationer som evidensen baseras på. Det tycks 
med andra ord, enligt författarna, finnas anledning att förhålla sig 
kritisk till begrepp som ”evidens” och ”evidensbaserade program” 
(se även SBU 2010:202). 

Folkhälsosamordnaren menar vidare att det vore oetiskt av ho-
nom, som folkhälsoarbetare att ta avstånd från betydelsen av att 
använda evidensbaserade metoder. Samtidigt ser han hur en del 
pedagoger ställs inför praktiska dilemman vid tillämpningen av 
SET. Till exempel kan det strukturerade sättet att arbeta å ena si-
dan uppfattas som en trygghet för pedagoger, som serveras med 
arbetssätt som ”bevisligen” fungerar (om genomförda som re-
kommenderat) och därmed inte behöver ägna tid åt att söka nya 
arbetssätt. Å andra sidan innebär den styrda formen en begräns-
ning av vad man skulle kunna göra i klassrummet. Programmen 
erbjuder inget utrymme för spontanitet i upplägget eftersom evi-
densen, det vill säga det vetenskapligt bevisade resultatet av insat-
sen, är starkt kopplad till huruvida konceptet genomförs som före-
skrivet eller inte.  
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Det ideala sättet att jobba med livskunskap skulle enligt folkhäl-
sosamordnaren vara att ha livskunskap som förhållningssätt, men 
han tror att detta är svårt att göra i praktiken:  

 
Det är oerhört svårt att använda förhållningssätt som ledstjärna 

alla klarar det inte. Det måste vara både-och: sträva efter ett 

förhållningssätt, men schemalagt för att det ska bli av. Ett för-

hållningssätt mellan pedagoger och barn som är en röd tråd. 

Men alla fixar inte det. (Ur intervju 080421.) 

 
Pedagogens förhållningssätt görs av folkhälsosamordnaren till en 

avgörande faktor för utfallet av det förebyggande arbetet. En pe-
dagog med livskunskap som förhållningssätt ser varje elev, ger po-
sitiv kritik så fort tillfälle erbjuds och jobbar aktivt med att stärka 
goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare vilket, 
enligt samordnaren, är svårt att lyckas med i praktiken. Som en 
konsekvens av att pedagogens arbete betonas, hamnar lärares di-
daktiska skicklighet och det som i pedagogisk forskning kallas för 
autenticitet (se Fibaek-Laursen, 2004; Kindeberg, 1997; Malm, 
2008) eller känslomässig lyhördhet (jfr Karlson, 2003) i fokus. Pe-
dagogen Tina Kindeberg (1997) diskuterar i sin avhandling lärares 
förutsättningar att arbeta förebyggande och kommer fram till att 
lärarens engagemang och tilltro till sitt arbetssätt är avgörande för 
utkomsten. Att undervisningen i livskunskap lyckas vilar alltså 
främst på att läraren är autentisk och skicklig. Mot den bakgrun-
den kan man fråga sig huruvida evidensbasering går att mäta i rela-
tion till lärarkompetens. Ett problem i sammanhanget är, enligt 
folkhälsosamordnaren att program som SET vilar på en forsk-
ningstradition som saknar särskild kunskap om skolan.  

 
Saker är för dem [preventionsforskare och medicinare] bättre el-

ler sämre och det kan man ta reda på genom en vackert desig-

nad studie. Denna typ av forskning klarar inte att mäta relatio-

ner och känslor, dvs det som sker på skolorna. Man behöver 

utveckla kunskaper inom detta fält. (Ur intervju 080421.) 

 
För att komma tillrätta med problemen, menar folkhälsosam-

ordnaren att dessa olika fält borde mötas och utbyta erfarenheter – 
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preventionsforskare saknar kunskaper om pedagogik och vice ver-
sa: 

 
Detta är ett utvecklingsområde – alltså hela folkhälsobegreppet. 

Självklart så tycker vi att vi har en mycket större kunskap om 

det här än vad skolans folk har. Och givetvis så leder detta till 

mycket stor irritation ifrån skolans folk när det kommer viktig-

pettrar och experter som säger sig veta vad skolan behöver. Och 

det är inte alls så vi vill se oss själva. Nu pratar jag bara om 

mig, tillsammans med alla andra folkhälsoarbetare. Utan vi har 

en viss kompetens som vi gärna vill erbjuda skolan, men skolan 

vill bara ta emot kompetens när de själva vill. Ett av grundpro-

blemen är att vi knackar på dörren för ofta, tvingar oss in på 

skolan ”nu ska ni ha vår hjälp, detta fattar ni ingenting om”. 

Och så får vi inte lov att göra, utan vi måste vara ödmjuka inför 

skolan. Gärna berätta för skolan att ”vi finns och har en viss 

kompetens och när ni på skolan känner att ni vill bolla tankar 

om de här frågorna – ring oss då så kommer vi! (Ur intervju 

080421.) 

   
Folkhälsosamordnarens beskrivning av svårigheterna med att 

implementera ämnet i den lokala skolpraktiken synliggör en kon-
flikt mellan Statens folkhälsoinstituts/Socialstyrelsens betoning av 
livskunskap som skolämne och skolans egna projekt. Problemet 
består i att andra myndigheter än skolans vill in på skolans arena 
för att genomföra sina insatser. Skolan kan utifrån detta perspektiv 
tolkas som en målgrupp för bland annat folkhälsoinsatser, utan att 
ta hänsyn till skolans egen agenda och utbildningspolitiska riktlin-
jer.  

Situationen indikerar att professioner hotar varandra, vilket för-
svårar möjligheter till samverkan. Barndomsforskarna Sommer, 
Pramling Samuelsson och Hundeide för ett resonemang om veten-
skapers ”tomma” kunskaper om varandras fält (2010, se även ka-
pitel 4). Det måste, enligt folkhälsosamordnaren, finnas en öd-
mjukhet inför varandras kunskaper om olika frågor och ett ömse-
sidigt behov av samarbete. Ett annat problem i sammanhanget är 
att han känner sig begränsad av kommunens struktur. Han beskri-
ver att han som tjänsteman inte har någon möjlighet att själv ta 
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kontakt med skolor. Istället måste alla hans ärenden gå genom sta-
dens hierarkiska organisation: 

 
Då blir det besvärligt att konkurrera med kommersiella krafter-

na som inte alls är begränsade, de kan dessutom lämna över 

tjocka broschyrer i fyrfärg... men vi som tycker vi har mer 

kompetens än de kommersiella krafterna, vi är begränsade i att 

ta kontakt med dem som bestämmer över skolans vardag. (Ur 

intervju 080421.) 

   
Folkhälsosamordnaren ger uttryck för en paradoxal situation, 

där kommunens egen organisation också är ett hinder i verkstäl-
landet av politiska beslut. När kommunens egna erbjudanden låter 
sig dröja öppnas skolan för kommersiella krafter att sälja in olika 
arbetssätt, pedagogiska program och övningar till skolorna. Sko-
lans nya och öppna identitet, som annars karaktäriserar den samti-
da barndomen, kan därmed sägas vara begränsad när det gäller 
spontana kontakter inom kommunens verksamhet.  

Som vi nu har sett i folkhälsosamordnarens beskrivning trans-
formeras diskursen om livskunskapsämnet när vi närmar oss den 
lokala praktiken. Den bild av livskunskap som kommer fram i 
folkhälsosamordnarens beskrivning är mer komplex än den defini-
tion som förmedlas via folkhälsoinstitutet. Genom att definiera 
livskunskap som SET drar han nytta av folkhälsodiskursen, där 
evidens är centralt. Samtidigt börjar begreppet evidens att luckras 
upp och problematiseras med utgångspunkt i talet om pedagogers 
svårigheter med att implementera programmet i den lokala skol-
praktiken. Lärarna tycks i praktiken vilja något annat än att följa 
det strikta programmet. I och med denna förskjutning i förståelsen 
av livskunskap väcks flera nya frågor avseende lärarnas autentiska 
engagemang och professionalism relativt SET och evidens.  

Jag ska nu övergå till att undersöka vilka diskurser projektleda-
ren för det hiv-förebyggande projektet drar nytta av i sitt arbete 
med skolämnet livskunskap. 
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Inriktning 2: Livskunskap som inramning av sex- och samlev-
nadsfrågor 
Via folkhälsoenheten fördelas också statliga hiv-förebyggande bi-
drag som ofta går till skolors utveckling av sex- och samlevnads-
undervisning eller livskunskap. Dessa projektmedel är villkorade av 
Socialstyrelsen men det finns inga särskilda rekommendationer gäl-
lande vilka arbetssätt eller program som skolorna ska arbeta med. 
Istället lägger man här tonvikten vid att erbjuda processledning 
med utgångspunkt i skolors olika behov och förutsättningar. Ge-
nom att bygga nätverk hoppas man på en synergieffekt, där skolor 
tar hjälp av varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Sko-
lorna i nätverket kallas modellskolor och för att vara en sådan 
finns vissa kriterier som bygger på Skolverkets kvalitetsgranskning 
av de ämnesövergripande kunskapsområdena och efterföljande re-
kommendationer (2000; Nilsson & Sandström, 2001).  

Det finns ett projekt som sedan flera år tillbaka erbjuder skolor 
processtöd för utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen, 
ofta genom att införa livskunskap som ämne på schemat. Såhär be-
skriver projektledaren livskunskap: 

 
Det innehåller, för barnen innehåller det en uppsjö av olika... 

alltså nu pratar jag om ”i den bästa av världar”, jag vet att det 

inte alltid är så. Det innebär att eleverna får, genom olika me-

toder som teater, musik, samtal... olika uttryck, får lov att prata 

om vänskap kärlek flirt förälskelse hur jag kan må bra och hur 

jag kan få andra att må bra. (Ur intervju, 080421.) 

 
Som framgår formulerar projektledaren ämnet på ett sätt som 

påminner om tolkningar av ämnet inom ramen för den politiska 
diskursiva praktiken (i synnerhet som den uttrycktes av de social-
demokratiska representanterna, se kapitel 4). Här finns en ansats 
till demokratisk fostran genom att eleverna förväntas bli mer själv-
ständiga och reflekterande över sig själva i relation till andra. Ton-
vikten ligger vid elevers behov av att få diskutera relationer och 
välfärd. Samtidigt betonar projektledaren vikten av att det erbjuds 
olika uttryck med hjälp av varierade arbetssätt.  

I projektledarens beskrivning framstår livskunskap som en mot-
sättning till ”regelgenomgång” och ”uppfostran”, vilket påminner 
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om den motion som lämnades till Riksdagen 1994 (Motion 
1994/95:Ub376): 

 
[D]et finns en vana i hela skolvärlden – att skolan förmanar ele-

ver att skolan uppfostrar elever. Det är inget man bara kastar 

undan. Alltså det är ju en jättelång tradition. Genom livskun-

skapen kanske skolan och lärarna får en utmärkt möjlighet att 

träna sig i att omformulera sig. För vi är väldigt vana vid att 

problematisera och ge regler och jobba utifrån det. Vi får inte 

glömma heller att vi är liksom mitt uppe i en sorts revolution i 

skolväsendet. (Ur intervju 080421.) 

 
Projektledaren vill se livskunskap som del av en revolution inom 

skolan, där synen på barn, ungdomar och lärande förändras. Vä-
gen till livskunskap har alltså påbörjats, menar hon, men lång väg 
återstår innan ett färdigt ämne har tagit form som tar hänsyn till 
elevers delaktighet. En viktig del i det arbetet handlar om att for-
mulera och revidera lokala kurs- och arbetsplaner, som ramar in 
ämnet. 

Livskunskap görs i projektledarens definition till en del av en 
skolutvecklingsprocess, som omfattar en förändrad syn på barn 
och barndom. Frågan är om synen på pedagogprofessionen också 
förändras? Enligt projektledaren är skolornas behov av att utveckla 
arbetet med ämnesövergripande kunskapsområden och värdefrågor 
både stort och svårt. Mot den bakgrunden blir färdiga program 
bekväma lösningar för många skolor.  

 
[Jag värjer] mig rent personligen mot att det finns ett recept som 

man kan baka efter och ut ur ugnen kommer tjusiga, ställnings-

tagande medborgare som tar på kondom och inte röker och 

dricker och är snälla mot andra människor. Bara jag gör på det 

här sättet. Jag har så jättesvårt att tro att det skulle kunna ske. 

(Ur intervju, 080421.)  

 
Projektledaren ställer sig dock kritisk till arbetet med färdiga 

program, som exempelvis SET och tar tydligt avstånd från de fär-
diga, receptliknande program som implementeras på skolor. De-
mokrati är en reflexiv process (se de två föregående citaten) som 
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måste bygga på elevers egna intressen och engagemang. I samman-
hanget blir arbetet med arbetsplaner för skolämnet livskunskap 
och andra lokala policydokument centralt. Under intervjun beskri-
ver projektledaren skolors utveckling av lokala arbetsplaner, vilka 
baseras på lärares formuleringar av sina respektive skolors behov. 
Ibland utformas planerna som checklistor i syfte att garantera sko-
lans alla barn och ungdomar samma undervisning.  

I den nationella kvalitetsgranskningen av de ämnesövergripande 
kunskapsområdena (2000, se även Nilsson, 2005) framkom att in-
förandet av livskunskap i vissa fall innebär en risk för att värde-
grunden ”checkas av” inom ramen för ämnet och på så vis glider 
bort från det vardagliga arbetet. Projektledaren ser dock inte detta 
som en risk: 

 
Jag har hört det innan och jag tycker det är ett jättekonstigt ar-

gument. Däremot så skulle det kunna vara så kanske, snarare 

tvärtom, att när det kommer upp något på livskunskapen så ge-

nererar det nånting - kanske på svenskan? Kanske man börjar 

tänka annorlunda när man har matteexempel och ska räkna 

hushållsbudgeten? Det kanske inte är lika självklart att det är 

Ali och Nadja utan Ali och Johan som bor ihop. Alltså, det 

händer ju saker även med lärarnas ”livskunskap” när de jobbar 

med livskunskap med ungarna. Och det är väl jättehärligt att 

både pedagoger och ungar kan utvecklas samtidigt. (Ur intervju, 

080421.)  

 
Arbetet med de lokala policydokumenten handlar inte så mycket 

om att förändra det kunskapsrelaterade innehållet utan om att ar-
betslagen ska hitta perspektiv på innehållet som stämmer överens 
med läroplanen. Detta innebär, enligt projektledaren, att pedago-
gerna klarar balansgången mellan att man bekräftar barnen och 
ungdomarna och förmedlar känslan av att duga som man är, och 
att samtidigt bryta de normer som skapar oron för att inte duga. 
Som framgår drar projektledaren nytta av de diskurser om livskun-
skap som framhålls i de statliga myndigheternas dokument. Hon 
förhåller sig till både skolans värdegrund och allas lika värde och 
möjligheter att fritt utveckla sina identiteter (Lpo94), och till det 
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folkhälsopolitiska målområdet 8 (sexuell hälsa, se Statens folkhäl-
soinstitut, 2006).  

Hon intar ett inkluderande förhållningssätt som eftersträvas i 
arbetet med livskunskap, exempelvis genom att undvika att lyfta 
hbt-frågor (homo-, bi-, samt transpersoner) som någonting särskilt 
när man talar om sexualitet (Martinsson & Reimers, 2008). Istället 
frångår pedagogen normen om en hegemonisk heterosexualitet ge-
nom att byta ut begrepp som ”flickvän” och ”pojkvän” till ”part-
ner” för att alla ska känna sig berörda och delaktiga i samtalet. 

Projektledaren menar att arbetet med att upprätta lokala arbets-
planer är ett sätt att överbrygga svårigheterna med att tolka sko-
lans styrdokument: 

 
Styrdokumenten är skrivna för en tid, dit vi ännu inte hunnit. 

Och för lärare som inte finns ännu. (Ur intervju 080421.)  

 
Utifrån detta synsätt är det ständiga arbetet med revidering och 

omformuleranden av lokala kursplaner en nödvändig process för 
att skolorna ska kunna bygga upp en gemensam värdegrund. Pro-
jektledarens uttalande visar på en kritisk hållning till att lärare 
ännu inte fått en chans att tillgodose sig de kunskaper som krävs 
för att upprätthålla det som föreskrivs i skolans styrdokument. 
Livskunskapsämnet görs enligt denna definition till ett redskap för 
skolorna att genomföra sitt uppdrag. Genom att utforma detalje-
rade arbetsplaner, som kan fungera som checklistor hoppas pro-
jektledaren att skolorna komma tillrätta med den ojämlikhet i un-
dervisningen som Skolverket lyfte fram i kvalitetsgranskningen av 
de ämnesövergripande kunskapsområdena (2000).   

Ett problem i arbetet med att skapa en gemensam värdegrund, 
menar projektledaren är det rika utbud av program och projekt 
som skolorna köper in av konsulter. Problemet som hon beskriver 
är inte att skolorna vänder sig till konsulter, utan framförallt att 
skolorna mer eller mindre urskiljningslöst blandar insatser. Många 
skolor har till exempel både livskunskap (eller motsvarande ämne 
med eget namn) och andra förebyggande insatser, som exempelvis 
ART (Aggression Replacement Training, se Wigerfelt, 2009) och 
elevmedling (se Kolfjord, 2009) på gång samtidigt. Flera av dessa 
skolor har dessutom ingått i ett förebyggande samarbete mellan 
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skola och föreningsliv, där arbetsmetoden KIOSK förekommer 
(kfum, idrott och social kompetens, se Peterson, 2008, 2009).  

De många olika pågående projekten skapar en så kallad ”pro-
jekttrötthet” vad gäller att införa, genomföra och utvärdera olika 
insatser. Projektledaren påpekar att det föreligger en risk att även 
eleverna drabbas av situationen. 

 
Jamen då blir vi ju ”ältiga”. Då blir vi ju tjatiga. Och då tappar 

dom [eleverna] ju engagemanget och då blir det ju inte så himla 

roligt. Nä, man kan ha det [skolämnet livskunskap] som en li-

ten pralin! (Ur intervju 080421.) 

 
För projektledaren är ett av målen med undervisningen att väcka 

engagemang hos elever, vilket hon alltså befarar motverkas när 
skolor inför flera olika projekt och metoder som alla, utan sam-
ordning, arbetar med värden och värderingar. Detta engagemang 
är som framgått kärnan i livskunskap enligt projektledaren, vars 
definition av ämnet gör den demokratiska diskursen gällande (det 
vill säga diskursen om gemensamma värden och existentiella frå-
gor), vilken hon knyter samman med skolans värdegrund. Eftersom 
hennes uppdrag är av förebyggande karaktär väver projektledaren 
dessutom in delar av folkhälsodiskursen (bland annat det som 
handlar om sexualitet och inflytande).  

 
Livskunskap, skolan och marknaden 
I den övergripande kommunala praktiken existerar alltså både en 
folkhälso- och en demokratisk diskurs som i sin tur sätter sin prä-
gel på hur skolämnet livskunskap bör förstås och utformas i sko-
lans vardagliga verksamhet. Som framgått av mina exempel får 
detta konkreta konsekvenser för hur skolorna i sin tur kommer att 
arbeta med ämnet i praktiken. Folkhälsosamordnaren och projekt-
ledaren för det hiv-förebyggande projektet konkurrerar med var-
andra om stadens skolors uppmärksamhet. De är dock eniga om 
att konkurrensen dock är större än bara dem emellan. Situationen 
innebär att skolans olika uppdrag ställs emot varandra och skolor 
inte bara väljer metoder, utan tvingas att prioritera vad som ska 
förebyggas. De politiskt förankrade program som förmedlas i form 
av de kommunala aktörer som jag just beskrivit möter hård mark-
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nadsmässig konkurrens av fristående konsulter och företag (se även 
Vallberg Roth & Månsson, 2008), som är fria att ta kontakt med 
vilka de vill. Vid sidan av de kommunala aktörerna finns således 
ytterligare en aktör: Den kommersiella kraften.  

Det kommersiella materialet har inte närmare granskats inom 
ramen för föreliggande avhandling, men det tycks enligt de inter-
vjuade aktörerna vara väldigt varierat. För skolornas del innebär 
konkurrenssituationen ett stort utbud, men marknaden öppnar 
samtidigt för möjligheter att tjäna pengar på skolans svaga punkter 
(se von Brömssen, u.å., för en kritisk diskussion). Enligt informan-
ternas beskrivningar är det svårt för skolorna att bedöma kvalite-
ten: somligt som erbjuds är evidensbaserat, annat inte. Annat är 
möjligt att anpassa efter lokala förutsättningar, annat inte. Somliga 
program är dyra, andra inte.  

Livskunskap, skolämnet som många hoppas ska fungera som 
motbild till kommersiella och massmediala ideal, har blivit en han-
delsvara, i olika förpackningar och med olika innehåll. Den enskil-
da skolan anpassar således ämnet, inte bara efter egna behov, utan 
också i stor utsträckning efter egen budget. Många skolor finansie-
rar utvecklingen av livskunskap med stöd från fonder eller genom 
statliga bidrag, vilket också skapar en ekonomisk ojämlikhet i 
barns och ungdomars skolgång. 

 
Olika inriktningar av skolämnet livskunskap i kommunen 
Som vi sett lyfts livskunskap både fram som social och emotionell 
träning och som en hiv-förebyggande insats. Tolkningen av livs-
kunskapsämnet som social och emotionell träning är tydligt sam-
manvävd med den folkhälsodiskurs som betonar individer och in-
dividers utveckling. Inom det hiv-förebyggande projektet orienterar 
sig istället tolkningen av ämnet mot elevers möjligheter till reflek-
tioner om gemensamma och samhälleliga värden, vilket kan till-
skrivas den demokratiska diskursen. Båda inriktningarna har poli-
tiskt och ekonomiskt stöd och båda har ekonomiskt stöd i form av 
statliga medel. Det betyder i sin tur att finansieringarna riktas åt 
olika frågor som fungerar som parallella och konkurrerande verk-
samheter i skolans praktik. Hur livskunskap utformas i skolorna 
beror till viss del på vilken av dessa nyckelpersoner som man haft 
kontakt med på den enskilda skolan. 
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I likhet med de tolkningar av livskunskap som vi kunde se på na-
tionell nivå kan man urskilja gemensamma nämnare i de olika ak-
törernas definitioner av ämnet. De framträdande nationella formu-
leringarna av ämnet i relation till nodaldiskursen om den riskfyllda 
barndomen är väl synliga i de båda kommunala tolkningarna av 
skolämnet som lösning/förebyggare av sociala problem, liksom sy-
nen på livskunskap som hälso- och värdegrundsarbete.  

En ny aspekt av livskunskapsämnet som kommer fram i de båda 
kommunala företrädarnas tolkningar av livskunskap är särskiljan-
det mellan å ena sidan livskunskap som undervisningsämne och å 
andra sidan livskunskap som pedagogiskt förhållningssätt. Som 
skolämne är förvisso innehållet olika tolkat av de olika aktörerna, 
men i stor utsträckning handlar det i båda fallen om att skolämnet 
ska upprätthålla vissa gemensamma värden och normer. I både 
folkhälsosamordnarens och projektledarens definitioner förekom-
mer resonemang om livskunskap inte bara som skolämne utan 
även som pedagogiskt förhållningssätt (se Gustafsson, 2009). Detta 
kan förstås som en förlängning av undervisningsämnet, eller mer 
specifikt som lärares sätt att i sitt vardagliga arbete förmedla de 
normer och värden som skolans politiska uppdrag omfattar. Som 
förhållningssätt betraktat blir därmed livskunskap ett didaktiskt 
grepp för att konkretisera den gemensamma värdegrunden. Både 
folkhälsosamordnaren och projektledaren ser livskunskap som ett 
utvecklingsarbete, där pedagogerna ställs inför en ”ny” sorts pro-
fessionalism.  

När livskunskap formuleras på det övergripande kommunala 
planet sker vissa diskursiva förskjutningar i relation till tolkningar-
na av ämnet på det nationella planet. Som framgick av folkhälso-
samordnarens definition och beskrivning av ämnet framställdes 
ämnet som mer komplext och problematiskt än definitionen av 
livskunskap på det nationella planet. Till exempel försvåras im-
plementeringen av ämnet både av den kommunala organisationen 
och av lärares motstånd mot att genomföra programmet SET så 
som det är föreskrivet.  

Analysen av projektledarens definition av livskunskap visar ock-
så på en komplexitet, vilken lyfts fram som en möjlighet och en 
nödvändighet snarare än som en begräsning. I sammanhanget lig-
ger tonvikten vid ett vidare sammanhang för frågor om sexualitet 
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och samlevnad, där demokratiska värden är centrala. Enligt denna 
tolkning av livskunskap framstår ett normkritiskt förhållningssätt 
som en pedagogisk utmaning (jfr Martinsson & Reimers, 2008).  
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6. SKOLÄMNET LIVSKUNSKAP  
I LOKALA DOKUMENT 

Som framgått i kapitel 4 och 5 är livskunskap ett skolämne som 
definieras med utgångspunkt i konkurrerande diskurser inom soci-
ala praktiker på såväl nationell som kommunal nivå, vilka har som 
minsta gemensamma nämnare att de bygger på ett engagemang för 
att förbättra barns livsvillkor och framtida möjligheter. Definitio-
nerna skiljer sig framförallt åt i synen på barn och barns aktörs-
kap. I den demokratiska diskursen såg vi att livskunskapsämnet 
gjordes till ett sätt att stärka barns kunskaper om demokratiska 
värden på ett samhällsplan. Dessutom kunde vi se att den tolkning 
av ämnet som gjordes utifrån folkhälsodiskursen är närmare knu-
ten till barns individuella hälsa och en del av strävan mot en ökad 
folkhälsa (se kapitel 4). 

De många skilda intressen, i form av olika aktörers definitioner 
av livskunskap, som ligger bakom framväxten av detta nya skol-
ämne öppnar som jag kommer att visa också upp en rad möjlighe-
ter för olika lokala tolkningar av ämnet. I det här kapitlet närmar 
jag mig frågan om vad det blir av ett sådant löst definierat skoläm-
ne i den lokala skolpraktiken – hur tolkas och organiseras livskun-
skapsämnet i lokala dokument på enskilda skolor? 

Kapitlet baseras på analyser av lokala dokument för skolämnet 
livskunskap, vid de 39 av Malmös 63 kommunala grundskolor 
som uppger att de arbetar med livskunskap (www.malmo.se, se 
även kapitel 3 för en metodbeskrivning). De insamlade dokumen-
ten är långt ifrån enhetliga, sannolikt som ett resultat av de olika 
versioner av ämnet som florerar på ett nationellt plan. Ur denna 
mångfald har jag kunnat se både generella drag (som kan sägas 
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vara gällande för flertalet skolor), liksom unika inslag (som endast 
förekommer på enskilda skolor). Ett av de generella dragen hos 
dokumenten är att de fungerar som lokala arbets- eller handlings-
planer för att uppnå nationellt uppsatta mål för skolans värde-
grund. 

I det följande presenterar jag hur ämnet livskunskap definieras i 
skolans dokument, det vill säga vilka aspekter som är centrala oav-
sett hur man i enskilda skolor tolkar livskunskap som skolämne. 
Som jag kommer att visa omfattar ämnet olika delar, bland annat 
personlig utveckling, jämställdhetsarbete, integration, samt relatio-
ner och konflikthantering. Det kunskapsrelaterade innehållet kan 
således jämföras med flera av de teman som lyfts fram i skolans 
värdegrund (Lpo 94; jämför också med utdraget från EU i kapitel 
4): 

 

Alla elever skall känna sig trygga i skolan. Samtliga rektorsom-

råden har arbetat aktivt med normer och värden. Värdegrunds-

arbetet anpassas lokalt och skolorna arbetar efter olika model-

ler och teman. Tex. EQ /…/, Tema respekt /…/, Livskunskap 

/…/. (Utdrag ur en stadsdels kvalitetsredovisning, 2008.) 
 

Utdraget ovan visar vilken effekt de olika definitionerna av livs-
kunskap kan ha i den lokala skolpraktiken. I en och samma stads-
del arbetar skolorna med olika kunskapsområden som (enligt min 
definition) alla kan inrymmas i skolämnet livskunskap14, men som 
här framställs som alternativa insatser. Det framgår emellertid inte 
av dokumentet vad mer specifikt dessa olika insatser omfattas av i 
praktiken. Det går av benämningarna att döma skönja att de olika 
parallella verksamheterna har olika syften. EQ (Emotionell intelli-
gens, Kimber, 1999; Wennberg, 2000; se även Gustafsson, 2009 
för en beskrivning av skolans arbete med emotionell intelligens i 
det vardagliga pedagogiska arbetet) är ett koncept som är inriktat 
mot att stärka individers känslomässiga kompetenser, medan till 
exempel Tema Respekt antyder att skolan arbetar med ett egen-
händigt utformat temaarbete om just respekt. Genom att införa 
livskunskap som skolämne hoppas skolor inte bara lösa en rad so-
                                                  
14 Jag vill understryka att jag i detta arbete inte är ute efter att tala om vilken definition som är mer 
rätt än någon annan, utan snarare att lyfta fram den dialektala komplexiteten om omgärdar ämnet. 
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ciala problem, utan som exemplet ovan visar framhåller skolor 
dessutom ämnet som en praktisk tillämpning av värdegrundsarbe-
tet (Löf, 2010). Därmed lanseras ämnet som ett värdegrundsarbete, 
vilket kan användas när skolorna svarar upp mot kommunens kva-
litetskrav.  

 

Skolämnet livskunskap och skolans värdegrund 
En central aspekt av livskunskapsämnet, som det görs gällande i 
lokala dokument, är strävan efter att etablera gemensamma vär-
den. Utifrån detta perspektiv knyter skolämnet an till skolans arbe-
te med värdegrunden, vilken enligt skolans läroplaner ska fostra 
barn till demokratiska medborgare (Lpo 94; Skolverket, 1999):  

 
Det framstår som än väsentligare att insatser görs för att dessa 

värden också får genomslag i skolans vardagliga praktik. Vär-

degrunden är inte läroplanens "poesidel". Värden har konse-

kvenser. Det ligger ett stort ansvar på de verksamma i skolan - 

och på skolans huvudmän - att skapa en verksamhet där värde-

grunden får praktiska konsekvenser och där det förs en levande 

debatt om värden och värdens konsekvenser med och mellan 

skolans personal, elever och föräldrar. (Skolverket, 1999, s. 

14.)15 

 

Av utdraget framgår att ramarna för skolans värden måste tyd-
liggöras och ingå i skolans mål. Häri ligger en potential för skolor 
att själva bestämma hur de ska arbeta fram en gemensam värde-
grund som genomsyrar hela skolans verksamhet. Värden framställs 
som av stor betydelse för den pedagogiska praktiken och för sko-
lans värdegrundsuppdrag. Trots det saknas detaljstyrning av vad 
skolan ska undervisa om och hur den undervisningen ska genomfö-
ras i praktiken (jfr Colnerud, 2004). Precis som med fallet med 
skolans förebyggande insatser (se kapitel 3) öppnar den vaga defi-
nitionen av värdegrunden upp för en marknad där olika intressen-
ter och näringsidkare kan sälja in sina tolkningar av vilka värden 
som är grundläggande, ofta tillsammans med paketlösningar på 
hur värdegrundsarbetet ska genomföras.  
                                                  
15 Argument att skolans mål inte är läroplanens poesidel förekommer också i Utbildningsdepartemen-
tets debattskrift Skolan ska fostra (1979).  
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Värdegrunden och skolans undervisning i livskunskap 
Enligt Colnerud (2004) har värdegrunden blivit ett samlingsbe-
grepp för en mängd normativa frågor, problem och fenomen i sko-
lans praktik. När värden av olika karaktär (som exempelvis värde-
ringar, åsikter, moral och kvalitet) sammanfogas till ett enda, sub-
jektivt samlingsbegrepp som "värde" omöjliggörs en gemensam 
värdegrund. Vidare menar hon att skolors arbete med värdegrun-
den tenderar att vara en praktik för att motarbeta "övertramp", 
det vill säga normbrott och moraliska gränsöverskridanden i elev-
grupper (a.a.). Därmed förskjuts den gemensamma värdegrunden 
från att vara en strävan efter en samsyn kring samhälleliga värden 
till att (genom olika pedagogiska insatser) syfta till att förändra in-
dividuella elevers beteenden. För att undvika att en sådan förskjut-
ning sker föreslår Colnerud en sortering av skolans värden efter 
graderna av offentlighet. Exempelvis menar hon att intrapersonella 
värden bör särskiljas från offentliga värden. Detta för att skolans 
insatser ska kunna riktas mer precist.  

Om vi relaterar detta till ämnet livskunskap innebär det att det 
finns svårigheter med att närma sig värden utifrån de didaktiska 
frågorna om vad skolan ska undervisa om och hur undervisningen 
ska genomföras. Eftersom livskunskap och värdefrågor inte är ut-
talade ämnen blir det naturligtvis problematiskt att närma sig dem 
med en begränsad syn på didaktik (eng. ”narrow didactics” se Eng-
lund, 1997, s. 267), där specifika ämneskunskaper är själva målet 
med undervisningen. I fallet livskunskap är perspektivet snarare det 
omvända, eftersom ämnet bygger på en önskan om att förbättra 
barns hälsa och livsvillkor. Den didaktiska inriktning som aktuali-
seras är mer i linje med vad Tomas Englund kallar breddad eller 
vidgad didaktik (eng. ”broad didactics”, a.a., s. 268). Ett sätt att 
förstå den vidgade didaktiken är att den gör frågan om undervis-
ningens varför central.  

Englunds resonemang överensstämmer med Ulf P Lundgrens 
kommentar om att värdegrunden måste få praktiskt genomslag i 
skolans vardagspraktik (Skolverket, 1999): Frågan om varför vissa 
värden ska gälla är viktig både för att synliggöra skolans uppdrag 
och för att skapa mening av innehållet i undervisningen.  
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Centrala aspekter i skolämnet livskunskap  
Skolans värdegrundsuppdrag är normativt (Skolverket, 1999). Det 
innebär att skolor ska förmedla normer och värden, men som lyftes 
fram inledningsvis föreligger oklarheter gällande vilka de gemen-
samma värdena är och hur skolorna ska arbeta med dem. Olika 
tolkningar av ämnet livskunskap växer samtidigt fram och bildar 
en komplexitet i syften, innehåll och arbetssätt i den lokala skol-
praktiken. Olikheterna till trots, finns vissa gemensamma drag mel-
lan skolornas tolkningar av livskunskap. Trygghet, självkänsla och 
demokrati återkommer som mål med ämnet livskunskap på samtli-
ga skolor i Malmö. Som ett led i strävan mot dessa mål görs upp-
rättandet av gemensamma normer till en kärna i verksamheten. 
Möjligtvis är detta ett resultat av att kommunstyrelsen i Malmö 
har antagit en värdegrund som ska gälla för alla skolor i kommu-
nen (den 7e juni, 2006, se Malmö stad, 2007)16. Här betonas å ena 
sidan vikten av att skolbarnen ska känna att de duger och att de 
vill och har lust att gå till skolan. Samtidigt synliggörs också sko-
lans normativa uppdrag, inom ramen för vilket man lyfter fram 
vikten av att reglera elevers icke-önskvärda beteenden: 

 

Skolan ska ta vara på positiva normsändare och ge positiv åter-

koppling vid rätt beteende likaväl som att göra tydliga marke-

ringar vid felaktigt beteende. (Ur: En värdegrund med eleven i 

centrum, Malmö stad, 2007, s. 5.) 

 

Inom ramen för kommunens gemensamma värdegrund betonas 
barnen som normsändare och skolan som ”väktare” av önskvärda 
respektive icke-önskvärda värden och beteenden. Här synliggörs 
den problematik som Colnerud (2004) diskuterar, på så sätt att 
skolans värdegrund kan tolkas som att den fokuserar på de enskil-
da barnens beteenden. Såväl den positiva återkopplingen som mar-
keringarna av negativa beteenden är delar i vad jag i det följande 
tolkar som ett fokus på barns personliga utveckling, vilket är en 
central aspekt i ämnet livskunskap så som det framträder i de loka-
la skoldokumenten.  

 
                                                  
16 Huruvida de gemensamma dragen är ett svar på den kommungemensamma värdegrunden eller om 
det beror på något annat framgår dock inte av skolornas beskrivningar. 
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Livskunskap som jämställdhetsprojekt 
I en nordisk forskningsöversikt framhålls Sveriges strävan att integ-
rera jämställdhetspolitiken i skolans jämställdhetsarbete på ett sätt 
där pedagogiska insatser och värden sätts in i en vidare samhälls-
kontext (NIKK, 2005). Mot den bakgrunden är det intressant att 
se hur skolorna arbetar med kön och jämställdhet inom ramen för 
livskunskap (se kapitel 8).  

Översikten av de lokala skoldokumenten visar att jämställdhet 
görs till en central aspekt av ämnet livskunskap, åtminstone vid de 
skolor som själva utformat innehållet. Skolor som arbetar med fär-
diga program är dock begränsade till det specifika ämnesinnehåll 
som tas upp inom respektive material. Få av dessa program lyfter 
frågor om kön eller jämställdhet, sannolikt som ett resultat av pro-
grammen är framtagna i syfte att träna barns psykosociala färdig-
heter (snarare än som sätt för skolor att arbeta med skolans kun-
skaps innehåll eller med värdegrunden). Naturligtvis finns det en 
möjlighet att skolorna, oavsett om de jobbar med frågor om kön 
och jämställdhet, tar upp samma frågor i andra skolämnen eller på 
annat sätt konkretiserar värdegrunden. Det är viktigt att minnas 
att den här analysen synliggör vad (vilket innehåll och vilka vär-
den) som aktualiseras inom ramen för livskunskap och inte de vär-
den som är i fokus för skolornas hela verksamheter.  

Om vi riktar vår uppmärksamhet mot de skolor som i sina ar-
betsplaner lyfter fram just jämställdhet kan vi se stora skillnader i 
hur arbetet organiseras. Dessutom nämner vissa skolor att de arbe-
tar med tjej- och killgrupper, men utelämnar detaljer om såväl 
kunskapsinnehåll som arbetssätt. En möjlig tolkning av detta kan 
vara att man baserar sitt arbete på tidigare forskning om kön och 
jämställdhet, där just könsåtskilda grupper framhålls som ett sätt 
att främja jämställdhet i klassrummet (Forsberg, 1998; Staberg, 
1992). Sedan 1990-talet har kritik riktats mot könsåtskilda grup-
per. Åtskillnaden av pojkar och flickor blir till ett slags gränsarbete 
(Reimers, 2008; Thorne, 1993), det vill säga en förstärkt känsla av 
”vi” och ”dom” som riskerar att cementera stereotypa föreställ-
ningar om kön. Flera skolor tycks emellertid ta fasta på könsskill-
nader (a.a.), som inledning av arbetet som senare leder fram till att 
man hittar likheter mellan könen. Upplägget att starta med barnens 
föreställningar om kön visar sig vara vanligt förekommande i do-
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kumenten. Under rubriken Könsroller och jämställdhet finner vi 
vid en skola följande mål för skolår 6:  

 

Arbeta i kill- och tjejgrupper: vad är typiskt för könen? Slå hål 

på myter. Leta likheter snarare än skillnader! Diskutera och gör 

värderingsövningar om förväntningar på killar och tjejer som 

grupp. (Utdrag ur kursplan för år 6, skola F-9.) 

 

   Även lärarna uppmanas reflektera över sina egna fördomar. Flera 
av kursplanerna innehåller noteringar, som exempelvis följande 
handskrivna kommentarer som finns i marginalerna i en kursplan: 

 
Pass på att hamna i fällan "flickor = offer, pojkar = förövare! 

Inkludera alla sexualiteter. (Noteringar i marginalen i kursplan, 

skola F-9.)  

 
Ovanstående skolas jämställdhetsarbete bygger på en syn på kön 

som sammanvävt med sexualitet. I likhet med exemplet ovan tar 
flera skolor direkt avstånd från heteronormativitet. Ett inkluderan-
de förhållningssätt finns i många skolors arbete med livskunskap, 
exempelvis genom att man undviker att lyfta hbt-frågor som nå-
gonting särskilt när man talar om sexualitet. Dock är det vanligt 
att den heteronormativa normen skiner igenom skolornas arbets-
planer och riskerar att förstärka könsskillnader (jfr Martinsson & 
Reimers, 2008). Exempelvis har man vid en skola skrivit in både 
"diskutera vänskap" och "Vänskap med "andra könet’” som inne-
håll i livskunskap för år 6. Formuleringarna tydliggör en åtskillnad 
mellan å ena sidan vänskap och å andra sidan vänskap mellan 
flickor och pojkar. Genomgående i texterna finns en strävan efter 
en balansgång mellan att normalisera och att bryta vissa normer. 
Man bekräftar barnen och ungdomarna och förmedlar känslan av 
att vara ”normal” och duga som man är samtidigt som det finns 
idéer om när det är lämpligt att tala om vissa frågor. Det kan ta sig 
uttryck i ord som tonårssnack, vilket rymmer en förväntan på ett 
för åldersgruppen särskilt brännbart innehåll. I skolors formule-
ringar sker således en så kallad partiell gränsförskjutning, vilket 
innebär att man uppmärksammar och arbetar för att flytta fram 
positioner för vissa sociala kategorier i samhället men inte andra 
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(Martinsson, 2008). Sexualitet är ett av de mer framträdande ex-
emplen på skolors reglering av vid vilken ålder ett visst ämnesom-
råde ska tas upp och ur vilket perspektiv.  

I de fall skolorna alls tar upp sexualitet följer de ofta samma 
mönster: I de tidiga skolåren tar man upp sexualitet inom ramen 
för samtal om olika familjekonstellationer, medan man i skolår 5 
tar upp pubertetsutveckling. Under de senare skolåren berör man 
sedan frågor som har med förälskelse, parrelationer, oskuld, onani 
och preventivmedel att göra.  

 
Livskunskap som projekt för att etablera normer 
Livskunskap kan på många sätt betraktas som en integrerande 
värdepraktik, där man strävar efter gruppkänsla, samhörighet och 
alla människors lika värde. En kärnfråga inom livskunskapsämnet 
är integration. Segregering är ett uttalat problem i Malmö och 
därmed också en av de mest centrala frågorna på den kommunala 
agendan (Malmö stad, 2009; se även Wigerfelt, 2009, för en dis-
kussion om segregeringsproblematiken och Malmös skolor). Som 
ett led i arbetet med att motverka segregeringen lyfter man i den 
kommungemensamma värdegrunden fram mångfald som en till-
gång i skolorna: Pluralismen är att betrakta som kulturellt beri-
kande (Malmö stad, 2007). Kultur är också en vanligt förekom-
mande rubrik i de granskade dokumenten. Olika perspektiv före-
kommer dock beroende på vilken skola (eller stadsdel) det gäller. 
Utdraget nedan är hämtat ur en kursplan i livskunskap vid en skola 
där majoriteten av barnen är etniskt svenska.  

 
Film/övning/diskussion om adopterade barn. Intervjuer. Ta 

fram exempel på kulturkrockar mellan etniciteter, generationer 

och stilar. Diskutera och gör övningar som motverkar fördo-

mar. (Utdrag ur kursplan för år 7, skola 6-9.) 

 
Under rubriken Kulturer betonar man att livskunskapsundervis-

ningen vid denna etniskt homogena skola ska erbjuda diskussioner 
om adopterade barn. Eftersom vi känner till att skolan är etniskt 
homogen, kan man tolka utdraget som att det på skolan finns ele-
ver med adoptionsbakgrund och att dessa barn är särskilt utsatta. 
Som framgår av utdraget försöker man tona ner etniska skillnader 
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genom att lyfta kultur utifrån intersektionella aspekter som genera-
tion och stil.    

Trots att studier visar att sex- och samlevnadsundervisningen yt-
terst sällan orsakar konflikter mellan skolan och familjer före-
kommer bland pedagoger en oro för ”kulturkrockar” (se t.ex. Lööf 
1999; Löf 2007; Skolverket 2000). På flera skolor ser man samti-
digt (eller kanske därför?) livskunskap som ett sätt att arbeta för 
integration. Som en konsekvens framträder också i flera lokala ar-
betsplaner en önskan om att medvetandegöra om olika kulturella 
fenomen, ofta kombinerat med ett förstärkt jämställdhetsarbete (jfr 
Höglund, 2007). Ett exempel på hur segregationen gör sig påmind 
i kursplanerna för livskunskap är att innehåll som heder, köns-
stympning och arrangerade äktenskap enbart förekommer på sko-
lor med mycket hög andel elever med migrationsbakgrund 17. Ex-
emplet nedan visar en skolas formuleringar under rubriken köns-
roller och jämställdhet:  

 

Diskutera ”heder”. Förklara följande begrepp; hederskultur, 

hedersmord, hedersrelaterade brott m.m. Uppmärksamma Pelà 

och Fadime. (Utdrag kursplan för år 9, skola F-9.) 

 

Frågan är om syftet med livskunskap på skolan i ovanstående 
exempel är att tillvarata den kulturella mångfalden, eller om man 
använder detta skolämne för att fostra eleverna på skolan till 
svenskhet18? Noteras bör att ”heder” skrivs inom citationstecken. 
Det framgår inte av dokumentet om talet om ”heder” avser att 
synliggöra ett kulturellt problem som man vill åtgärda, eller om ci-
tationstecknen är ett sätt att problematisera och nyansera heder 
som kulturellt fenomen. Häri ligger en svårighet med att tolka 
kursplanen. Om kursplanen är avsedd att nyansera begreppet he-
der på ett sätt som inte stigmatiserar vissa grupper eller kulturer 
blir därmed oklart (Höglund, 2007). Som framgår görs integration 
om till en lokal fråga. Det innebär att endast de skolor där det 
finns elever med olika etniska bakgrunder blir berörda. Ur detta 
                                                  
17 Med migrationsbakgrund menas att barnen själva, eller deras föräldrar är migranter. 
18 Vallberg Roth & Månsson (2008) synliggör snarlika tendenser i utformandet av individuella ut-
vecklingsplaner, där man i multikulturella områden fokuserar barns sociala och (svensk)språkliga 
utveckling. 



  109 

perspektiv blir så kallat hedersvåld ett fenomen som endast är rele-
vant i en specifik, mångkulturell kontext, medan frågor som berör 
adoption endast blir till ett relevant kulturellt problem i en etniskt 
svensk kontext.  

Det är emellertid inte enbart en kulturell, etnisk segregering som 
man försöker bekämpa med livskunskap. Många av lärarna oroas 
över den bristande kommunikationen mellan barn och vuxna i 
allmänhet (och mellan barn och deras föräldrar i synnerhet) och 
man ser skolan som en betydelsefull länk mellan generationer. I 
pedagogers arbete med livskunskap som ett forum för att stärka 
barnen och samtidigt bryta ner fördomar och massmediala vrång-
bilder speglas således diskursen om den marginaliserade barndo-
men (se t.ex. Mayall, 2002; Lee, 2001; Qvortrup, 2000 och 2005). 
I de lokala arbetsplanerna framställs livskunskap som en möjlighet 
att skapa en trygg och säker miljö för unga att växa upp i.  

Utifrån ett generationsperspektiv kan livskunskap i hög ut-
sträckning ses som ett sätt att stärka barns möjligheter att göra 
sina röster hörda och ta plats i samhället. Som del av det mobilise-
rande arbetet vill man i de lokala arbetsplanerna erbjuda barn möj-
lighet att samarbeta, sätta gränser för varandra och värna sin in-
tegritet. På så vis görs livskunskapsundervisningen till en form av 
empowerment (Palmblad & Petersson, 2003; Rappaport, 1987), 
det vill säga en kraftsamling för att stärka barns position i samhäl-
let. Barndomsforskaren Jenny Kitzinger (1997) för dock en kritisk 
diskussion om pedagogiska program som stärker individer att stå 
emot förtryck. Som exempel tar hon övningar från programmet 
”Känna ja – känna nej”, som syftar till att förebygga övergrepp.  
Kitzinger menar att en negativ konsekvens med denna form av öv-
ningar är att barn förleds att tro att de förväntas klara av att sätta 
gränser i övergreppssituationer.   

De offentliga och gemensamma värdena förskjuts därmed inte 
bara till lokalt definierade problem, utan medför även en glidning 
mot barnens privata liv med individen i fokus. Integrationsarbetet 
görs till varje enskild människas ansvar och på sina håll tränas 
barnen till att individuellt ta ansvar för att de gemensamma värde-
na upprätthålls.  
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Livskunskap som projekt för personlig utveckling 
Som jag visat sker en förskjutning från arbetet med att etablera 
gemensamma, samhälleliga normer till att barnens (ungdomarnas) 
privatliv hamnar i fokus. I de lokala dokumenten för livskunskap 
är det också möjligt att se hur barns personliga utveckling görs till 
kunskapsinnehåll i ämnet. I praktiken kan detta ta sig uttryck ge-
nom övningar där barn ger varandra komplimanger eller beskriver 
varandras goda egenskaper. Övningarna syftar ofta till att stärka 
barns självkänsla, vilket kan betraktas som en individualiserad 
form av empowerment (Palmblad & Petersson, 2003; Rappaport, 
1987). Utgångspunkten är att barns självkänsla måste stärkas för 
att barn ska må bra och fungera väl i sociala sammanhang (se Og-
den, 2005; Kimber, 2007). Livskunskap kan med andra ord sägas 
vara ett projekt för personlig utveckling, vilket är i linje med hur 
livskunskap formuleras inom folkhälsodiskursen: 

 

Eleverna ska ha uppnått följande mål i slutet av år 9: formulera 

sina tankar i livsfrågor, göra goda hälsoval, uttrycka känslor, 

acceptera sig själv och andra. (Utdrag ur kursplan år 9, skola F-

9.) 

 

Vid 15 års ålder förväntas eleverna vid ovanstående skola kunna 
göra goda hälsoval (se Palmblad & Petersson, 2003; samt Jönsson, 
2009, för kritiska diskussioner av vad som kan betecknas som god 
hälsa och goda val), uttrycka känslor och acceptera både sig själva 
och andra. Frågan är om det är rimliga mål att uppnå? I flera do-
kument betonas vikten av regelbunden och kontinuerlig träning. 
Verksamheten i livskunskap bygger således på antagandet att öv-
ning ger färdighet, något som tycks gälla både handlingar och 
känslor. Resonemanget bär tydliga influenser av SET och tilltron 
till den argumentation om träning som förs inom ramen för den 
psykologiska forskning som programmets evidens baseras på 
(Kimber, 2007). Genom att luta sig mot folkhälsodiskursen drar 
skolorna också fördel av det starka politiska stöd som ges genom 
exempelvis Folkhälsopolitisk rapport (2006).  

Betydelsen av träning framhålls i flera av dokumenten för livs-
kunskap (både av skolor som arbetar med SET och skolor som or-
ganiserat ämnet på annat sätt). Många av övningarna initieras för 
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barnen under de tidiga skolåren för att sedan fortlöpa regelbundet 
under hela skoltiden. Nedanstående exempel lägger tydligt fokus 
vid emotionell träning i synnerhet för de tidigare skolåren.  

 

Att hantera sina känslor. Tränas genom rollspel. Stoppljuset 

(röd lampa – stanna upp, gul lampa – tänk efter, grön lampa – 

kör). (Utdrag ur kursplan för F-klass, skola F-9.) 

 

Övningen stoppljuset är ett sätt för skolan att träna barnen att 
hantera sina känslor. Enligt undervisningsmaterialet Livsviktigt, 
där stoppljuset förekommer, framträder övningen som en reglering 
av de känslor som betraktas som negativa i sociala sammanhang, 
som exempelvis ilska (Kimber, 2001). Barnens uppgift är att, ut-
ifrån stoppljusets symbolik, lära sig att känna igen situationer när 
ljuset slår om till gult (det vill säga när ilskan växer inom dem) och 
då använda sig av en egen utvald strategi för att själva hitta tillba-
ka till sitt lugn. Stoppljusövningen gör (okontrollerad) ilska till ett 
socialt och känslomässigt övertramp och blir därmed ett konkret 
exempel på hur skolans värdegrundsarbete förskjuts från att lyfta 
gemensamma värden till att reglera individers beteenden (se von 
Brömssen, u.å., för kritik; se även SBU 2010:202 för en etisk dis-
kussion om preventionsprogram i skolan).   

Precis som Colnerud (2004) poängterar finns anledning att re-
flektera över arbetssättet i relation till skolans värdegrundsupp-
drag: Hur stämmer stoppljuset (och liknande arbetssätt) överens 
med skolans strävan efter att stödja barns identitetsutveckling? 
Skolors arbete med generella metoder för alla barn slår an en syn 
på att alla barn (individer) är lika, oavsett bakgrund. Är det rimligt 
att anta att alla barn i en barngrupp behöver träna sig på att hålla 
tillbaka sin ilska? Eller kan det vara så att vissa barn behöver träna 
sig på att visa sin ilska, stå upp för sina åsikter och för sin integri-
tet?  

 
Livskunskap som kvalitetsförbättrande projekt 
Alldeles oavsett vilka arbetssätt som skolor föredrar att använda 
sig av i klassrummet, görs livskunskap till ett projekt för personlig 
utveckling: Barnen ska anpassa sig efter lokalt formulerade ideal 
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som exempelvis att kontrollera sin ilska, acceptera sig själva eller 
göra goda hälsoval.  

 
Kontinuerligt arbete med värdegrunden och SET-metoden har 

bidragit till ett ökat medvetande hos eleven kring sitt eget bete-

ende. (Utdrag ur en stadsdels kvalitetsredovisning, 07/08.) 

 

Den effekt av värdegrundsarbetet som lyfts fram som ett tecken 
på kvalitet av skolan i exemplet ovan är att elevernas självmedve-
tenhet ökat. Skolan använder SET för att svara upp till de kommu-
nala målen om att skapa gemensamma normer för elevers beteen-
den (Malmö stad, 2007). Om vi ser på SET relativt skolans värden 
kan vi konstatera att en ambition med programmet är att skapa 
jämlikhet för barnen (och deras familjer) genom att erbjuda alla 
elever samma innehåll. Argumentationen för SET genomsyras av 
en kompensatorisk diskurs, vilken kan förklaras som att vissa barn 
behöver stärkas i någon mening för att få samma förutsättningar 
som andra barn. Intressant är dock att programmet används för 
hela elevgrupper oavsett vilka behov de enskilda barnen kan tänkas 
ha. Uttryckt annorlunda – vissa barns bristande hälsovillkor kom-
penseras genom att programmet riktas generellt till hela barngrup-
per. 

SET säljs ofta in till skolorna som ett studiemotiverande pro-
gram, som främjar en lugn och positiv arbetsmiljö (Kimber, 2007; 
Ogden, 2005). Förutsättningen är att materialet måste följas som 
föreskrivet (för att evidensen ska vara gällande), vilket lämnar 
mycket små möjligheter för elever och lärare att påverka innehåll 
och arbetssätt i klassrummet.  

Det sätt på vilket man i skolornas omtolkar livskunskap i enlig-
het med en rådande nationell folkhälsodiskurs pekar på en för-
skjutning av undervisningen i riktning bort från skolans mål om att 
stödja utvecklingen av barn som självständiga och tänkande män-
niskor. Därmed kan man tolka materialet som att det bygger på en 
barnsyn som inte tar hänsyn till skolans demokratiska mål, vilket i 
sin tur (paradoxalt nog) strider mot skolors syfte med införandet 
av ett skolämne som livskunskap (jfr Evaldsson & Nilholm, 2009).  

De skolor som arbetar med att utveckla livskunskap enligt eget 
koncept har ofta särskilda arbetsgrupper som ägnar sig åt att ut-
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veckla ämnet. En central del av arbetet vid dessa skolor tycks vara 
att ta fram detaljerade lokala arbetsplaner, ibland utformade som 
checklistor. Situationen blir ett skolexempel på det Prout (2000) 
beskriver som den senmoderna barndomens karaktärsdrag, å ena 
sidan finns en strävan efter arbete med dynamiska läroplaner som 
växer fram ur barns individuella intressen och å andra sidan arbe-
tar skolor fram detaljerade kursplaner som ger fingervisningar om 
innehåll och arbetssätt. Utifrån Prouts perspektiv medför detaljera-
de kursplaner en ökande central styrning av individer inom skolan, 
där fokus förskjuts från undervisning utifrån barns intressen till en 
undervisning som är mer inriktad på att överföra kunskap.  

Ett mål med checklistorna tycks vara att alla elever ska erbjudas 
likvärdigt kunskapsinnehåll. Flera av skolorna poängterar också 
att de arbetar med planer som är under ständig revidering för att 
anpassa mål, arbetssätt och innehåll efter resultat från utvärdering-
ar. En del av skolorna har färdiga utvärderingsformulär bilagda 
sina arbetsplaner.  

Nedan ser vi utdrag ur en elevenkät som en skola använder sig 
av. Elevenkäten visar på en ambition att ge eleverna möjlighet till 
inflytande över innehållet i ämnet. Samtidigt begränsas elevernas 
inflytande av enkätens färdiga och standardiserade form (jfr Vall-
berg Roth & Månsson, 2008).  

 
Vad har ni pratat om på Livskunskapstimmarna (kryssa för det 

du känner igen att ni pratat om!)? 

□ hur en bra kompis är 

□ kärlek & sex 

□ respekt 

□ hur du är tillsammans med andra 

□ känslor 

annat ……………. 

(Utdrag ur elevenkät bifogad kursplan, skola F-9.) 

  

Sonja Sheridan (2001) belyser pedagogiskt utvecklingsarbete ur 
ett kvalitetsperspektiv och poängterar särskilt svårigheter med 
självvärdering av sin verksamhet. Det finns alltid, menar Sheridan, 
en risk för pedagogerna att över- eller underskatta sina insatser, 
Samma tendenser finns att skönja i den andra inriktningen av livs-
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kunskap, vilket inte minst går att läsa ut av lärarnas anteckningar i 
marginalerna (se exempel 4).  

Sättet att arbeta med arbetsgrupper, arbets- och kursplaner, samt 
utvärderingar lyfts fram som en framgångsfaktor av Socialstyrelsen 
(Forsberg, 2007). Samtidigt ställer det höga krav på pedagogerna 
att vara flexibla och reflexiva, något som även understryks i SET 
där lärarnas sociala kompetenser lyfts fram som betydelsefulla för 
utfallet (Kimber, 2007). Det är med andra ord inte bara eleverna 
som står inför en personlig utveckling i arbetet med livskunskap, 
utan också lärarna.  
 
Livskunskap som problemlösning 
Min analys av de lokala arbetsplanerna visar att innehållet i livs-
kunskapsämnet till hög grad bygger på att de enskilda barnen till-
godogör sig skolans värdegrund. Enskilda barn åläggs ansvar för 
att upprätthålla ett lugn i sociala relationer och följa de angivna 
gemensamma normerna. Okontrollerade känslor (ilska) görs på så 
vis till ett individuellt problem med sociala konsekvenser. Hård-
draget kan sägas att ansvaret för jämställdhet, integration, sociala 
relationer och personlig utveckling förläggs till individuella barn 
som förväntas att själva lära sig att hantera och uttrycka sina käns-
lor.  

Väsentligt i sammanhanget är förståelsen av att den version av 
livskunskap som lanseras via Statens folkhälsoinstitut är framtagen 
i folkhälsovetenskapligt och samhällsekonomiskt syfte (se Gustafs-
son, 2009, för kritik av synen på barn som nyttiga produktionsfak-
torer). Dessa program bygger ofta på generella insatser, det vill 
säga insatser som riktar sig till alla barn oavsett deras behov. Ar-
gumentet är att det är mer ekonomiskt och etiskt riktigt sätt att ar-
beta än att rikta särskilda (och möjligen stigmatiserande, se SBU 
2010:202) insatser till riskutsatta barn. En av orsakerna är att ge-
nerella insatser inte pekar ut enskilda barn som utsatta, vilket skul-
le kunna medför stigman som förstärker problemen. Frågan är hu-
ruvida dessa generella insatser kan få konsekvenser för de barn 
som, enligt detta resonemang, inte riskerar att hamna i svårigheter 
eller för de barn som redan är utsatta för exempelvis mobbning (se 
SBU 2010:202; se också Skolfront, 2010, för en vidare offentlig 
debatt). Man kan därmed ställa sig frågan om denna formulering 
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av livskunskap är i linje med det barnperspektiv som efterfrågas i 
läroplanerna? Som framgått är det barnen som enskilda individer 
som görs ansvariga för att upprätthålla skolans (och samhällets) 
värden.  

Intressant i sammanhanget är att innehållet i arbetsplanerna är 
organiserat under rubriker som anger hur undervisningen i klass-
rummet ska gå tillväga. Ofta finns detaljerade metodhänvisningar 
att inspireras av och i vissa fall lutar sig hela innehållet mot färdiga 
undervisningsmaterial. Dokumenten speglar en stark tilltro till den 
pedagogiska processen, och bland de olika arbetssätt som fram-
hålls i de lokala arbetsplanerna för livskunskap utmärker sig olika 
former av samtal och pedagogiskt drama särskilt. Både samtalen 
och dramaövningarna är processinriktade arbetssätt som erbjuder 
eleverna reflektioner över sina egna känslor, värderingar och erfa-
renheter. Det vill säga man bearbetar värden på en för eleverna 
privat nivå (jfr Colnerud, 2004). Det är med andra ord samtalen 
och övningarna i sig själva, som ger eleverna möjligheter att ut-
vecklas i riktning mot vissa önskvärda (lokalt upprättade) ideal. 
Övningar som stoppljuset blir till tydliga exempel på hur förståel-
sen för värdegrunden förskjuts från gemensamma normer till att 
handla om enskilda elevers personliga utveckling. Från att i läro-
planen vara ett gemensamt, demokratiskt fundament, görs värde-
grunden inom ramen för ämnet livskunskap den lokala skolprakti-
ken om till en värderande markering mot enskilda elevers icke-
önskvärda beteenden, känslor och åsikter (a.a.).  

En vanlig utgångspunkt i arbetet med livskunskap är att det 
finns problem som behöver lösas, antingen på ett privat eller på ett 
offentligt plan. Situationen pekar på den förskjutning som kan 
uppstå när privata och offentliga värden sammanblandas: Över-
grepp och förtryck är strukturella problem som bör bekämpas med 
offentliga åtgärder och diskuteras utifrån ett offentligt perspektiv 
där värdena strävar åt gemensamt håll. Som Colnerud poängterar, 
omöjliggörs en gemensam värdegrund när värden av olika karaktär 
(som exempelvis värderingar, åsikter, moral och kvalitet) samman-
fogas till ett enda, subjektivt samlingsbegrepp som ”värde". 

Som framgår i analysen betonas individers utveckling och välbe-
finnande i de lokala dokumenten. Genom att luta sig mot den 
folkhälsodiskurs med psykologiska (och till och med behavioristis-
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ka, se von Brömssen, u.å.) förtecken som framgångsrikt lanseras av 
folkhälsoinstitutet ger man ämnet legitimitet. Etableringen av livs-
kunskapsämnet som folkhälsostrategi tycks dock ske på bekostnad 
av den definition av ämnet som ryms inom demokratidiskursen, 
vilken betonar gemensamma och samhälleliga värden.  
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7. ETABLERING AV GEMENSAMMA 
VÄRDEN I DEN LOKALA SKOLPRAK-
TIKEN 

Som jag visade i föregående kapitel finns olika formuleringar av 
livskunskap som skolämne på en nationell nivå, vilka i hög ut-
sträckning vävs samman när de tolkas på ett övergripande kom-
munalt plan och i skolors lokala arbetsplaner. Variationerna i hur 
skolorna arbetar är många och det finns naturligtvis några som 
håller sig till en särskild strategi utan att blanda med andra arbets-
sätt. Dock är det vanligt att skolor drar nytta av både demokrati-
diskursen och folkhälsodiskursen för att argumentera för sitt arbe-
te med livskunskap. Formuleringen av ämnet enligt demokratidis-
kursen svarar mot Skolverkets krav på demokrati och gemensam-
ma värden och fungerar dessutom som argument när ämnet görs 
till en utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen. Inom 
folkhälsodiskursen finner vi däremot en definition av livskunskap 
som är mer inriktad mot att upprätta välfärd och hälsa genom att 
träna individer socialt och emotionellt, vilket i sin tur har hög sta-
tus tack vare tilltron till evidensbaserade program.   

Ett gemensamt drag oavsett hur skolorna definierar livskunskap 
är ambitionen att undervisning i livskunskap ska stärka känslan av 
gemenskap och stärka sammanhållningen mellan barnen. Att eta-
blera gemensamma värden är centralt i arbetet med att stärka 
sammanhållningen i barngrupperna. Livskunskapsundervisningen 
kan därmed sägas konstituera en gemenskapande diskursiv praktik 
(Schüllerqvist, 1996). Populära arbetssätt för att etablera en 
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gemensam värdegrund för socialt samspel är bland annat kompis-
samtal och olika sorter av värderings- och dramaövningar.  

Jag ska i detta kapitel visa exempel på hur ämnet livskunskap ut-
formas i skolans vardagspraktik genom ett par vanligt förekom-
mande arbetsmetoder. Kapitlet baseras på etnografiska data, kom-
binerat med videoinspelningar i en fjärdeklass vid Hasselskolan 
och en femteklass vid Granskolan. På Hasselskolan arbetar man 
sedan många år med så kallade kompissamtal, där syftet är att lära 
barnen att själva lösa de konflikter som uppstår i kamratgruppen 
(Löf, 2009b). Ofta varvas kompissamtalen med drama- eller värde-
ringsövningar för att fördjupa det man samtalat om, eller för att 
lätta upp stämningen efter ett tungt samtal. Lärarna som undervi-
sar fjärdeklassen vid Hasselskolan har flera års erfarenhet av ämnet 
livskunskap. Även på Granskolan kombineras samtal med andra 
övningar, men här utgår man ifrån drama för att sedan göra ge-
mensamma reflektioner i korta samtal eller diskussioner. Läraren 
som håller i livskunskapsämnet för femteklassen på Granskolan är 
ny som lärare för flera av barnen och har aldrig tidigare undervisat 
i livskunskap.  

Med hjälp av interaktionsanalys (Hester & Francis, 2000) av vi-
deoinspelningar från undervisningssituationer intresserar jag mig 
för hur arbetet med att etablera gemensamma värden organiseras i 
den lokala skolpraktiken. För att se hur man inom ramen för klass-
rumsundervisningen i dessa båda skolkontexter socialiserar barnen 
i värdet av gemenskap uppmärksammar jag särskilt den syn på 
barn och barndom som lyfts fram i kompissamtalen och under 
dramaövningarna: Hur ska man som barn samspela med varandra 
för att uppnå en viss gemenskap? Min övergripande ambition är 
här att förstå hur kompissamtal respektive dramaövningar organi-
seras inom livskunskapsundervisningen. Jag intresserar mig också 
för på vilket sätt undervisningen är en del av de formuleringar av 
ämnet som görs gällande i nationella och kommunala policydoku-
ment? 

 
Forskningsöversikt – två olika fält  
Innan jag visar hur man organiserar arbetet med värderings- och 
dramaövningar, samt kompissamtal i den lokala skolpraktiken ger 
jag en kort presentation av en del av den tidigare forskning som 



  119 

finns om å ena sidan kompissamtal och å andra sidan värde-
ringsövningar och pedagogiskt drama.  

 
Forskning om kompissamtal 
Det mesta som är skrivet om kompissamtal är skrivet som metod-
beskrivningar, huvudsakligen av journalisten Lars Edling (2002). 
Edling lanserar kompissamtalen som mobbningsförebyggande me-
tod med utförliga beskrivningar av hur samtalen bör gå tillväga i 
klassrummet.  

I korthet kan kompissamtalen beskrivas på detta sätt (min för-
enkling av metoden såsom Edling beskriver den, 2002): Barnen och 
deras lärare sitter i en cirkel så att alla ser varandra. Efter en 
genomgång av reglerna (inga namn får nämnas, ingen får tala om 
någon som inte är närvarande) börjar de tre samtalsrundorna, som 
kompissamtalet är uppbyggt kring (med runda menas att ordet går 
runt så att alla i gruppen får en chans att tala). Första rundan går 
ut på att berätta om de konflikter eleverna lyckats lösa sedan förra 
kompissamtalet. Den andra rundan tar upp frågan om någon har 
blivit ledsen (för något som hänt i kompisgruppen). Här är käns-
lorna centrala och det gäller för barnen att sätta ord på sina käns-
lor. På så sätt ska man tillsammans försöka hitta olika lösningar 
som barnen får prova att använda sig av om samma problem upp-
står igen. Även om inga namn får nämnas vid beskrivningarna av 
konflikterna uppmuntras de inblandade att frivilligt ge sig till kän-
na, dels för att höra alla parters versioner av det som hänt och dels 
för att barnen ska få en chans att säga (göra) förlåt. Under den 
tredje rundan ges alla en chans att berätta om de har sårat någon. 
Läraren, som fungerar som samtalsledare, fördelar ordet och för-
djupar samtalet genom att ställa öppna följdfrågor – utan att själv 
delta i samtalet. 

Edlings (a.a.) huvudsakliga argument för kompissamtalens 
mobbningsförebyggande effekt är att de erbjuder barn möjligheter 
att (träna sig på att) verbalisera sina känslor och utifrån de olika 
inblandades erfarenheter av en situation hitta olika lösningar på 
konflikter. Genom att lära barnen att vara varse sina känslor och 
förmå att verbalisera vad de känner ska barnen själva kunna lösa 
sina problem utan våld. Resonemanget kan associeras till folkhäl-
sodiskursen, och inslag av kompissamtal figurerar i flera andra 
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koncept så exempelvis SET. Edlings argument för samtalens före-
byggande effekt står emellertid på vag grund, enligt en översikt av 
så kallade evidensbaserade metoder (Matti, 2007). Annorlunda ut-
tryckt kan Mattis kritik förklaras med att det saknas vetenskapliga 
bevis för att metoden ska kallas evidensbaserad, vilket vi redan sett 
är centralt för folkhälsoarbetares val av strategier (se kapitel 5). 
Viktigt att minnas i talet om evidens är att begreppet här endast 
talar om huruvida det finns forskning som stödjer de påstådda ef-
fekterna av arbetet eller ej. I fallet med kompissamtal finns inte till-
räckligt mycket forskning som stödjer utfallet av insatsen, vilket 
inte är detsamma som att det finns stöd för att kompissamtal inte 
fungerar i praktiken.  

Det finns ett fåtal pedagogiska studier som belyser kompissam-
tal. Eva Johansson och Barbro Johansson (2003) beskriver kompis-
samtal som ett disciplinerande och demokratiskt system på så sätt 
att barnen lyfter sina konflikter och erbjuds flertalet lösningar och 
avgör sedan själva hur de ska gå vidare. Samtidigt menar Johans-
son och Johansson att maktaspekten är ofrånkomlig, eftersom lä-
rarens roll lätt förskjuts från att vara samtalsledare till att bli för-
medlare av etiska värden. Även Susanne Linnér (2005, s. 103; se 
även Edling, 2002) pekar på den etiska svårigheten med att hålla 
samtalen utan att de övergår i ett manipulativt förtryck, eller till 
och med förvandlas till ”rättegångar” där barn ställs till svars för 
sina handlingar.  

I sin avhandling i pedagogik belyser Margareta Aspán (2009) 
kompissamtal utifrån ett värdepedagogiskt perspektiv, det vill säga 
som pedagogik för barns sociala och emotionella lärande (a.a., s. 
3). Det är en ”inkännandets pedagogik”, menar Aspán och refere-
rar då särskilt till kompissamtalens strävan efter att erbjuda barn 
insikt om sig själva och varandra. Viktigt för förståelsen av kom-
pissamtal och livskunskap i Aspáns studie är att hon särskiljer dem 
och analyserar dem som två åtskilda praktiker. Livskunskap, här 
likställt med SET, är en praktik och kompissamtal en annan. Detta 
till skillnad från i min egen analys där de båda är olika sätt att or-
ganisera den praktik som kan kallas för livskunskap. Aspán synlig-
gör hur uppmärksamheten under kompissamtal i hög utsträckning 
riktas mot barnen som personer. Barnens beteenden och sociala 
förmågor är i fokus för det pedagogiska arbetet, vilket hon ställer i 
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kontrast till att ha fokus vid något (utanför personerna, se Nod-
dings, 2006). Ett problem i sammanhanget, menar Aspán, är att 
barn tycks ha allt svårare att uttrycka sig ju närmare dem själva 
som övningarnas fokus ligger.  

Ett annat perspektiv på kompissamtal ges av Åsa Bartholdsson 
(2010), som intresserar sig för normalitet och makt i skolan. 
Bartholdsson menar att man i kompissamtalen konstruerar vad 
som är en elev genom att lärsituationen handlar om barnen själva 
och gör barnen ”till föremål för andras föreställningar om hur man 
”är”” (a.a., s. 174). Bartholdsson drar paralleller mellan kompis-
samtal och terapeutisk verksamhet med en tydligt uttalad strävan 
efter att barn ska bekänna sina misstag, be om förlåtelse och for-
mulera sina känslor (jfr Löf, 2009b).  
 
Forskning om pedagogiskt drama och värderingsövningar 
Dramaövningar och värderingsövningar av olika slag är vanligt fö-
rekommande i livskunskapsundervisningen. Övningarna är av oli-
ka karaktär, men syftar alla till att skapa möjligheter till reflektio-
ner och nya erfarenheter.  

Den forskning som gjorts inom området handlar i stor omfatt-
ning om dramapedagogik. I sin licentiatuppsats belyser Christel 
Öfverström (2006) pedagogiskt drama utifrån lärares perspektiv. 
Den bild som framträder i intervjuerna med lärarna är att de har 
en stor tilltro till drama som ett arbetssätt som möjliggör individu-
ell (eller personlig) utveckling. Lärarna talar om pedagogiskt dra-
ma som ett sätt att ge eleverna erfarenheter som hjälper dem att 
identifiera och förstå sig själva och andra. På samma sätt, säger de 
att samarbetsövningar stärker känslan av gemenskap i en grupp 
och skapar en känsla av trygghet i klassrummet, vilket lyfts fram 
som grundläggande för barns självkänsla, samt intellektuella, emo-
tionella och sociala kompetenser (a.a.).  

Den potential som lärarna ser i dessa övningar är helt i linje med 
de olika perspektiv som dominerar inom forskningen om pedago-
giskt drama. Forskningsfältet rymmer flertalet studier som argu-
menterar för dramapedagogiskt arbete. Ofta vill forskare visa ef-
fekter med tillämpning av olika övningar för olika syften, exempel-
vis för att motverka segregering (se Annarella, 1992). Viveka Er-
berth & Bodil Rasmusson (1996) beskriver olika dramapedagogis-
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ka arbetssätt och betonar att övningarna är just övningar, det vill 
säga en träning för att uppnå syftet med respektive övning. Till ex-
empel är syftet med kontaktövningar som massage att erbjuda trä-
ning på fysisk kontakt, medan samarbetsövningar syftar till att 
träna sig på att dra nytta av gruppdynamik för att lösa problem.  

Forskningen lyfter fram fördelar med drama som verktyg i peda-
gogiska sammanhang. Kritiska perspektiv på dramaövningar sak-
nas dock inom det dramapedagogiska fältet. Som jag nämnde tidi-
gare (se kapitel 3 och 6) reflekterar barndomsforskaren Jenny Kit-
zinger (1997) över övningar som syftar till att stärka individer att 
stå emot strukturellt förtryck såsom övergrepp. Kitzingers resone-
mang handlar mer specifikt om ett särskilt program där man an-
vänder sig av övningar för ”empowerment”. Samma övningar figu-
rerar även i flera dramapedagogiska metodmaterial.  

Studier av elevers erfarenheter av drama- och värderingsövningar 
lyfter fram både positiva och negativa aspekter (se bl.a. Lööf, 
1999). Samtidigt som många uppskattar den variation som drama-
pedagogiken erbjuder, menar flera att det är svårt att verkligen stå 
upp för sin åsikt inför klasskamraterna. Elevernas erfarenheter ta-
lar alltså för att det kan vara svårt att förhålla sig till sin egen åsikt 
i relation till vad man tror att de andra i gruppen har för åsikter.  

I sin avhandling om dramapedagogik som demokratisk fostran 
lyfter Mia Marie Sternudd (2000) fram olika ideologiska perspek-
tiv på pedagogiskt drama. Utifrån de olika perspektiven synliggör 
hon olika de värdegrunder, som olika dramapedagoger kan ha med 
sin verksamhet. Olika dramapedagogiska inriktningar syftar dock 
alla till att erbjuda reflektioner över såväl jaget, gruppen som sam-
hället. Som en konsekvens beskriver Sternudd dramapedagogik 
som reflektion-i-aktion och drar paralleller till Säljös (se t.ex. 2000, 
2005) resonemang om självreflektion som en kommunikativ pro-
cess. Med en sociokulturell förståelse för samhället, som Sternudds 
studie bygger på, följer ett hopp om att det är möjligt att förändra 
strukturer skapade av oss själva genom vårt sätt att leva genom hi-
storien. Möjligheten att förändra samhället är en väsentlig aspekt 
av pedagogiskt drama, som har sina rötter i den tidiga samhällskri-
tiska teatern (Sternudd, 2000).  

Den sociokulturella ansatsen är emellertid inte den enda förklar-
ingsmodell som används i diskussionen om (eller argumenten för) 
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pedagogiskt drama. Även psykologiska teorier och begrepp an-
vänds för att argumentera för drama som pedagogiskt verktyg. Ex-
empelvis förekommer flera referenser till hjärnforskning och be-
grepp som kognition används i resonemang om nödvändigheten av 
träning för att förändra tankemönster och invanda beteenden (se 
t.ex. Sternudd, 2000; se även Kimber 2007; Ogden, 2005). Ett an-
nat exempel är användandet av det psykologiska begreppet inter-
nalisering (Sternudd, 2000, s. 87) som argument inom den drama-
pedagogiska inriktning som Sternudd kallar för ett kritiskt frigö-
rande perspektiv. Resonemanget går ut på att samhälleliga värden 
internaliseras i människan, det vill säga blir en del av människan 
och fungerar som ett slags överjag.  De internaliserade värdena 
sam- eller motverkar sedan med individens erfarenhetsbaserade 
uppfattningar. Genom verklighetsnära och erfarenhetsbaserade fo-
rumspel vill man synliggöra de internaliserade värdena och på så 
vis möjliggöra för deltagarna att frigöra sig från dem genom att 
hitta alternativa utvägar (se Boal, 1978; Byréus, 2001). 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen om pedagogiskt 
drama huvudsakligen är normativ och framhåller drama som ett 
samhällskritiskt forum och dramapedagogik som en fostran till 
demokrati (jfr Sternudd, 2000). Samtidigt vilar retoriken för drama 
på en kvasipsykologisk grund, där individers självkänsla, medkäns-
la och förmåga att se till styrkan i det gemensamma är centrala 
element i demokratisk fostran.  
 
Gemensamma drag i tidigare forskning 
Med utgångspunkt i vad som tidigare har skrivits kan både kom-
pissamtal och dramaövningar betraktas som självklara sätt att 
konkretisera livskunskapsämnet, som ofta syftar till att fostra barn 
till att bli demokratiskt handlande aktörer. Ett begrepp som är 
centralt i sammanhanget är reflektion, vilket i kompissamtalen 
handlar om att sätta ord på känslor, tankar och erfarenheter. I pe-
dagogiskt drama, däremot, betonas vikten av att erbjuda fler sätt 
att uttrycka sig på än det verbala. En syn på barn som självreflexi-
va subjekt lyfts fram i intentionerna med arbetet. 

Forskning om såväl kompissamtal som pedagogiskt drama hör 
samtidigt hemma i fält som strävar efter att ta fram goda exempel 
för att jobba med gemensamma demokratiska värden i skolans 
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praktik. Den tydligt normativa betoning som sker möts sällan av 
kritik, vilket kan vara bedrägligt för skolornas del. Som vi såg i fö-
regående kapitel sker en förskjutning i innebörden av ämnet när 
det förflyttas från ett nationellt plan till den kommunala praktiken. 
Frågan är vad som sker med skolans värdegrund när skolämnet 
livskunskap utformas med hjälp av dramapedagogik i praktiken?  

Jag ska nu övergå till att utforska hur samtalen organiseras och 
vilken syn på barn som framträder i kompissamtal respektive pe-
dagogiskt drama och i värderingsövningar.  
 
Hasselskolan: Gemensamma värden genom kompissamtal 
På Hasselskolan arbetar man med så kallade kompissamtal, en 
form av gruppsamtal som är framtaget i mobbningsförebyggande 
syfte (Edling, 2002). Under samtalen är barnen i den klass jag ob-
serverat indelade i en flick- och en pojkgrupp. Indelningen har sin 
bakgrund i att lärarna under första skolåret upplevde att pojkarna 
tog plats på flickornas bekostnad. Genom att dela upp klassen i 
könsåtskilda grupper under livskunskapstimmarna vill lärarna ge 
flickorna en chans att ta för sig mer av talutrymmet, vilket de se-
dan hoppades skulle återspeglas i klassrummet.  

Från och med skolår 4 har lärarna valt att frångå de regelbundna 
kompissamtalen för att arbeta mer allmänt med livskunskap (se 
mer om detta kapitel 8). Detta innebär inte att de helt lämnar sam-
talen, utan att de håller dem mer spontant när det finns behov att 
prata om någonting särskilt. De kompissamtal som ligger till grund 
för detta avsnitt har med andra ord sin bakgrund i att antingen lä-
raren, eller barnen känt ett behov av att samtala om något problem 
som uppstått i kamratgruppen.  

 
Kompissamtal i praktiken 
Inget av kompissamtalen som jag observerat vid Hasselskolan föl-
jer originalmetoden till punkt och pricka, så som den beskrivs av 
Edling (2002). Samtalens form och frågeställningarnas karaktär 
varierar från tillfälle till tillfälle och ser dessutom olika ut beroende 
på vem av lärarna som leder dem. Ofta inleds kompissamtalen på 
Hasselskolan med ett allmänt samtal om en fråga eller ett begrepp 
som läraren vill belysa särskilt. Exempel på sådana samtalsämnen 
har under fältarbetet varit ”attityder”, ”pinsamheter” och ”medlö-
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pare”, vilka alla har haft sina bakgrunder i situationer som utspe-
lats barnen emellan (eller mellan barn och vuxna på skolan). Under 
samtalet lyfter lärarna upp problemen på en mer generell nivå där 
barnen ges möjlighet att tala om sina privata relationer, utan att 
känna sig utlämnade och utpekade.  

I enstaka fall avrundar läraren den allmänna diskussionen med 
att ta upp den faktiska konflikten och reda ut vad som hände och 
hur barnen ska gå vidare. Exempelvis inleder läraren för den ena 
av barngrupperna samtalet med en gemensam diskussion kring be-
greppet ”attityd”. När begreppet väl är definierat och alla barnen 
har reflekterat över hur det kan kännas att vara utsatt för någons 
dåliga attityd, plockar läraren ner temat från den allmänna nivån 
med hjälp av ett moraliskt dilemma: ”Vem var med på den dåliga 
attityden som fick Eli utkastad från klassens timme i förra veck-
an?” (videoinspelning, 080415).  

Flera av barnen, som är väl införstådda i kompissamtalets ruti-
ner, medger sin delaktighet i händelsen. I det fortsatta samtalet lyf-
ter läraren återigen ämnet till en mer allmän nivå, men nu med tyd-
lig koppling till det som skett under klassens timme: ”Hur tror ni 
att det känns att stå inför en grupp som himlar med ögonen och 
skrattar hånfullt?” (videoinspelning, 080415). När de sedan ska 
övergå till samtalets olika rundor går de igenom reglerna tillsam-
mans. Detta gör de varje gång, trots att barnen haft kompissamtal 
under flera år. I följande exempel ser vi hur en av flickorna, Nicki, 
beskriver reglerna som visar sig vara långt ifrån självklara: 

 
Excerpt 1. Regler (videoupptagning 071019)19 

1 Nicki ((räcker upp handen)) man måste erkänna  

2  ((någon fnissar)) 

3 Läraren nä, Nicki då har du missförstått det (.) för det är  

4  såhär att de e upp till var å en när vi har de här 

5  samtalen (.) men de e ju bra om man gör de om 

6  man känner att man vill förklara var för man-  

7  varför de här å de här har hänt förstår du 

                                                  
19 Jag har använt mig av en transkriptnyckel baserad på konventionella symboler inom CA (Jeffers-
son, 2004; Ochs, 1979): ? svagare röst; (•) mikropaus; (0.0) paus i sekunder; = ingen paus eller tyst-
nad; ( ) ohörbart tal (skrivs inom parenteser); [ ] tid för överlappning (skrivs inom klamrar); ˚ mjukt 
tal; : förlängd stavelse; ! utrop; _ betonande; ”” tillgjort eller spelat tal (skrivs inom citationstecken); 
♀ ‘kvinnlig röst’, högt tonläge; ♂ ’manlig röst’, lågt tonläge; (( )) transkriberarens förklaringar.     
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Reglerna som läraren frågade efter var att ingen får nämna några 
namn och att det inte är tillåtet att prata om någon som inte är 
närvarande. Att Nicki tar upp erkännande som en regel är egentli-
gen inte anmärkningsvärt, eftersom det är en central handling i 
kompissamtalets andra runda (”Har du gjort någon ledsen?”). Lä-
raren bekräftar därför Nicki genom att säga att ”de e ju bra att 
man gör de” (rad 5-7). Intressant i sammanhanget är att lärarna 
efter varje barns berättelse brukar ställa frågan ”Är det någon som 
känner igen sig i det här?” för att ge barnen en chans att förklara 
sina handlingar. Ibland räcker flera upp handen, en del är osäkra 
på om det var de själva. I samtalen etableras en norm som säger att 
eleverna ska vara beredda att ta på sig skulden och ansvaret för 
egna och andras handlingar.  
 
Nickis bullar – ett samtal om rättvisa och lojalitet 
Följande situation utspelas i flickornas grupp, en dag i mitten av 
vårterminen i skolår 4. Under rundan diskuterar läraren och ele-
verna om någon blivit ledsen för någonting. Läraren stannar run-
dan vid Melanie:  
 

Excerpt 2. De e utrett (videoupptagning 080415) 

1 Läraren har du blivit lessen nångång 

2 Melanie näe ((tittar uppåt)) de e utrett ((ser på läraren)) 

3 Läraren de e u:trett kan du berätta va de va (.) redde ni  

4   ut de själv så e de spännande att höra hur ni 

5    redde ut de   

 

Melanie gör först motstånd mot lärarens fråga genom att svara 
”näe”. Hon ändrar sig sedan och säger att de har rett det ut på 
egen hand (rad 2). Kommentaren ”de e redan utrett” återkommer i 
flera av flickornas berättelser och kan tolkas som ett sätt att försö-
ka undvika att berätta vad som hänt. När Melanie sedan berättar 
vad som gjort henne ledsen, framträder en historia som i stora drag 
går ut på att en klasskompis som tagit med bullar till skolan har 
lovat Melanie fyra bullar. Som kommer att framgå blir löftet till ett 
problem när flera andra barn också ville smaka.  
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Excerpt 3. Bullarna (videoupptagning 080415) 

5 Melanie °hmm asså:° (.) en gå:ng (.) va de en som hade  

6  tatt  me sig bullar ty:p (.)ja: så:e va de två  

7  stycken som gungade åsså kom ja:: och den  

8  personen som hade me sej de (.) så gick vi ti  

9  dom (.) som gungade så ((ler)) så fick dom  

10  också såna här bullar så hade den personen  

11  lovat mej i dagen innan att jag skulle få fyra  

12  stycken så tänkt- så tänkte dom två personerna 

13  att de vatt lite fusk ty:p för dom fick ente fyra: 

14  så kanske ja: >ja< ble °lite arg°   

15 Läraren ja (.) hur redde ni u:t de då 

16 Melanie ente a:rg men typ att (.) ja hade kanske lite::  

17  ((viftar med armarna)) ja skällde kanske på nån  

18  °>eller nåt såntdär<° ((rycker på axlarna, ler)) 

19 Läraren mm men hu:r hur redde ni u:t de då 

20 Melanie (.) ((rycker på axlarna)) vi ble vänner  

21  ((ser mot läraren)) 

22 Läraren vad sa gjorde ni vad gjorde ni för att bli vänner  

23 Melanie inget 

24 Läraren ˚ inget ˚ 
25 Melanie ((rycker på axlarna)) °jag minns inte°  

26  ((skrattar till))  

27 Nicki ((mumlar))  

28 Läraren var det du Nicki? 

29 Nicki alltså jag hade lovat Melanie att hon skulle få 

30  fyra bullar (.) sen kom (.) sen kände jag att  

31  Nicole och Andrea tänkte det var orättvist så jag 

32  gav (.) då gav jag dem två  

 
Eftersom Melanie är den som tar upp händelsen är hon också 

den som kommer att inta den utsattes position – det är hon som 
blivit ledsen på grund av de andras reaktioner. På rad 14 säger Me-
lanie att hon blev arg när de andra tyckte att bullarna delats orätt-
vist. Direkt efteråt tar hon tillbaka sitt uttalande om att hon varit 
arg, hon sänker också rösten och talar i mer vaga termer om att 
hon kanske skällt på någon ”eller nåt såntdär” (rad 17–18). Detta 
kan tolkas som att Melanie försöker förminska sin del i konflikten, 
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vilket implicerar att hon är medveten om att hennes reaktion inte 
är önskvärd i det här sammanhanget. Läraren ignorerar dock Me-
lanies eventuella vredesutbrott. I linje med originalmetoden, som är 
lösningsfokuserad (Edling, 2002), håller läraren istället fast vid att 
Melanie ska berätta om hur flickorna rett ut sitt problem. Melanie 
besvarar det med att de blev vänner (rad 20), vilket dock läraren 
inte nöjer sig med.  

Det är inom ramen för kompissamtal önskvärt att den som gjort 
sig skyldig till en felaktig handling bekänner sitt misstag (se Edling 
2002; se även Bartholdsson, 2010). På rad 27 ger sig också Nicki 
(mumlande) tillkänna. Det var hon som hade bullarna med sig till 
skolan eftersom hon inte hunnit äta någon frukost. Kompisarnas 
intresse för bullarna kom att ställa henne inför dilemmat att bjuda 
de första som frågat så mycket som hon utlovat, eller så skulle hon 
dela bullarna så att alla fick lika mycket var. Som framgår i följan-
de excerpt tar läraren i sin fråga fasta på hur Nicki resonerar kring 
det moraliska dilemmat (rad 35–37, 39–40, 43, 45–46).  

  
Excerpt 4. Nickis dilemma (videoupptagning 080414) 

35 Läraren o- om någon tar med hemifrån och så har den  

36  lovat att ge någon (.) för de e va du har gjort  

37  Nicki, eller hur? ((ser på Nicki)) 

38 Nicki ((nickar)) 

39 Läraren och så känner de andra runt omkring att- kände  

40  du att du ville ge de andra också? 

41 Nicki alltså, jag gav alla som ville ha, typ ((ser ner, 

42   drar i tröjan)) jag gav inte bara dem 

43 Läraren nä du ville att alla skulle få 

44 Nicki ((nickar)) nästan alla fick 

45 Läraren ja (.) hur skulle man göra då tycker ni?  

46  om många står där- 

47 Melanie asså, de e löst 

48 Läraren ja 

49 Melanie vi e vänner igen 

50 Läraren ja men ni har inte löst det ni ble vänner men ni 

51  har inte pratat om just det eller hur?  
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I exemplet tar läraren fasta på hur flickorna uppfattar vad som 
är rättvist respektive orättvist genom att presentera Nickis situa-
tion som ett etiskt dilemma. När läraren reder ut vad som hänt ba-
lanserar hon mellan å ena sidan barnens personliga problem om att 
vara rättvis och å andra sidan strävar hon efter att de ska finna en 
mer generell lösning. 

Exempelvis ser vi hur läraren talar i generella termer: Någon tar 
med hemifrån och någon ska få smaka (rad 35–36). Hon vänder 
sig sedan till Nicki för att få bekräftat att hon uppfattat händelsen 
rätt. Läraren tar därmed ner frågan till en för Nicki personlig nivå 
igen. På så sätt stödjer läraren det barn som pekats ut av gruppen 
som den som handlat fel och sårat sina kompisars känslor och 
öppnar samtidigt upp för att ”det kan hända vem som helst”.  

När läraren frågar gruppen efter olika lösningar på problemet 
gör Melanie motstånd genom att säga att problemet redan är löst 
(rad 47). Läraren strävar efter att barnen ska ta ansvar för sina 
handlingar. Melanies motsträvighet, i kombination med att grup-
pen engagerar sig i att hitta olika lösningar på Nickis dilemma, 
öppnar för att samtalet tar en ny riktning.  
 

Excerpt 5. Nicki blev utan (videoupptagning 080415). 

81 Nicki men asså de- konstiga me att ja tyckte att dom  

82  ble lite lessna ((ser ner i bordet, drar i sina  

83  ärmar)) men asså dom fick (.) Melanie fick fyra  

84 åsså fick Andrea tre °>asså fick ja typ inget>  

85  men eh° asså de e konstit att dom ble lessna om 

86  typ ja inte fick nåt˚ 
85 Läraren ja (.) hörde ni hon tycker de e konstit att ni ble  

86  lessna en får fyra å en får tre °åsså fick hon inget  

87  själv°=  

88 Andrea =nä ja ble ente lessen [ja ] ble bara lite sur= 

89 Läraren                    [nä]           

90 Andrea  [=ja   ] visste typ ente om att Nicki ente [fick=] 

91 Läraren  [ja lite] mm okej                             [nä(.)] 

92 Andrea =ja trodde hon hade tatt innan 

93 Läraren mm förstår ni (.) va hon säger att hon bjuder  

94  åsså blir ni ändå lessna ((böjer ner huvudet, 

95  mot Melanies håll)) förstår du Melanie? 
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96 Melanie >va<  

97 Läraren förstår du 

98 Melanie ja ((höjer på ögonbrynen)) ja ble ente lessen 

99 Andrea [ente ja heller] 

100 Läraren [ja fast du to-  ] ju upp de här för att du ble  

101  lessen ((skrattar)) då ble du ju lessen 

102 Melanie ((ler, nickar, skrattar till och ser mot läraren)) 

 
Som framgår av exemplet ovan (rad 81–86) är det nu Nicki som 

ger uttryck för att vara orättvist behandlad. Hon har delat med sig 
till alla, men fick ingenting själv. Den nya informationen kastar 
nytt ljus över vem som är skyldig till de felaktiga handlingarna och 
dra tillbaka tidigare uttalande om att hon blev ledsen (ej i excerp-
ten). Istället säger hon att hon bara blev ”lite sur” (rad 88) och ur-
säktar sig med att hon inte visste att Nicki inte fått något själv (rad 
90).  

Andreas ändrade inställning till konflikten markerar att det nu 
finns ett nytt moraliskt dilemma för barnen att förhålla sig till, 
nämligen om de handlat i egen sak eller inte (jfr Evaldsson, 2011). 
Implicit kan vi förstå att själviska handlingar inte är önskvärda i 
sammanhanget, när Andrea förklarar sitt agerande med att hon 
missförstått situationen.  

Som framgår presenterar barnen under samtalet olika versioner 
som lösning på det moraliska dilemmat. På så sätt skapas inom 
ramen för samtalet utrymme för barnen att förstå att en konflikt 
inte behöver handla om rätt och fel, utan att det kan finnas olika 
förståelse av och motiv för samma incident. Samtidigt är det som 
framgår läraren som definierar hur problemet ska tolkas och som 
ytterst är den som bestämmer vilken version som är mest giltig 
(a.a.). I exemplet med Nickis bullar öppnar läraren vägen mot en 
lösning redan efter första versionen. Först när alla de inblandade 
ger sig till känna (vad vi vet) får problemet en oväntad upplösning. 
Att säga att ett missförstånd låg bakom barnens agerande blir för 
de inblandade det enda sättet att ta sig ur en situation som pekar ut 
en del barn som skyldiga till felaktiga handlingar medan andra blir 
offer (jfr Linnér, 2005).  

Incidenten med Nickis bullar är ett av åtta fall under det aktuella 
kompissamtalet. Totalt kom sju av åtta fall den dagen att handla 
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om orättvisa, svek eller illojalitet. Antingen hade någon av flickor-
na känt sig sviken av kompisar som inte hållit vad de lovat eller 
blivit lämnade ensamma när kompisar skyndat iväg. Genom att lä-
raren i samtalet lyfter fram vissa handlingar och ageranden som 
önskvärda, konstruerar lärare tillsammans med barnen gemen-
samma värden om vad som är ”en bra kompis”. Den bild som to-
nar fram är att en bra kompis kan uttrycka sina känslor, åsikter 
och behov och har mod att stå upp för sig själv. Dessutom är att 
förlåta, liksom erkänna sina misstag, centrala handlingar i det goda 
kompisskapet. Barnen är införstådda i hur de ska agera i kompis-
samtalet, vars betydelse är att de ska reflektera över och lösa sina 
problem. De står upp för sina misstag och ber om ursäkt när någon 
behöver det. Följaktligen görs även ärlighet, lojalitet och omtänk-
samhet till egenskaper för en bra kompis.  

Inget av de problem som kom upp under samtalet handlade om 
handgripligheter eller större konflikter. Däremot handlade majori-
teten av samtalen om oro över att ha sårat sina kompisars känslor. 
Trots att värnande om varandras känslor lyftes fram som en stark 
faktor för kompisskapet, var Melanie den enda av flickorna som 
(åtminstone tidigt i samtalet) gav uttryck för att ha blivit sårad el-
ler ledsen. 
 
Kompissamtal som gemenskapande diskursiv praktik 
Kompissamtalen är som framgått inte ett neutralt forum för att 
lösa konflikter. I samtalet förhandlas vilka handlingar och egen-
skaper som är önskvärda att uppvisa i det sociala livet. Det finns 
bland annat givna regler som markerar vilka kvaliteter som inte är 
förhandlingsbara i kompisskapet: Man får inte skvallra och inte 
kränka varandras integritet. Vissa egenskaper och handlingar lan-
seras också genom det sätt som samtalen är organiserade på. Ex-
empelvis är förmågan att lyssna och villigheten att delge sina pro-
blem för andra. För att vara en god kompis som både kan lyssna 
och delge egna problem krävs en förmåga att uttrycka sina känslor 
och åsikter utan att förlora humöret. Barnen förväntas lära sig vik-
ten av att presentera en lösning som tillfredsställer alla i gruppen, 
eller åtminstone de flesta. Denna diplomatiska strävan efter kon-
sensus understryker vikten av lättsamhet hos en god vän, vilket här 
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kan beskrivas som att klara av att ta kritik utan att bli sårad, med-
ge sina misstag och förlåta andras.  

Som framgår skapas här en lokal diskurs om kompisskap i all-
mänhet, och i synnerhet vad det innebär att vara en god kamrat.  
De egenskaper, handlingar och kvaliteter som ramas in genom själ-
va organisationen av samtalet kan sägas representera en syn på 
gemensamma värden som vuxna (här pedagogerna) och skolan fö-
reträder. Barnen är dock inga passiva mottagare av vuxenvärldens 
normer, utan är i hög grad delaktiga i konstruktionen av gemen-
samma värden. Analysen av interaktionen visar hur barnen (till-
sammans med läraren) förvandlar incidenten med Nickis bullar till 
ett moraliskt dilemma där moraliska områden som berör rättvisa, 
omtanke och lojalitet visar sig vara av central betydelse för barnen. 
Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv kan man snarare säga 
att kompissamtalen erbjuder barnen en plattform för att förhandla 
normer, som de själva sedan omtolkar och gör till sitt egen (jfr 
Corsaro, 2005; Evaldsson, 2007).  

Det etnografiska materialet visar dock att flera av de konflikter 
som tas upp under kompissamtalen, återkommer under skolårets 
gång och att ofta samma barn är inblandade. Detta är möjligt att 
tolka på olika sätt. En förklaring kan vara att barnen hanterar 
kompissamtalen som en skoluppgift, det vill säga att de går in i 
samtalen och svarar upp till den förväntan som de tror att läraren 
har på dem som elever i den specifika undervisningssituationen 
(Löf, 2008). En annan tolkning kan vara att samtalens återkom-
mande uppmärksamhet av vissa konflikter och personer har en 
stigmatiserande effekt (jfr Wigerfelt, 2009) och därmed cementerar 
barnens konflikter och positioner i relation till varandra. Oavsett 
vad som ligger bakom barnens upprepade konflikter kan konstate-
ras att, även om innehållet i kompissamtalen erbjuder alla barn att 
delge sina problem och komma med lösningar på varandras kon-
flikter, går en stor del av tiden åt till att diskutera relationerna mel-
lan ett fåtal enskilda barn med övriga barn som publik.  

Det sätt på vilket barnen, genom kompissamtalen, fostras till 
”goda kamrater” synliggör en syn på barn som både varande och 
tillblivande (Lee, 2001; Qvortrup, 2005; Prout, 2005; Trondman, 
2011). Även om barnen erkänns som aktörer, baseras samtalen på 
ett antagande om att de behöver rutiner för att öva upp sina kom-
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munikativa färdigheter för att i sin tur kunna bli goda (bättre) 
kamrater. De problem som barnen tar upp under kompissamtalen 
klassrummet är sådant som de vill reda ut i stunden. Eftersom sam-
talen inte är tänkta att omfatta större problem, som exempelvis 
mobbning, kan konflikterna betraktas som relativt små och i flera 
fall bagatellartade. Betonandet av träning möjliggör samtidigt en 
tolkning av samtalen som förberedelse inför framtida (sannolikt 
svårare) konfliktsituationer. Här framträder alltså diskursen om 
risksamhället tydligt. Kompissamtal förhåller sig till nodaldiskur-
sen på så sätt att de erbjuder barn vad som kan uppfattas som 
handlingsberedskap: Träning i att kunna uttrycka känslor och se 
alternativa lösningar på olika problem som uppstår i vardagen. 
Detta innebär samtidigt att barn åläggs stort ansvar för sina (och 
andras) sociala relationer (se Kitzinger, 1997). I och med att bar-
nen gjorts delaktiga i skapandet och upprätthållandet av ”goda re-
lationer” kan de också tillskrivas ansvar för att reglera sig själva i 
riktning mot de önskvärda de normerna.  

När livskunskapsämnet organiseras i form av kompissamtal 
tvingas läraren ta ett stort ansvar för att innehållet inte ska förskju-
tas från att handla om gemensamma värden till att bli en terapeu-
tisk samtalssession med individuella problem i fokus. Rollen som 
samtalsledare ställer därmed stora krav på lärarna, som under 
kompissamtalen ideligen balanserar mellan att plocka upp barnens 
frågor från en privat nivå till en mer generell och samtidigt stämma 
av med de enskilda barn som problemet berör. I och med att bar-
nens privatliv dras in i klassrummet och görs till innehåll för un-
dervisningen försätts läraren i en position som snarare är av tera-
peutisk än pedagogisk karaktär (se Bartholdsson, 2010). En fråga 
att ställa sig i sammanhanget är huruvida pedagoger har den pro-
fessionella beredskap som krävs för att hålla i terapeutiska samtal? 

Som jag ska visa i följande avsnitt är det emellertid inte enbart i 
arbetet med kompissamtal som lärarens professionalitet sätts på 
prov – livskunskapsämnet utmanar även pedagoger som väljer att 
genomföra undervisningen med olika värderingsövningar och pe-
dagogiskt drama. 
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Granskolan: Gemensamma värden genom pedagogiskt 
drama 
I detta avsnitt ska jag analysera hur ämnet kommer till uttryck i 
praktiken på Granskolan, där en stor del av undervisningen i livs-
kunskap genomförs med en variation av värderings- och samar-
betsövningar, pedagogiskt drama, efterföljda av samtal, diskussio-
ner och reflektioner. De exempel som jag valt ut har jag valt för att 
de visar på sådant som jag uppfattar som typiskt för undervisning-
en i den här specifika klassen.  

I den femteklass som jag har följt har man valt att hålla under-
visningen i livskunskap en gång i veckan i halvklass. Detta innebär 
att en lärare har livskunskap med hälften av eleverna medan den 
andra hälften stannar kvar med sin klasslärare i klassrummet. 
Veckan därpå skiftar grupperna. På så sätt har barnen livskunskap 
varannan vecka, men båda grupperna tar del av samma innehåll 
och övningar. Med stöd i en lokalt upprättat arbetsplan bestämmer 
lärarna själva hur innehållet ska utformas. Arbetet har implemen-
terats på initiativ av skolans ledning tillsammans med en särskild 
arbetsgrupp bestående av pedagoger och skolhälsovårdspersonal. 
På senare år har skolan erhållit särskilda ekonomiska medel för att 
utveckla arbetet och fördjupa inriktningen mot sex- och samlev-
nadsämnet.  

Arbetsplanen anger tydliga riktlinjer för vad som ska tas upp i 
ämnet i varje skolår. Som exemplet nedan visar är samvaro en cen-
tral del av innehållet för skolår 5:  

Relationer och känslor: Träna i hur man kan uttrycka känslor (t.ex. 

känslouttryck, lyssna, uttala positiva saker, kompissamtal mm) 

Handling & konsekvens: Träna eleverna genom olika övningar 

att våga uttrycka det man står för (t.ex. grupptryck). Synliggöra 

tillsammans med eleverna vilka regler som gäller för samvaro 

(t.ex. kommunikation som alternativ till våld, gränser, la-

gar/osynliga regler) 

Fakta & fördomar: Stresshantering (tex målbilder, mental trä-

ning). Att skapa tillfällen till diskussion genom att bemöta för-

domar med fakta (t.ex. sexualitet, pubertet) 

 (Utdrag ur Granskolans kursplan för livskunskap, skolår 5.) 
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I anslutning till kursplanen finns hänvisningar till metodmaterial 
med konkreta exempel på hur innehållet kan tas upp i klassrummet 
(se t.ex. Byréus, 2001; Leveau, 2004; Wahlström, 1996). Hänvis-
ningarna domineras av dramapedagogiska övningar för avslapp-
ning, koncentration och samarbete, vilka ofta är ingångar till sam-
tal och diskussioner om värden och värderingar.  

Läraren som undervisar i livskunskap i den femteklass jag följt 
under mitt fältarbete på Granskolan har tilldelats undervisnings-
timmar i ämnet för att fylla ut sin tjänst. Att undervisa i livskun-
skap är alltså inget hon själv har valt. Hon kände inte till någon-
ting om livskunskap tidigare och säger att hon var negativ till att 
hålla i ett ämne som var okänt för henne. Läraren beskriver därför 
detta skolår som en lärandeprocess inte enbart för eleverna, utan 
även för henne själv. Hon har, trots den detaljerade arbetsplanen 
där det finns utförliga metodhänvisningar, sökt inspiration i böck-
er, på nätet och bland kollegor för att finna arbetssätt som stäm-
mer överens med hennes egen tolkning av innehållet.  

Jag ska i det följandet undersöka hur värderingsövningarna är 
organiserade och vilka värden eleverna förväntas att lära sig som 
en del av sitt deltagande.  

 
Värderingsövningar och pedagogiskt drama i praktiken 
Lärarens första tillfälle med livskunskap är långtifrån det första för 
barnen. Eleverna har haft livskunskap regelbundet sedan skolår ett, 
men med olika lärare. När klassläraren bryter engelsklektionen för 
att meddela att det är dags för halva klassen att gå till grupprum-
met för att ha livskunskap blir barnen glada och skyndar sig dit. 
Barnen sätter sig snabbt i grupprummet. De småpratar och fnissar. 
Läraren börjar med att hyssja dem: 

 
Excerpt 6. Introduktion (utdrag ur fältanteckning, 070911) 

Läraren:  Så fort vi kommer in i detta rum är vi tysta. För det 

är ju lektion, eller hur?  

Barnen: ((pratar vidare med viskade röster)) 

Läraren: ((hyssjar igen)) Jag vill inte berätta detta en gång till. 

Så lyssna. /…/ Det är en viktig, riktig lektion här 

inne. Inget trams. 

Althea:  När vi hade [livskunskap] med [den förra läraren]- 
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Läraren:  ((avbryter)) Jag vet allt.  

Althea:  Vi hade lekar- ((blir avbruten igen)) 

Läraren:  Nej inte lekar. Övningar. Vi övar! 

 
Det första läraren gör är att markera för barnen att livskunskap 

är ett viktigt och riktigt skolämne och att det inte är något trams 
som de ska ägna sig åt under de kommande undervisningstillfälle-
na. Även om dramaövningar är lekfulla är läraren noga med att 
påpeka att övningarna är just övningar och inga lekar. Hon kon-
struerar på så vis livskunskap som ett viktigt skolämne och de öv-
ningar som barnen ska genomföra som viktiga skoluppgifter.  

I likhet med Christel Öfverströms (2006) beskrivning av lärares 
erfarenheter av pedagogiskt drama, ser läraren i mitt exempel dra-
maövningarna som ett sätt för barnen att reflektera över sig själva 
och varandra. Hennes betoning av att de inte leker på livskun-
skapstimmarna tyder på att hon ser ett allvar med arbetet. Ämnet 
ges också en central betydelse genom texten, där förmågan att 
lyssna och uttrycka sina känslor och åsikter omskrivs som grund-
läggande för social samvaro (se excerpt 6 ovan). Som vi kan se är 
självreflektionen avgörande i livskunskapsämnet på Granskolan, 
precis som i livskunskapsundervisningen i form av kompissamtal 
på Hasselskolan.  

Den första övningen som barnen ska arbeta med går ut på att se 
vad de har gemensamt med varandra. Det är en övning som läraren 
själv fått prova på under en personalkonferens vid skolstarten. Re-
flektionen som övningen erbjöd var en aha-upplevelse för henne 
och hon bestämde sig för att prova med barnen direkt.  

Barnen gör övningen i små grupper. De börjar med att rita en 
stor cirkel på ett pappersark. I cirkeln ska de skriva in sådant som 
de har gemensamt, eller som de tycker lika om. Läraren förklarar 
vad begreppet gemensamt innebär och ger ett exempel: ”Något ni 
tycker om, som alla ni tycker om”. Utanför cirkeln är det mening-
en att de ska skriva in sådant som de inte har gemensamt, det vill 
säga sådant som är unikt för någon i gruppen eller som de tycker 
olika om. Kopplingen mellan ”det gemensamma” och ”gemen-
samma värden” eller ”gemensamma egenskaper” är emellertid 
otydlig för barnen: 
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Excerpt 7. Likt/olikt (utdrag ur fältanteckning, 070911) 

Barnen verkar tycka det är svårt med begreppet olikt. Flera för-

står det som att de ska skriva sådant de tycker om i cirkeln och 

sådant de inte tycker om utanför cirkeln. En grupp enas om allt 

– det de tycker om och det de inte tycker om - innan de skriver 

något. Läraren försöker (försiktigt) rätta till situationen och sä-

ger att det inte behöver vara sådant de tycker om. Barnen ser 

glada ut när de jobbar.  
 

Althea:  Får man skriva om man hatar personer? 

Läraren:  Nä. Althea! 

Rami:  Att man älskar tjejer?  

Alla:  ((fnittrar)) 

 

Läraren ber (återigen) grupperna sluta tänka på ”tycker om” 

och leder mot annat som är likt olikt, familjen till exempel. Hon 

uppmanar hela tiden barnen att sitta riktigt på stolarna (”sitt 

ordentligt”).  En grupp har svårt att förstå uppgiften. Istället för 

att hitta gemensamma nämnare söker de efter sådant som alla 

gillar/inte gillar. Gruppmedlemmarna skrattar när läraren läser 

upp vad de skrivit som olikt: 

 

Läraren:  Äta flugor?  

Gruppen:  ((skrattar)) 

Loella:  Vi har missuppfattat uppgiften 

Läraren:  Snälla Loella, vem äter flugor?   
 

Läraren markerar återigen inför barnen att det som sker på 

livskunskapstimmarna inte är lek, utan något viktigt som de ska 

ta på allvar. /…/ En annan grupp kommer plötsligt på hur upp-

giften ska lösas och börjar skriva in gemensamma saker som: 

”Vi går i skolan”, ”Vi bor i samma område”. Läraren bekräftar 

med ”Jättebra” för varje punkt de läser upp. /…/ När alla grup-

perna har redovisat ber läraren dem att titta på det de har skri-

vit.  

 

Läraren:  Vad har ni mest av, likt eller olikt? 

Alla:  Gemensamt!  
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Läraren:  Är det inte fantastiskt? Jag måste erkänna att vi  

lärare fick göra samma sak. Vi fick likadant. Vi  

går här och tror inte det.   
 

Trots svårigheterna för barnen att förstå uppgiften, lyckas lära-
ren föra fram sin poäng i den gemensamma reflektionen: vi är mer 
lika än olika. Läraren etablerar redan under den här första lektio-
nen livskunskap som ett gemensamhetsprojekt. Genom att lyfta in 
vuxnas erfarenheter av samma övning gör hon dessutom gemen-
skap till något vidare än en fråga för de elever som arbetat till-
sammans under den här specifika lektionen.  

Efteråt är läraren upprymd av att uppgiften fungerat med bar-
nen, särskilt glad är hon över att flera av barnen kommit på hur de 
ska tänka för att se det gemensamma. Hennes resonemang kan tol-
kas som att hon ser gemensamhetsprojektet som en diskursiv prak-
tik som barnen behöver få hjälp med att appropriera. Vid nästa 
tillfälle går läraren närmare in på att barnen ska se varandras posi-
tiva egenskaper. En av övningarna går ut på att de ska ge en kom-
plimang till den som sitter till höger om dem: 

 
Excerpt 8. Komplimanger (videoupptagning, 071002) 

1 Lärare Vi ger för sällan komplimanger till varann det  

2   gäller också vuxna vi pratar för lite om de goda  

3  egenskaperna vi talar om de dåliga det tycker  

4  jag i alla fall 

5 Althea ska vi ta de dåliga 

6 Lärare Althea↓ (.) okej Boris↑ börjar 

7 Boris nu 

8 Lärare ja säg nån komplimang till Magda 

9 Boris va hon e så bra? 

10 Lärare ja ja  

11 Boris hon e bra på- 

12 0Lärare  säg det- du ska säga till henne 

13 Boris (ser på läraren) hon e bra på killerboll  

14 Lärare säg det till henne det 

15 Boris (vänder sig till Magda) du e bra på killerboll 

16 Lärare bra  
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Genom att säga att ”vi” behöver bli bättre på att ge varandra 
komplimanger (rad 1), gör läraren problemet generellt gällande för 
såväl barnen, sig själv som för andra människor. Den generella ut-
gångspunkten förstärks när hon säger att detta är ett problem ock-
så för vuxna. Boris får börja och läraren styr hur han ger kompli-
mangen till flickan som sitter till höger om honom - han ska se på 
henne och tilltala henne direkt (se raderna 11–15). Sedan flyter 
komplimangerna på, och läraren bekräftar hela tiden det barnen 
säger till varandra.  

Läraren styr inte bara barnens sätt att ge varandra komplimang-
er, utan även deras sätt att ta emot dem. När en av pojkarna ska få 
en komplimang av en flicka tittar han bort, vilket läraren inte ac-
cepterar (se rad 43–44, nedan): 

 
Excerpt 8. Komplimanger (forts.) 

41 Medea  du e en bra vän ((till Naima)) 

42 Lärare ja okej ((till Naima)) och det är till Amer  

43 Amer  ((tittar bort))  

44 Lärare nämen du ska titta på henne när hon ger en  

45  komplimang 

46 Naima du e bra på fotboll 

47 Amer ((ser på läraren)) hon e bra på polis och tjuv ((till  

48  Althea)) du e bra på polis och tjuv  

49 Lärare  okej 

50 Althea Liliana har fin stil 

51 Liliana tack ((vänder sig mot Medea)) ehh Medea har  

52  fina byxor ((någon skrattar till))  

53 Medea ska jag ge till han ((pekar på Boris)) 

54 Lärare ja annars får han ingen komplimang 

55 Althea jooo han- aja de e sant 

56 Medea em  

57 Boris  ((ser generad ut, håller upp handen som skydd 

58   medan han väntar))  

59 Medea Boris e snabb  

 
I övningen görs generositet till en eftersträvansvärd egenskap. I 

relation till det första undervisningstillfället, som handlade om att 
se till det gemensamma, framhålls också generositet som grundläg-
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gande för social samvaro (se den lokala arbetsplanen). Genom sitt 
sätt att leda övningen styr läraren samtidigt i riktning mot vissa 
regler för hur generositeten ska praktiseras – exempelvis att man 
både ger och tar emot med ögonkontakt. Lektionen avslutas sedan 
med ett kort utvärderande samtal, där barnen får reflektera över 
innehållet och berätta vad de tycker om övningarna de gjort.  

Det finns ett tydligt uppsatt mål med varje övning. Läraren har 
på förhand valt ut ett tema eller något mer konkret som barnen 
förväntas lära sig under den utsatta lektionen. Lärarens makt kan 
därmed sägas vara stor när vad gäller att avgöra vilka beteenden 
som behöver förändras, eller vilka handlingsmönster som barnen 
har nytta av. Som framgår görs livskunskapsämnet (i den här sko-
lans praktik) till ett arbete i två olika steg. Det första steget är ge-
nomförandet av övningen. Här är aktiviteten i fokus och fungerar 
som ett medel att skaffa sig erfarenheter och vad som kan tolkas 
som aha-upplevelser. Helt i linje med argumenten som kan urskil-
jas i det rika utbudet av metodmaterial, bygger livskunskapsarbetet 
i den här specifika klassen på antagandet att görandet är ett viktigt 
instrument för att förändra barns beteenden och stärka deras för-
måga till vissa självreflektioner.  
 
Bänkövningen – arbete i två steg 
Jag ska här visa exempel på hur läraren, Monica, använder sig av 
övningar för att i nästa steg få barnen att reflektera över övningen 
och på så sätt lära sig att uttrycka sina erfarenheter (och eventuella 
aha-upplevelser) i ord.  

Monica har valt att basera varje kommande lektion på barnens 
utvärderingar och erfarenheter av den föregående lektionen. På så 
sätt ger hon barnen stort inflytande, även om det är hon själv som 
ansvarar för planeringen och avgör vilka övningar som de ska ar-
beta med. I de fall hon upplever att barnen haft svårigheter med att 
klara av en övning, planerar hon in en uppföljning som utmanar 
dem ytterligare. Exempelvis uppfattade Monica under en dansöv-
ning, vars egentliga syfte var att träna barnens koncentration, att 
barnen i en (könsmixad) grupp vägrade hålla varandra i händerna. 
Till gången därpå sökte läraren därför efter övningar som krävde 
fysisk kontakt. Valet föll på en samarbetsövning som gick ut på att 
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barnen skulle passera varandra på en bänk utan att trilla ner. För 
att klara av detta måste de hjälpas åt och hålla i varandra.  

Som vi kan se i excerpt 9, nedan, introducerar läraren övningen 
genom att först göra klart för barnen varför de ska göra den. Hon 
inleder med att säga att övningen de ska göra är ny för henne och 
att hon vill prova den (rad1). 

 
Excerpt 9. Bänkövningen (videoupptagning, 080408) 

1 Lärare Vi ska göra en grej jag aldrig har provat innan. Jag  

2   tror att det är en spännande grej – en spännande  

3   övning. Varför ska vi göra det? Jo, för att både jag  

4   och Camilla vi har upptäckt att det är lite  

5   ((gestikulerar)) känsligt att röra vid varann särskilt  

6  tjejer och pojkar det var stora problem med att röra  

7  och det var därför som vi ska ha denna övning. Vi  

8  får se hur det fungerar. Det kanske inte fungerar 

9  alls. Jag har ingen aning. Jag är lika nyfiken som ni.  

10  Och därför har vi en bänk här. 

 
Läraren refererar till mig (rad 4), vilket kan tolkas som ett sätt 

att legitimera syftet med övningen: Det är inte bara hon som sett 
att barnen har problem med att röra vid varandra. Hon lyfter pro-
blemet (såsom hon ser det) och presenterar samtidigt övningen som 
ny (rad 1) och som något hon är nyfiken på att testa (rad 9) för att 
se om den fungerar. Lärarens sätt att betona nyfikenheten och det 
spännande med att prova något nytt, implicerar att hon vill erbju-
da barnen argument för nya sätt att agera. Andemeningen tycks 
vara att ”det är värt att testa för att se om det är roligt”.  

Presentationen av övningen som ny öppnar upp för en möjlighet 
att skylla eventuella misslyckanden på övningen och inte på de del-
tagande barnen, vilket kommer väl till pass under genomförandet. 
Det visar sig nämligen vara svårt för barnen att göra övningen. De 
är obekväma med den fysiska kontakten och låtsas trilla ner från 
bänken. Läraren uppmuntrar dem och försöker få dem naturliga 
med att ta i varandra och hjälpa varandra. Flera av barnen vägrar. 
Efteråt reflekterar de tillsammans över hur görandet av övningen 
gick: 
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Excerpt 10. Reflektion över bänkövningen (videoupptag-

ning, 080408) 

100 Althea vi alltså vi samarbeta inte vi hjälpte inte varandra 

101 Liliana vi samarbeta inte vi hjälpte bara tjejerna vi hjälpte  

102  inte killarna 

103 Althea ja hjälpte killar också ((skrattar)) 

104 Lärare  va gjorde killarna (.) Althea vad gjorde killarna? 

105 Althea ºdom gick bortº 

106 Liliana  dom-dom protesterade när tjejerna ville hjälpa 

107  dom eller killarna ville hjälpa tjejerna 

108 Lärare varför är det så? Varför är det så ((skratt))  

109 Loella eeehh jag vet ((räcker upp handen)) dom tror att  

110  tjejerna har baci-hehll  

111 Homan  ((ler))  

112 Lärare okej dom tror att tjejerna har baciller såna ((gör  

113  citationstecken)) tjejba- 

114 Althea -tror du det Boris? 

115 Lärare tror du det Boris? 

116 Boris har jag sagt? ((flickorna skrattar)) 

117 Lärare  ((tar handen över bröstet)) nej jag har inte sagt att  

118  du har sagt nåt jag bara frågar 

119 Althea gör du 

120 Boris nej 

121 Lärare nej (.) nej vad tror du att- ((flera pratar)) vad  

122  säger du Naima?  

123 Naima om tjejen rör en kille så tänker dom typ att  

124  åh du ni om är tillsammans  

125 Lärare jaha (flera mumlar)) och då är det pinsamt 

126 Naima ja 

 
I reflektionen visar barnen att de gjort motstånd mot övningen, 

trots att (eller kanske just för att) de förstått syftet. Både Althea 
och Liliana (rad 100–101) säger att de inte hjälpte varandra. Där-
med visar de på en medvetenhet om att de inte genomfört övningen 
som förväntat. De lägger skulden på sig själva, på ”flickorna” i ge-
nerella ordalag, genom att använda ordet ”vi” (rad 101) när de be-
skriver att flickorna inte hjälpte pojkarna. Althea ändrar sedan sin 
egen berättelse genom att säga att hon hjälpte pojkarna (rad 103), 
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varpå bilden av situationen förändras. Det som flickorna talade om 
som sina egna misstag görs under samtalet om till att pojkarna inte 
ville ha deras hjälp (rad 106).  

Läraren insisterar på att få veta varför flickor och pojkar inte 
hjälps åt, vilket flickorna retsamt svarar att det beror på att poj-
karna är rädda för tjejbaciller (se rad 112–113). Boris blir den som 
ställs till svars för flickornas påstående om pojkarnas bacillskräck, 
vilket han tar avstånd ifrån på rad 116. Naima tror att de har svårt 
för att vidröra varandra på grund av rädslan för att någon ska tro 
att de är kära, vilket vore pinsamt (se rad 123–126).  

Barnens görande av övningen framstår inledningsvis som ett 
misslyckande, åtminstone utifrån lärarens perspektiv (och kanske 
även sett utifrån syftet med övningen). Däremot visar barnen i sina 
reflektioner att de förstått uppgiften och löst den (om än inte på 
det sätt som var menat). Barnens misslyckande med görandet av 
övningen kan i denna belysning betraktas som en lyckad demon-
stration av deras aktörskap. Läraren ser dock inte resultatet av öv-
ningen på detta sätt. Hon vidhåller att övningen var ett misslyck-
ande från hennes egen sida. I sammanhanget framstår själva gö-
randet, det vill säga övningen, som det som läraren värderar 
främst: En övning är framgångsrik när barnen genomför den som 
förväntat. Detta gör själva reflektionen som följer efteråt mer till 
en utvärdering av övningen, än till en möjlighet för barnen att re-
flektera över sina erfarenheter.  

Läraren menar att hon som pedagog borde ha valt ett annat sätt 
att arbeta med hänsyn till de få pojkar som fanns i gruppen. Dess-
utom visar det sig att läraren oroar sig för att vissa barns inställ-
ning till fysisk kontakt kan ha kulturella orsaker:  

 

Excerpt 11. Läraren reflekterar (audioupptagning, 080408) 

”Jag vet inte. Men jag tror det är ... det är bakgrunden som lig-

ger till. Så det är kulturen. Det finns vissa pappor som kommer 

till utvecklingssamtal och dom vill inte hålla i handen. Oss 

kvinnliga lärare.”  

 
När hon vid förra tillfället såg att pojkarna hade problem med 

att hålla flickorna i handen väcktes en oro över att barnen höll på 
att reproducera kulturella mönster som inte överensstämmer med 
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skolans värdegrund. Oron gällde framförallt ett fenomen hon hört 
berättas om av sina kollegor: Att vissa män inte vill ta kvinnliga 
lärare i handen när de hälsar. Detta problem är dock inget hon 
själv har fått erfara och hon är inte säker på att det är av denna or-
sak som barnen inte ville hålla varandra i händerna. Barnens för-
klaring om att deras ovilja att vidröra varandra handlar om att de 
inte vill att någon ska tro att de är kära stillar inte lärarens oro. 
Däremot blir hennes engagemang för att undervisa i livskunskap 
och på så sätt hjälpa barnen att se förbi könsskillnader och kultu-
rella skillnader allt starkare med de erfarenheter hon skaffar sig 
genom undervisningen.  

Från att initialt ha varit negativ till det för henne nya ämnet, 
börjar hon att uppskatta just de här undervisningstillfällena allt 
mer. Det är mötena som förändrat hennes inställning, menar hon 
själv, och syftar på interaktionen med barnen i klassrummet. Möj-
ligheterna till att lära känna varandra, bli berörda av andras livssi-
tuationer och att känna medkänsla, blir för läraren eftersträvans-
värda värden (se Aspán, 2009). Dessa värden stämmer också väl 
överens med målen i den lokala arbetsplan som skolan upprättat 
för livskunskapsämnet. 
 
Drama- och värderingsövningar som gemenskapande diskur-
siv praktik 
Livskunskapsämnet enligt Granskolans tolkning har tydligt fokus 
på att etablera gemensamma värden, vilket man eftersträvar med 
hjälp av olika värderings- och dramaövningar (se excerpt 7–10). 
Med gemensamhetsövningen som grund bygger läraren successivt 
under skolåret upp ett ämnesinnehåll som syftar till att se till likhe-
ter och det gemensamma snarare än till vad som skiljer människor 
åt. Samtidigt använder sig läraren också av övningar där barnen 
lyfter fram sina egna och varandras individuella egenskaper. Ge-
nom att framhäva barns olika egenskaper som unika vill läraren 
dels stärka barnens självkänsla och dels förmedla att olikheter är 
något positivt för gruppdynamiken.  

Genom övningarna konstruerar och upprätthåller läraren till-
sammans med barnen gemensamma värden. Generositet är ett av 
de värden som återkommer i flera olika övningar. Det är huvud-
sakligen en generositet som handlar om att bjuda på komplimanger 
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och kommentarer som gör någon annan glad. Hjälpsamhet är ett 
annat värde som betonas, liksom förmågan att lyssna på och se 
varandra. I min analys av video- och audioinspelningarna fram-
kommer också lärarens implicita strävan efter mer övergripande 
värden som jämställdhet och integration (se excerpt 10–11).  

Så som skolämnet livskunskap är organiserat på Granskolan 
framträder tydliga spår av den demokratiska diskursen, där sex 
och samlevnad, samt värdegrunden är centrala aspekter. De öv-
ningar som läraren använder kan i det närmaste betraktas som 
hennes egna tolkningar av vad barnen behöver för att dels närma 
sig de gemensamma, samhälleliga värdena och dels stärka sin 
självkänsla. Dessutom finns en stark underton av att det är läraren 
som definierar innehållet i ämnet för att väcka barnens nyfikenhet 
och empati i relation till andra människor.  
 
Gemensamma värden i livskunskap 
Jag har nu visat exempel på två olika klassrumspraktiker, det vill 
säga kompissamtal och pedagogiskt drama, vilka båda strävar efter 
att skapa och upprätthålla gemensamma värden inom ramen för 
skolämnet livskunskap. Även om arbetet med dramaövningar och 
kompissamtal (se föregående kapitel) rent metodiskt skiljer sig 
mycket åt och baseras på olika teorier om lärande, finns flera lik-
heter. Dels gör båda arbetssätten anspråk på demokratisk fostran 
och fostran till gemenskap. Båda syftar dessutom till att erbjuda 
barn möjligheter till reflektion över sig själv, sina kamrater och 
samhället som villkor för demokrati och gemenskap.  

Förespråkare för kompissamtal betonar vikten av att barn lär sig 
sätta ord på känslor och tankar (Edling, 2002), medan dramape-
dagoger argumenterar för en syn på språk och kommunikation 
som mer vidsträckt än enbart ord (se t.ex. Öfverström, 2006). Ett 
annat syfte som delas av kompissamtal och drama- och värde-
ringsövningar (samt forumspel som är en vanlig metod i livskun-
skapsundervisningen, men som jag inte tagit med som exempel här) 
är att barnen tillsammans ska lära sig att lösa sina egna problem 
och konflikter (Edling, 2002; se även Byréus, 2001). Kompissamtal 
och värderings- och dramaövningar kan mot denna bakgrund sä-
gas bygga på en syn på barn som självreflexiva subjekt. Samtal är 
ett led i denna självreflexiva process, men enligt den dramapedago-
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giska diskursen räcker inte samtalet till utan det krävs också av 
barnen att de kan visa upp hur man gör.   

Intressant i sammanhanget är enskilda pedagogers makt att for-
mulera ämnet. Det är lärarna som i stor utsträckning på egen hand 
(eller i arbetsgrupper) tolkar de lokala arbetsplanerna och de lokalt 
upprättade målen. Anmärkningsvärt är dock hur krävande arbetet 
med livskunskap tycks vara för pedagogerna. Som jag visat vilar ett 
stort ansvar på läraren att formulera livskunskapsämnet och orga-
nisera verksamheten i klassrummet.  

Värden som förmedlas via skolornas lokalt upprättade arbets-
planer (i de fall de har några) tolkas, etableras och upprätthålls i 
undervisningen av lärarna, oavsett arbetssätt. Det är lärarna som 
har makten att avgöra vad som ska utgöra fokus för undervisning-
en och det är de som väljer övningar och arbetssätt. Lärarna är 
också de som har ansvar för, och därmed också makt att definiera 
vad som är rätt och fel (jfr Johansson & Johansson, 2003). Barnen 
är förvisso delaktiga i formuleringen av ämnet i klassrummet och 
de använder sitt aktörskap för att göra motstånd läraren och de 
värden som denne lyfter fram.   

Vi såg i avsnittet om kompissamtal, den mer strikt utformade 
metoden, att rollen som samtalsledare ställer höga krav på lärarna. 
För att undvika att samtalet transformeras till en terapeutisk situa-
tion (Bartholdsson, 2010) balanserar läraren ständigt mellan att 
hålla samtalet på en för barnen generell nivå där ingen pekas ut 
och att samtidigt stödja de enskilda barn som tar upp sina problem 
i samtalen. Rollen som samtalsledare medför således också en risk 
för ett professionellt gränsöverskridande, där läraren går från att 
vara pedagog, till att bli terapeut.  

Som framgick av analysen av Granskolans tolkning av livskun-
skap ställs läraren inför andra utmaningar i arbetet med pedago-
giskt drama och värderingsövningar. Läraren ägnar, i sin strävan 
att bygga varje lektion på sådant som kommit upp under föregåen-
de undervisningstillfälle, mycket tid till att söka nya övningar. Ett 
dilemma som framträder här är svårigheten för läraren att särskilja 
mellan elevers behov och vad som är hennes tolkningar av deras 
behov. För den här specifika läraren har dessutom arbetet med det-
ta ”påtvingade” och för henne okända skolämne varit en läropro-
cess. Detta lyfter fram inte bara lärares professionalitet och didak-
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tiska skicklighet, utan även deras personliga engagemang för ämnet 
och dess kunskapsinnehåll, som en central aspekt för hur ämnet 
livskunskap utformas i skolans praktik. 
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8. LIVSKUNSKAP SOM JÄMSTÄLLD-
HETSPROJEKT – ETT EXEMPEL FRÅN 
DEN LOKALA SKOLPRAKTIKEN 

I föregående kapitel (4–7) har jag visat hur olika diskurser och ak-
törer (på nationell, kommunal och lokal skolnivå) samverkar i 
framväxten av livskunskap som skolämne. Som jag har visat ka-
raktäriseras ämnet av en strävan att integrera gemensamma värden 
i skolans verksamhet. Ett av de tydliga perspektiven i värdegrun-
den, som också görs till en central aspekt i lokala arbetsplaner för 
livskunskap, är arbetet med jämställdhet (se NIKK, 2005). Genom 
att låta skolans värdegrund genomsyra jämställdhetsarbetet ges 
möjligheter att skapa en samhällelig, kulturell och institutionell 
kontext för pedagogiska insatser och värden gällande kön och jäm-
ställdhet. Enligt en kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av 
Delegationen för jämställdhet i skolan saknas fortfarande barns 
perspektiv på skolans jämställdhetsarbete (SOU 2010:66).  

I det här kapitlet ser jag närmare på hur arbete med jämställdhet 
organiseras inom ramen för ämnet livskunskap på Hasselskolan, i 
den fjärdeklass som också arbetar med kompissamtal (i kapitel 7). 
Som framgick i föregående kapitel har undervisningen i livskun-
skap sedan år 1 bedrivits i halvklass, i grupper indelade efter kön. 
Nu, i skolår 4, har lärarna bestämt sig för att integrera pojkar och 
flickor under livskunskapen. Sammanslagningen skedde samtidigt 
med ett särskilt genustema (som lärarna kallar det), ett tematiskt 
arbete om kön och jämställdhet som sträckte sig över hela läsåret.  

För att utforska hur barns aktörskap uttrycks i mötet med sko-
lans jämställdhetsarbete har jag med hjälp av etnografi och video-
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inspelningar följt arbetet med genustemat. Jag riktar i min analys 
intresset mot hur barn genom sitt deltagande tillgodogör sig etable-
rade diskurser om kön (Davies, 2003, 1995; Wetherell, 1998). En 
viktig utgångspunkt i analysen är att jag ser barn som aktiva agen-
ter och medskapare av sociala identiteter och samhälleliga ideolo-
gier (se Corsaro, 2005; Halldén, 2007; Evaldsson, 2005; Thorne, 
1993; James & Prout, 1997). Mer specifikt uppmärksammar jag 
alltså hur elever i en mångkulturell skolkontext drar nytta av, om-
förhandlar och även utmanar samhälleliga diskurser inom ramen 
för skolans lokala jämställdhetsarbete såsom det utformas inom 
undervisningen i livskunskap. 

 
Forskning om jämställdhet, kön och skola 
En översikt över pedagogisk könsforskning i Norden visar att tidi-
gare studier befinner sig i två olika fält – forskning om kön, respek-
tive jämställdhet (NIKK, 2005). Dessa fält är nära angränsande 
och apostroferar varandras aktualitet. Forskning om pojkars och 
flickors villkor i skolan ligger till exempel till grund för skolans ar-
bete med jämställdhet.  

Centrala frågor inom skolans arbete med jämställdhet är om 
flickors och pojkars olika villkor ska (eller kan) jämnas ut genom 
undervisning eller med hjälp av kompensatorisk pedagogik (Fors-
berg, 1998). Som exempel på kompensatorisk pedagogik kan näm-
nas den könsåtskilda pedagogiken, vilken syftar till att bryta köns-
relaterade maktrelationer genom att bedriva undervisning i flick- 
respektive pojkgrupper är den strategi som fått störst genomslags-
kraft i Sverige. En avsikt med könssegregerade grupper är att er-
bjuda elever möjligheter till gränsöverskridande könspositioner, 
vilket paradoxalt nog också är vad den här strategin kritiseras för 
att inte göra. Exempelvis har kompensatorisk (flick- som pojkvän-
lig) pedagogik kritiserats för att bygga på teoretiska antaganden 
om att socialt kön baseras på närmast biologiska anlag och köns-
specifika egenskaper (se Bredesen, 2004; Lahelma, Hakala, Hynni-
nen & Lappalainen, 2000, för en kritik). Även Skolverket (2001) 
betonar att könsspecifika grupper kan låsa positionerna inom sko-
lan, och att förutfattade meningar om det motsatta könet bottnar i 
okunskap om hur flickor respektive pojkar tänker.  



  150 

Den betoning man gör inom skolans jämställdhetsarbete vid att 
jämna ut flickors och pojkars olika villkor kan delvis förstås mot 
bakgrund av det nära samband som finns mellan forskning om ge-
nus och skola samt skolans jämställdhetsarbete. Exempelvis visar 
äldre studier på hur (några) pojkar dominerar interaktionen i 
klassrummet, medan flickorna anpassar sig efter pojkarna och ac-
cepterar sin mer underordnade position i skolan (se bl.a. Staberg, 
1992; Öhrn, 1990). Öhrn (2002) pekar dock i sin forskningsöver-
sikt på att de traditionella könsmönstren har förändrats under se-
nare år. Framförallt flickorna utmärker sig genom att allt fler 
flickor visar vara utåtriktade och engagerade, och prestera bättre 
(än pojkar) i skolan (a.a.). Utifrån en feministisk synvinkel kan det 
vara självklart att tolka flickors allt mer framträdande position i 
skolan som en förbättring. Öhrn menar dock att flickor i större ut-
sträckning tycks acceptera det ”manliga” sättet att slå sig fram (till 
exempel genom att ta med talutrymme och att visa på en mål- och 
konkurrensinriktning). Om så är fallet bidrar flickors framgångar 
till en skolrationalitet som, istället för att jämställa flickor och poj-
kar, ytterligare förstärker den manliga normen.  

Nordisk forskning visar samtidigt på hur hierarkiska könsmöns-
ter samspelar med sociala kategorier som exempelvis klass, etnici-
tet och sexualitet (se bl.a. Ambjörnsson, 2004; Dolk, 2009; Karl-
son, 2003; Martinsson & Reimers, 2008; Staberg, 1992; Tallberg 
Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002; Öhrn, 1990, 
2002). Forskningen har gått från att uppfatta kön som synonymt 
med att betona skillnader mellan flickor och pojkar som grupp till 
en förståelse av kön som olika positioner som är relationella, kon-
textbundna och intersektionella. Exempelvis har forskning som de-
konstruerar (och analyserar) texter blivit vanligare. Denna forsk-
ning vill avslöja könsstereotyper och skapa begrepp som bryter 
mot normer och i förlängningen finns en förhoppning om att 
forskningen ska leda till flera variationer och en acceptans av olik-
heter bland barn och unga (Martinsson & Reimers, 2008; NIKK, 
2005).   

Med tanke på de förändringar som skett inom forskningen kan 
det vara rimligt att fråga sig hur skolans jämställdhetsarbete för-
håller sig till såväl nya perspektiv på kön som förändrade köns-
mönster? Barndoms- och professionsforskaren Ingegerd Tallberg 
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Broman (1997) har visat bland annat att forskningen inom fältet 
inte tycks nå skolans praktik. Lärarutbildningarnas undervisning 
om kön/genus och jämställdhet varierar kraftigt, vilket är en möjlig 
förklaring till att vitt skilda jämställdhetsstrategier används i lokala 
skolpraktiker. Tallberg Bromans resonemang ges stöd i en mängd 
rapporter som beskriver hur pedagoger i lokala skolpraktiker 
kämpar med att tolka styrdokument och utifrån dessa organisera 
jämställdhetsarbetet (se t.ex. Söderman & Löf, 2010). Detsamma 
gäller arbetet med andra ämnesövergripande kunskapsområden 
och perspektiv såsom, sex och samlevnad, alkohol, narkotika och 
tobak, samt anti-mobbning (se bl.a. Jarlbro, 1997; Lööf, 1999; 
Skolverket, 2001).  

 Man kan också se att skolans arbete med jämställdhet kommit i 
skuggan av värdegrundsarbetet i och med den allt starkare beto-
ningen av att alla skall behandlas lika oavsett kön, etnisk bakgrund 
och sexuell läggning (se t.ex. Skolverket, 2000). Dessa perspektiv 
betonas särskilt i de likabehandlingsplaner som nu är obligatoriska 
inom skolan (Skolverket, 2007). Även om intresset för jämställdhet 
delvis tycks ha minskat inom forskning och inte längre har en lika 
framträdande position inom skolans policydokument ägnar sig de 
skolor som jag studerat i hög grad åt att arbeta med jämställdhet 
inom sin undervisning i livskunskap. Det är därav intressant att 
studera hur man inom ramen för skolans undervisning i livskun-
skap 1) konstruerar kön i relation till andra sociala kategorier och 
2) beaktar barns perspektiv.  

Trots en välutvecklad teoretisk och metodologisk diskussion 
inom området finns det även idag en poäng med att diskutera om 
kön alltid är att betrakta som en given analytisk kategori (se t.ex. 
Stokoe, 2005; Stokoe & Smithson 2001; Thorne, 1993). Stokoe & 
Smithson (2001) visar exempelvis att många genusforskare läser in 
kön som implicit kategori i sina data, utan att ens tänka på om kön 
är relevant som kategori eller om det är en övertolkning av data. 
Trots ett avståndstagande från biologiska diskurser ligger ofta just 
biologiska definitioner av kön till grund för urval och forsknings-
design i många studier som genomförs i separata flick- och pojk-
grupper uppdelade just efter biologiskt kön. Genom att kritiskt re-
flektera över egna teoretiska och personliga antaganden om kön 
kan forskare undvika att reproducera gamla könsmönster.  
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Ett sätt att intressera sig för hur barn själva gör kön i situerade 
aktiviteter (se Evaldsson, 2007; Goodwin, 2006; Kyratzis, 2004; 
Martinsson & Reimers, 2008; Thorne, 1993) som till exempel sko-
lans jämställdhetsarbete.  
 
Genustemat på Hasselskolan 
Arbetet med genustemat på Hasselskolan kom att sträcka sig över 
nästan hela skolåret, med ett fåtal avbrott för utflykter och andra 
aktiviteter. De två klasslärarna, som båda är kvinnor, var eniga om 
att genus var en viktig fråga att arbeta med i skolan. Att arbeta 
med ett långsträckt genustema under livskunskapstimmarna under 
skolåret hade de planerat sedan skolstarten. Ingen av lärarna hade 
dock detaljstyrt arbetet i förväg bland annat för att de ville kunna 
anpassa undervisningen efter eleverna och deras sociala relationer 
till varandra, samt de frågor som kan komma upp under arbetets 
gång (jfr Karlson, 2003). De båda lärarna hade något skilda mål-
sättningar med arbetet. En av lärarna ville dekonstruera stereotypa 
föreställningar om kön, medan den andra framförallt ville att arbe-
tet i sin helhet skulle medvetandegöra barnen om jämställdhet som 
samhällsfråga.  

Lärarna hade en ambition att gå från barnens tankar om 
kön/genus till att vidga perspektivet allt mer under skolårets gång. 
Under vårterminen övergick det tematiska arbetet till att bli mer 
integrerat i andra skolämnen. Huruvida arbetet med jämställdhet 
fördjupades eller inte framgår därför inte av min studie, då jag mer 
uppmärksammar hur aktiviteter organiseras inom ramen för skol-
ämnet livskunskap.  

Genustemat, så som det organiserades under livskunskapsunder-
visningen, bestod i kronologisk ordning av följande aktiviteter: 
 

1) Lärarens introduktion av genustemat i enkönade grupper. 
2) Elevernas rastobservationer under en vecka. 
3) Elevernas arbete med rollspel utifrån rastobservationerna i 

enkönade grupper. 
4) Rollspelsredovisning i helklass med uppföljande diskussio-

ner, enskilt och i olika gruppkonstellationer.  
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De olika aktiviteterna genomfördes under olika långa tidsperio-
der. Vissa övningar, som exempelvis rastobservationerna pågick 
under en hel vecka, medan rollspelsarbetet i flick- respektive pojk-
grupper gjordes under ett undervisningstillfälle. Jag har i min ana-
lys tagit fasta på hur de olika aktiviteterna organiserades inom ra-
men för livskunskapsämnet. Framförallt är jag intresserad av hur 
läraren i sina instruktioner konstruerar genus. Av intresse är också 
hur eleverna, när de utför uppgifterna, konstruerar genus.  

 
Läraren introducerar genustemat 
Den introduktion av genustemat som jag valt att analysera närma-
re sker i pojkgruppen. När genustemat introduceras sitter pojkarna 
och lärarna på stolar i en ring i klassrummet. Efter att ha följt upp 
något de talat om tidigare i ett kompissamtal, lutar sig läraren 
framåt och sänker sin röst. ”Det finns väl inga tjejer här?”, frågar 
hon och ser sig omkring. Den hemlighetsfulla stämningen fångar 
pojkarnas uppmärksamhet. Läraren fortsätter med att berätta vad 
som väntar pojkarna. 

 
Excerpt 12. Lärarens instruktioner (videoupptagning, 

071009) 

1 Läraren:  /.../ ni ska få ett jätteviktigt uppdrag (•)  

2  ly:ssna no:ga (•)ni ska (•) få göra nånting  

3  >som egentligen inte är snällt men ni ska göra 

4  det så det inte märks< °ni ska få spionera° 

5 pojkarna:  vem, vem, vem 

6 Läraren:  ni ska få spionera på fli:ckor 

7 pojkarna:  ooo 

8 lärare: o:ch ni ska ta re:da på saker (•) vad dom gör  

9  på sina raster (•) va leker dom?    

10 pojkarna: (mummel) 

11 läraren:  hur pratar dom med varandra? (•) hu:r rör  

12  dom sig? >va har dom för kroppsspråk kropps 

13  språk de e ju när man gestikulerar och rör sig  

14  hur man gå:r eller spri:nger eller så< (•) hur rö:r 

15  dom sig? (•) nu ska vi se här så jag kan komma  

16  ihåg alla här  

17 pojkarna:  (mummel) 
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18 läraren:  ((räknar på fingrarna)) hur le:ker dom? vad  

19  pra:tar dom om? hur rö:r dom sig? (•) de e dom  

20  tre sakerna ° ni ska spionerapå° (•) men  

21  flickorna ((pojke räcker upp handen, läraren 

22  vänder sig mot pojken)) du får vänta med frågan 

23  flickorna ska ente ((skakar på huvudet)) komma  

24  på er ni ska va ski::ckliga spioner 

25 pojkarna: ((mumlar)) 

26 läraren:  ski- flickorna får i:nte komma på det (•) de här  

27  är he:mligt 

28 pojkarna: ((flera räcker upp händerna)) 

29 läraren:  ni kommer få göra- få e:n dag var °jag berättar  

30  först så tar vi frågorna sen° e:n dag var (•) och  

31  då kommer ni få va tre: stycken som spionerar  

32  under en dag tillsammans (•) när man kommer  

33  i:n ifrån rast (•)så tar man upp sin kontaktbok  

34  (•) skriver ner det man har sett (•) flickorna  

35  lekte de ((skriver i luften)) 

 

Som framgår av ovanstående excerpt talar inte läraren om för 
barnen att de skall arbeta med ett genustema. Arbetet presenteras 
istället mer indirekt som ett viktigt och hemligt uppdrag. Genom 
att läraren formulerar det hela som att pojkarna skall ”spionera på 
flickorna” och att uppdraget skall vara ”hemligt” framstår det som 
på gränsen till något otillåtet (rad 1–4), vilket också understryks av 
pojkarnas reaktion (rad 5 och 7). ”Fliickor”, säger läraren på rad 6 
och hennes betoning av gruppen ”flickor” gör flickgruppen till en 
annorlunda och närmast exotisk kategori. Att gruppen flickor kon-
trasteras mot gruppen pojkar betonas i lärarens användning av 
pronomenet dom (rad 5–6). Därefter förklarar läraren för pojkarna 
vad uppgiften går ut på mer i detalj (rad 11–16). Hon lyfter i pre-
sentationen av uppgiften fram de specifika aktiviteter som pojkar-
na skall notera ”hur le:ker dom?”, ”vad pra:tar dom om?”, samt 
”hur rö:r dom sig?” (rad 18–20).  

Fram växer en bild av ett antal könsspecifika egenskaper som 
avser, språkbruk, val av lekar, kroppsrörelser, etc. Detta kan kän-
nas igen från Davies (2003) resonemang om könsmarkörer bland 
vilka räknas just språkbruk, kropp/rörelse och aktiviteter. När lä-
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raren sammanfattar uppgiften som att pojkarna ska ta reda på hur 
flickorna är blir sättet att gå, tala och leka inte bara kännetecken 
utan närmast essentiella egenskaper hos flickor. Barnen uppmanas 
också dokumentera vad de ser (rad 29–35), men får inte veta vad 
de ska ha dokumentationen till.  

Flickornas uppdrag introducerades på snarlikt sätt av den andra 
läraren veckan tidigare. Genustemats uppläggning kan delvis ses 
som ett resultat av att lärarna tagit del av tidigare forskning inom 
området (se t.ex. Forsberg, 1998; Staberg, 1992). Enligt NIKK 
(2005) riskerar man med ett sådant arbetssätt att cementera snara-
re än bryta stereotypa föreställningar om kön. Kan man därmed 
fastslå att det sätt på vilket Hasselskolans jämställdhetsarbete ut-
förs motverkar sitt syfte? Jag kommer i det följande att analysera 
barnens arbete med genustemat med utgångspunkt i hur barnen 
använder sig av lärarens sätt att presentera uppgiften under det 
fortsatta arbetet med genustemat.  

 
Från rastobservationer till rollspel: Flickornas rollspel  
Som framgår av lärarens instruktion gick den uppgift som flickor-
na respektive pojkarna fick gick ut på att studera varandras bete-
ende under rasterna. Barnens rastobservationer pågick under en 
veckas tid. Under denna tid skrev flickorna noggrant ner vad de 
såg och hörde vad pojkarna gjorde på skolgården. Nedan är ett par 
exempel från flickornas anteckningar: 

 

Excerpt 13. Ur Beas, Melanies och Nickis anteckningar 

(071005)  

”Du tjockis du är ute för längesen. Killarna bråkar om bollen 

hela tiden. Ta ut han skicka ut han till graven.”   

 

Excerpt 14. Ur Charlottes, Nikitas och Emmas anteckningar 

(071002)  

”Dom skriker och tjafsar. Dom säger hela tiden att dom är ute. 

Dom puttas och drar i varandra. Två killar viftar med hopprep. 

Dom bråkar och slåss. Alla går in på banan och skriker.”  

 
Pojkarna framträder i flickornas anteckningar som aggressiva 

och exkluderande. Flickorna visar på hur pojkarna använder svor-
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domar och kränkningar, både verbala och fysiska. Det är emeller-
tid inget våld som beskrivs, utan mer ett hetsigt och aggressivt sätt 
att interagera och förhandla ordningen i rastaktiviteterna. Vid näs-
ta undervisningstillfälle får flickorna i uppgift att göra rollspel om 
det som de observerat under rasterna. De börjar med att gå igenom 
sina anteckningar från observationerna för att enas om innehållet i 
rollspelet. Flickorna är väl förtrogna med rollspel som arbetssätt 
och gör snabbt ett manus baserat på sina rastobservationer.  

 

Excerpt 15. Får ja va med? (videoupptagning, 071009) 20 

1  Linn:  ” ♂ Ska vi sp< (•) ska vi spela rutan?” 

2  Nicole:  “ ♂ [Ja:” 

3  Rita: “ ♂ [Ja:” 

4 Linn:  “ ♂ Okej” ((efter en stund missar Linn))  

5  Nicole:  “ ♂ öh [DU E UUTE::!” ((pekar på Linn)) 

6  Linn: “ ♂      [DU E UUTE::!” ((pekar på Nicole)) 

7  Nicole:  “♂ Nej [du e ute” 

8  Linn: “ ♂      [nä nä nä ja e ente ute=” 

9  Linn:  “ ♂ Nä vi kör om då” 

10 Nicole: “ ♂ ja” 

11 Rita:  “ ♂ ja vi kör o:m istä:llet”  

12  ((Rita missar igen))  

13 Linn:  “ ♂ Ai du e ute” 

14 Nicole: “ ♂ Du e u:te”  

15  ((pekar på Rita)) 

16 Rita: “ ♂ Nä:e” 

17 Linn:  “ ♂ Joo” 

18 Rita:  “ ♂ n< näe” 

19 Linn:  “ ♂ Jo” 

20 Rita: “ ♂ Näe” 

20 Nicole:  “ ♂ Tjockhuve” ((ler)) 

21 Linn: ((ser på publiken som skrattar till, går ur bild)) 

22 Rita:  ((skuttar till Nicole, puttar till henne))   

23 Rita: Din “[TJOCKSKALLE!“  

                                                  
20 I följande transkript betyder citationstecken att rösten är förställd eller spelad, symbolerna ♀ och ♂ 
markerar när kön görs genom överdrivet högt eller lågt röstläge. Behovet för de nya symbolerna 
vuxit fram under den sammanflätade processen av transkribering och analys, vilket kan vara värde-
fullt att känna till. De används alltså inte för att markera höjda eller sänkta tonlägen i största all-
mänhet, utan markerar de tonlägen som spelas för att gestalta kön. 
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Som framgår av excerpt 15 använder sig flickorna genomgående 
av mörka basröster i rollspelet. Manliga roller får mörka och kraft-
fulla röster. Just ett mörkt röstläge blir ett tydligt exempel på hur 
en manlig könstillhörighet görs relevant genom att flickorna an-
vänder sig av ett visst röstläge utan att det är en man/pojke som ta-
lar. I excerptet ser vi hur alla tre flickorna använder sig av mörka 
och dova röster när de agerar pojkar. När läraren introducerade 
uppgiften använde hon sig av könskategorier som ”flickor” och 
”pojkar”. Uppgiften var inte att rollspela ”kvinnor” och ”män”. 
Utifrån våra kunskaper om lärarens ordval i instruktionen (se ex-
cerpt 12), samt etnografiska data, är det möjligt att fastslå att de 
röster som flickorna använder betyder att de spelar pojkar. Trots 
att ingen av pojkarna i klassen vid tillfället för rollspelen kommit 
in i målbrottet använder sig flickorna av mörka och djupa mans-
röster för att spela jämnåriga pojkar. Det betyder att flickornas an-
vändning av mörka röster inte bara indexerar kön utan också sig-
nalerar att flickorna iscensätter kön inom ramen för ett rollspel 
inom vilket de tillåts överdriva och leka med könsstereotypier.  

När flickorna inom ramen för rollspelet gestaltar hur pojkarna 
talar, rör sig och hur de leker betyder det alltså inte med nödvän-
dighet att de exakt återger hur de pojkar som de observerat leker, 
vad de pratar om och hur de rör sig. Istället ger rollspelet en möj-
lighet att kommentera och lekfullt utmana de könsspecifika aktivi-
teter (språkbruk, kropp/rörelse och aktiviteter) som flickorna re-
spektive pojkarna var för sig har haft i uppgift att studera.  

I rollspelen använder sig barnen inte bara av röster utan även av 
sina kroppar som resurser för att animera sina rollkaraktärer: de 
överdriver kroppshållning, använder både små och stora gester och 
olika sätt att gå. Till exempel ser vi att Nicole och Linn pekar på 
varandra (rad 6–7, excerpt 115) med utsträckta armar och med 
handflatorna uppåt. Denna gest återkommer i nästan alla av flick-
ornas rollspel. En möjlighet är att tolka det som att flickorna iscen-
sätter en gest som är typisk för pojkar. Gesten och frasen ”du e 
ute!” återkommer vid upprepade tillfällen (på raderna 5–7 och 12–
13).  

Med hjälp av gester och tal iscensätter inte bara flickorna poj-
karna som aggressiva och tävlingsinriktade utan tillåts själva både 
distansera sig från och samtidigt använda samma könsspecifika ak-
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tiviteter vilket i sin tur gör rollspelet till en lustfylld och rolig akti-
vitet för både deltagare och publik  
 
Från rastobservationer till rollspel: Pojkarnas rollspel 
Jag ska nu istället undersöka hur pojkarna rollspelar flickor: An-
vänder de sig av samma resurser för att gestalta kön? Få av poj-
karna för anteckningar under sina observationer, trots att läraren 
instruerat om detta. De pojkar som inte antecknat pekar på sina 
huvuden och säger att ”de har det här uppe”.  

 
Excerpt 16. Ur Robins anteckningar (071012) 

”Charlotte sa till mig vad glor du på. Dom skrattar alltid. Dom 

går som killar, vad jag har sett asså (vanligt).”  

 

Excerpt 17. Ur Dannys anteckningar (071010) 

”/…/ tjejer pratar trevligt, leker med hopprep och rockring och 

lite fotboll, gungar.”  

 
I de få anteckningar som finns att tillgå från pojkarna beskrivs 

flickor som glada och trevliga mot varandra medan de i relationen 
till pojkarna är kaxiga. Som framgår har flickorna i högre grad än 
pojkarna tagit uppgiften på allvar. Den bild av pojkarna som tonar 
fram i flickornas beskrivning motsvarar också en mer könsstereo-
typ bild av pojkar, som ägnar sig åt fysiska aktiviteter, tar plats 
och är aggressiva. I en av Dannys beskrivning av flickornas aktivi-
teter framtonar en kontrasterande bild av hur flickor samtalar och 
lekar. Intressant i sammanhanget är att den bild av flickor som 
dominerar i pojkarnas beskrivningar inte motsvarar en polariserad 
bild av pojk- versus flickgrupper med en uppsättning närmast es-
sentiella egenskaper. Att pojkarna framställer flickorna som kaxi-
ga, att de tar plats och till och med skrattar åt pojkar går i linje 
med de nya könsmönster och inomgruppsliga variationer bland 
flickor som har uppmärksammats i samtida forskning (Öhrn, 
2002).  

När Robin försöker att beskriva flickornas gångstil betonar han 
tom att det inte är någon skillnad på flickors och pojkars sätt att 
gå: ”dom går som killar (excerpt 16). Att pojkars sätt att röra sig 
utgör referenspunkten för hur även flickor rör sig kan tolkas på 
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olika sätt. Ett sätt att förstå Robins beskrivning är att likheterna 
mellan flickor och pojkar är större än skillnaderna. Ett annat är, 
att som Öhrn (a.a.) påpekar, att pojkars sätt att vara utgör norm 
även för flickor idag.  

Följande excerpt (18) visar en pojkgrupps version av flickors sätt 
att spela rutan. Pojkarna inleder rollspelet med att presentera sig 
(inte med i excerptet), så att barnen i publiken ska veta vem de fö-
reställer. Dennis, som är en av klassens duktiga fotbollsspelare spe-
lar Charlotte, som när de spelar på skolgården är minst lika duktig 
som han själv på fotboll.  

 
Excerpt 18. Fotboll e rolit (videoupptagning, 071018) 

1 Dennis:  ((trippar till sin plats)) fotboll e jätterolit ska vi  

2  ” ♀ spela  ru:tan”? 

3 Robby: ” ♀ [jaa:!” 

4 Elias:  “ ♀ [jaa:!” ((lutar sig framåt)) “ ♀ hehehe” 

5 Dennis: ((nickar till Robby som spelar tillbaka, Dennis 

6  och Elias går på bollen, publiken skrattar))  

7 Elias:  ((låtsas bli skadad)) “♀ aaj” ((passar Dennis  

8   som passar vidare till Robby)) 

9 Robby:  ((missar bollen)) “ ♀ °aa ja missa den°” 

10 Dennis:    [den rulla ((pekar på Robby)) du e ute 

11 Elias:  “[♀ ee ((han och Robby hämtar bollen)) 

12 Dennis:  Vi kör om (•) de va om den rulla (•) de va om 

13 Elias:  “ ♀ okej” ((kastar till Dennis)) “du börjar” 

14 Dennis: ” ♀ okej ((kastar bollen, viftar, låtsas missa))  

15  aah ja missa (•) ojsan” 

16 Elias: ((står böjd, pekar på Robby)) “ ♀ i han” 



  160 

17 Dennis:  okej ((passar till Robby)) 

18 Robby:  ((Robby passar till Elias)) 

19 Elias: ((gör pipiga ljud, passar Dennis)) 

20 Dennis: ((får bollen, jonglerar en stund,  

21  passar Elias som passar Robby))  

22 Robby: ((missar igen)) “ ♀ °slutaa:°” 

23 Dennis:  du e ute ((pekar på Robby)) 

24 Elias:  “ ♀ åå” 

25 Robby:  “ ♀ °ska vi gunga?°” 

 
I likhet med flickorna drar pojkarna i sitt rollspel nytta av sina 

kroppar och sitt tal på olika sätt för att gestalta och överdriva 
flickornas könsspecifika aktiviteter. Som framgår använder sig 
pojkarna av ljusa och svaga röster (se t.ex rad 9 och 22). Pojkarna 
gör också sina rollkaraktärer ömtåliga (rad 7) och klumpiga (rad 
9) när de rör sig med små, trippande steg (rad 1). Flickornas 
kroppsliga aktiviteter blir i sammanhanget närmast karikerade och 
framstår mer som generella kännetecken för typiska ”flickor” än 
att de liknar hur flickorna i klassen uppför sig på skolgården.  

De tre pojkarna gör ett nästintill parodiskt rollspel, där de fram-
ställer flickorna som fysiskt inkompetenta och svaga bollspelare. 
Trots att det är väl känt bland barnen i klassen att Charlotte är 
duktig på fotboll, framställer Dennis henne som en typisk tjej som 
inte klarar av att spela fotboll. När Dennis på rad 21 börjar jongle-
ra med bollen ser det plötsligt ut som att flickor trots allt inte är 
hopplösa fotbollspelare. Vid en närmare granskning av transkriptet 
ser man dock att han samtidigt upphör med att använda den ljusa, 
pipiga rösten (rad 23). Återgången till en vanlig röst pekar mot att 
Dennis inte längre spelar flicka när han jonglerar, ger signaler om 
att flickors fysiska framgångar framstår närmast är ett hot mot den 
manliga normen. 

Pojkarna gör inte bara flickornas lek klumpig och försiktig, utan 
tillskriver även flickorna omhändertagande och empatiska egen-
skaper, i vilka att visa förståelse för vänners misstag är grundläg-
gande. När Robby missar bollen (rad 9) ger han uttryck för sin be-
svikelse. Dennis första reaktion är att Robby ska ut. Han tar dock 
genast tillbaka sin åsikt (rad 10–12) och säger att de ska börja om 
istället. I flickornas, till skillnad mot i pojkarnas, spel exkluderas 
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alltså ingen på grund av dåliga fysiska prestationer, istället (vilket 
är synligt i flera rollspel som jag inte presenterar här) sker inklude-
ring och exkludering på grund av social status och tidigare relatio-
ner. 

Det vore problematiskt att hävda att rollspelen är representatio-
ner av hur flickorna och pojkarna faktiskt organiserar sina lekar 
och uppfattar varandra. Tydligt är att både flickorna och pojkarna 
tar fasta på och överdriver könsspecifika aktiviteter i sina rollspel. 
Dessutom är det viktigt att poängtera att barnen löser en skolupp-
gift, där de utgår från lärarnas instruktioner och använder sig av de 
könsmarkörer (tal, kropp och aktiviteter) som läraren presenterade 
som sina främsta resurser när de spelar upp hur flickor respektive 
pojkar rör sig, pratar och vad de gör på rasterna. Till detta kom-
mer också att de andra barnen i klassen finns med som en aktör. 
Publikens skratt upprätthåller en viss distans till uppgiften och 
markerar att de förstår att det som utspelas är ett skådespel med 
förväntningar på prestationer och underhållning (Jefferson, 1985). 
Skratten markerar också att barnen förstår att det som utspelas är 
en överdrift. Således är det möjligt att tolka Dennis förminskande 
av Charlottes kompetenser som lekfulla uttryck för vilka egenska-
per som förväntas av medlemmar i gruppen ”flickor”: Veka, ömtå-
liga och dåliga på idrott. För att göra Charlotte till representant för 
”flickor” tillskriver pojkarna henne sämre kvaliteter som fotbolls-
spelare, trots att hon är en skicklig spelare. 

Rollspelsredovisningen kom att bli övergången till ett mer för-
djupande jämställdhetsarbete som sträckte sig över större delen av 
läsåret. I det fortsatta arbetet fick flickorna och pojkarna i klassen 
möjlighet att reflektera över jämställdhet och kön både enskilt och 
i grupp.  

 
Från rollspel till fördjupande reflektioner 
I och med rollspelsredovisningarna övergick arbetet till att erbjuda 
barnen möjligheter till fördjupade reflektioner om kön och jäm-
ställdhet. Reflektionerna ägde rum i olika gruppkonstellationer, 
vilket kan ses som att lärarna skapar förutsättningar för flickorna 
respektive pojkarna att arbeta över könsgränserna och därmed 
luckra upp de stereotypa föreställningarna om kön som rollspelen 
utmynnat i.  



  162 

I ett första skede fick eleverna reflektera enskilt över rollspelen 
och om de kunde känna igen sig i de situationer och karaktärer 
som spelades upp. Flera av eleverna skriver i sina anteckningsböck-
er att de kände igen sig i rollspelen, men påpekade samtidigt att 
karaktärerna var överdrivna.  

 
Excerpt 19. Ur Beas tankebok (071108) 

”Jag kände igen mig. Ja lekarna stämde men vi lade till lite ord 

och saker!”  

 

I excerpt 19 (ovan) berättar Bea att de själva lagt till ”lite ord 
och saker”, vilket i sin tur visar på att flickorna varit väl medvetna 
om att de skapat ett skådespel som ska spelas upp för publik. De 
flesta av eleverna skriver att de kan känna igen sig i rollspelen, 
trots de överdrivna karaktärerna. Samtidigt gör ett fåtal av pojkar-
na motstånd mot de framställda stereotyperna och säger att de inte 
kände igen sig, däribland Dennis (jfr flickornas rollspel, excerpt 
15).  

 
Excerpt 19. Ur Dennis anteckningar (071108) 

”Nej, jag kände inte igen mej eller någon annan så mycket. Jo, 

lekarna stämde och språket lite grann och rörelserna stämde 

ganska mycket. Lite av varje. Jag tyckte det var roligt att spela 

rollspel och spionera på tjejerna. Jag tyckte dom andra var duk-

tiga, de har varit kul.”  

 
Som excerptet visar skriver Dennis att han varken känner igen 

sig själv eller sina kompisar så mycket. Samtidigt medger han att 
språk, rörelser och aktiviteter stämmer med hans bild av pojkarnas 
rastlek. En tänkbar tolkning kan vara att Dennis inte vill vidkännas 
de överdrivna och könsstereotypa drag som flickorna tillskriver 
rollkaraktärerna (se t.ex. Nordberg & Mörck, 2007 för en diskus-
sion om görandet av maskulinitet genom stil). Dennis gör således 
motstånd mot en dikotomisk bild av kön och tar avstånd genom 
att markera att pojkarna har olika ”pojkigheter” att förhålla sig 
till: dels en aggressiv och stereotyp pojkighet (som flickorna visar 
upp i rollspelet) och dels en lugn pojkighet.  
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Med utgångspunkt i elevernas reflektioner över rollspelen fram-
träder således en mer nyanserad bild av kön, än den som lärarna 
framhåller vid introduktionen (det vill säga vad som är specifikt för 
flickor respektive pojkar, se excerpt 12). Dennis nämner i reflek-
tionen just de tre saker som läraren lyft fram i sin introduktion. 
Han ger flickorna beröm för sina rollspel (något som återkommer i 
flera av elevernas anteckningar), vilket i sin tur visar på en medve-
tenhet hos eleverna om att de löser en skoluppgift som har givna 
förutsättningar.  

Som ett steg i arbetet ges eleverna möjlighet att reflektera över 
vad som är typiskt för pojkar respektive och flickor; samt vad som 
är den största skillnaden mellan flickor och pojkar?  

 
Excerpt 21. Läraren presenterar diskussionsfråga (videoupp-

tagning, 071120) 

1 Läraren Idag ska ni få börja med en fråga som jag har  

2  till er (.) som ni ska få skriva i era ta:nkeböcker?  

3  Ni kan få en (.) tio minuter på er att svara på  

4  den, högst tio minuter att svara på den frågan.  

5  Sedan ska vi diskutera den. Frågan e: Vad  

6  tycker vi är den största skillnaden mellan flickor  

7  och pojkar? Vilken e den största skillnaden  

8  mellan flickor och pojkar. Hur pojkar e? Hur 

9  flickor e? Vad dom gör? Vad dom säger? Dom  

10  största skillnaderna. Vi ska i:nte prata om det,  

11  utan ni ska få skri:va om det i era tankeböcker  

12  först. Sen ska vi diskutera.  

13 Elias Allt som e skillnad? 

14 Läraren Det som du tycker e skillnader ja.  

 
Lärarna tar med andra ord ånyo fasta på könsskillnader, något 

som eleverna reagerar på och ger uttryck för i sina antecknings-
böcker. 

 
Excerpt 22. Ur Felix anteckningar (071120) 

Den största skillnaden mellan pojkar och flickor är inget för 

den finns nestan inga skilnader mellan tjeje och kilar.” 
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Som framgår av Felix anteckningar är det svårt för eleverna att 
lösa uppgiften. Det framstår därmed tydligt att de överdrivna ka-
raktärerna i rollspelet inte är något som eleverna ser som ”san-
ningar”. Det blir därför svårt för vissa av eleverna att fördjupa ar-
betet när rollspelen görs till något som de behöver försvara utan att 
de egentligen står för det. Genom att skriva in sina förbehåll i sva-
ren löser eleverna reflektionsuppgifterna, samtidigt som de uttryck-
er sina reservationer mot särskiljandet av flickor och pojkar.  

 
Excerpt 23. Ur Robins anteckningar (071120)  

”Killar gillar att spela fotboll och innebandy och ishockey. Tje-

jer gillar att rida och en del gillar fotboll, bandy. Killar är mer 

sportiga än tjejer. Tjejer är smartare än killar och killar är star-

kare. Tjejer är uppbyggd på ett annat sätt än killarna. Killar 

brukar ha bra kondition och springa snabbt. Tjejer liknar inte 

killar. Killar är lättare än tjejer.”  

 
I excerptet ovan ser vi hur Robin, den pojke som under observa-

tionerna beskrev hur flickorna gick som killar (se excerpt 16), drar 
nytta av en biologisk diskurs för att hitta skillnader i kön. Läraren 
uppmanar eleverna att ta fasta på sådant som är av mer social ka-
raktär, som exempelvis aktiviteter och beteenden. Anledningen till 
att läraren lägger fokus vid egenskaper av social karaktär kan bero 
på att eleverna i nästa steg ska presentera sina listor i könsblanda-
de grupper och utifrån dessa föra en gemensam diskussion där syf-
tet är att deras föreställningar om varandra ska revideras. En dis-
kussion med utgångspunkt i sociala egenskaper kan därmed erbju-
da fler variationer i förståelsen av kön, medan en biologisk ut-
gångspunkt snarare riskerar att befästa synen på pojkar och flickor 
som fundamentalt olika (se t.ex. Karlson, 2003; Martinsson & 
Reimers, 2008; Thorne, 1993).   

 
Avstämning i mixade grupper 
När pojkarna och flickorna i nästa steg slås samman i mixade 
tvärgrupper jämför och reviderar de sina listor tillsammans. Poj-
karna presenterar sin lista över vad flickor gör och nämner bratz-
dockor, vilket väcker ljudliga protester från flickornas sida (se ned-
an). 
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Exempel 24. Bratz (videoupptagning, 071120) 

12 Robin bratz  

13 Flickorna NÄÄÄÄÄJ((skrattar))  

14 Andrea  ((tystnar och för handen till munnen)) ((på  

15  bordet ligger hennes Bratz-pennskrin)) 

 

Andrea, vars Bratz-pennskrin ligger mitt på bordet slutar först 
skratta. Trots att hennes pennskrin inte uppmärksammas av de 
andra, har det gjorts till en markör för något som flickorna i grup-
pen tar avstånd från. Därpå följer en samtalssekvens som på 
många sätt går ut på att barnen poängterar att de slutat med vissa 
aktiviteter. Nedan ser vi ett av flera exempel. 

 

Exempel 24. Men det var förr (forts.) 

24 Robin leka häst 

25 Flickorna ((skrattar)) 

26 Felix de har ja sett 

27 Lee ((slår ut handen, blänger mot Felix)) vi har(•) 

28  men det gör vi [((vänder på handen)) inte nu 

29 Felix                      [men de var förr 

30 Flickorna ja vi har men vi har slutat ((småprat, skratt)) 

 
Samtalet går i skämtsamma tongångar och med mycket skratt. 

När flickorna inte ens besvarar Robins påstående om att de leker 
häst på rasterna påpekar Felix att ”det har han sett” (rad 26). I de 
efterföljande turerna förklarar Lee att det var förut, den leken har 
de slutat med. Felix bekräftar att han har förstått vad hon säger 
genom att upprepa att det var förr. Betonandet av att något ”var 
förr” kan tolkas som att barnen i samtalet gör social ålder.  

Miriam A Eliasson (2007) för ett resonemang om samverkan 
mellan kön och ålder. Hon menar att barn och ungdomar drar nyt-
ta av de olika sociala kategorierna för att göra sin ålder. De marke-
rar på så vis ett mognande genom att å ena sidan börja med vissa 
könsrelaterade beteenden och å andra sidan sluta med dem. Både 
steget in i en ”åldersfas” och steget ut ur den kan markera mog-
nad. Sett utifrån det perspektivet visar barnen i sitt samtal att de är 
medvetna om hur ålder och kön samspelar. En möjlig tolkning av 
samtalet är att exempelvis lek med Bratz-dockor är en sådan aktivi-
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tet som markerar både kön och ålder: Den som fortfarande gillar 
Bratz kan betraktas som ”yngre” än dem som slutat med Bratz.   

Som ett sista steg i arbetet får barnen fördjupa sina reflektioner 
ytterligare. I en gemensam diskussion använder lärarna barnens lis-
tor som resurs för att utmana och dekonstruera stereotypa före-
ställningar av kön. Efter en diskussion i könsmixade grupper där 
flickorna och pojkarna jämför och reviderar sina listor förs en dis-
kussion i helklass. Lärarna skriver upp alla gruppers resultat på 
tavlan och går igenom punkt för punkt.  

Barnen konstruerar i de olika diskussionsövningarna inte bara 
diskurser om ”de andra”, utan gör även sina egna könsidentiteter 
utifrån vad de inte är. Pojkar gör sin könsidentitet som motsats till 
flickor och vice versa. Men går det därmed att dra slutsatsen att 
jämställdhetsarbetet innebär ett förstärkande av skillnader mellan 
flickor och pojkar?  

Elevernas resonemang visar att de inte bara passivt reproducerar 
en skillnadsdiskurs om kön, utan att de framförallt ägnar sig åt att 
lösa en skoluppgift. Detta ser vi bland annat i att eleverna följer de 
index för kön som lärarna betonade vid introduktionen av genus-
temat, det vill säga tal, rörelser och aktiviteter.  

 
Livskunskap som jämställdhetsprojekt 
Jag har nu visat ett exempel på hur skolans jämställdhetsarbete 
inom ramen för skolämnet livskunskap kan se ut i skolans praktik. 
Analysen synliggör hur barnen balanserar mellan en etablerad 
skillnadsdiskurs om kön dels i sina egna identitetsprocesser och 
dels i arbetet med den skoluppgift de står inför att lösa. Att i detalj 
studera det sätt på vilket pojkarna respektive flickorna iscensätter 
kön och tar upp lärarens beskrivningar inom ramen för de olika 
skolaktiviteter som utgör arbetet med jämställdhet gör det möjligt 
att visa hur barnen omformar de polariserade könsidentiteter som 
iscensätts inom ramen för lärarens iscensättning av skolans jäm-
ställdhetsarbete.  

Barnen konstruerar i de olika diskussionsövningarna inte bara 
diskurser om ”de andra”, utan gör även sina egna (köns)identiteter 
utifrån vad de inte är. Pojkar gör med andra ord sin könsidentitet 
som motsats till flickor och vice versa. Det råder delade meningar 
om det är lämpligt att medvetandegöra barn om frågor som berör 
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jämställdhet. Thorne (1993) menar att det rent av kan förstärka 
gränsarbetet mellan könen. Även Karlson (2003) poängterar di-
lemmat att synliggörandet av könsskillnader riskerar att vändas till 
ett förstärkt gränsarbete. Samtidigt påpekar hon att jämställdhets-
frågan riskerar att bli bortglömd i en könsneutral skolmiljö. Davies 
& Banks (1992) betonar dock vikten av att barn får tillgång till 
diskurser om kön och jämställdhet om de ska kunna förstå och 
göra motstånd mot normer och ojämställda könsmönster (se även 
Martinsson & Reimers, 2008). De diskurser som redan är tillgäng-
liga för barn genom deras uppväxt och i kamratgruppen kan på 
detta sätt kompletteras med flera olika diskurser.  

Denna diskursiva mångfald kan elever dra nytta av för att kunna 
inta multipla könsidentiteter och variera sitt sätt att vara i skolvar-
dagen (se bl.a. Evaldsson 2004; Holmgren & Widding, 2000; 
Sparrman, 2002). Som vi sett deltar eleverna i undervisningen med 
egna tolkningar och iscensättningar. Trots att eleverna har svårt att 
instämma med lärarnas särskiljande av flickor och pojkar försöker 
de på bästa sätt att lösa skoluppgiften. Bland annat ser vi hur bar-
nen både tar upp och skämtsamt driver med de index för kön som 
lärarna betonar vid introduktionen av genustemat (tal, rörelser och 
aktiviteter).  

Analysen av interaktionen synliggör hur barnen på olika sätt gör 
motstånd mot lärarnas sätt att vinkla uppgifterna i genustemat och 
positionerar sig som aktiva aktörer (se Corsaro, 2005). Genom att 
rikta uppmärksamheten mot hur barn i samspel med varandra och 
med lärare omtolkar de etablerade könsdiskurser och därmed in-
nehållet i skolämnet livskunskap framkommer att barn på intet vis 
är passiva offer för ett av skolan iscensatt jämställdhetsarbete, eller 
med andra ord livskunskapsämne. Att tillgodogöra sig skolans ar-
bete med livskunskap består för barnen långtifrån enbart av att be-
kräfta dess innebörd.  
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I den här avhandlingen har jag visat hur skolämnet livskunskap 
växer fram, definieras och organiseras inom ramen för skolans 
praktik, omfattande alltifrån hur ämnet beskrivs i policydokument 
till hur det organiseras i klassrumsinteraktion vid enskilda skolor. 
Min ambition har varit att utifrån en kombinerad barndomssocio-
logisk (Corsaro, 2005; James & Prout, 1997) och kritiskt diskurs-
analytisk ansats (Fairclough, 2010) analysera definitioner av livs-
kunskapsämnet så som det tolkas och formuleras i olika diskursiva 
praktiker på såväl nationell, kommunal som lokal nivå. En central 
utgångspunkt för analysen har varit synen på diskurser och sam-
hällsstrukturer som socialt skapade genom interaktion (se t.ex. 
Corsaro, 2005; Fairclough, 2010). 

Som framgått så fungerar livskunskap som ett paraplybegrepp 
för en rad olika undervisningspraktiker. Vad som utgör livskun-
skap vid en skola kan vara av helt annan karaktär än det som kal-
las livskunskap vid en annan. Dessutom kan samma form av un-
dervisningspraktik förekomma vid flera skolor, men utan att någon 
kallar det för just livskunskap. Till det tillkommer att vissa arbets-
sätt som används inom ramen för skolämnet livskunskap, också är 
vanligt förekommande i andra sammanhang (exempelvis i andra 
skolämnen) än just livskunskap. Den komplexitet som omgärdar 
skolämnet innebär en utmaning för de enskilda skolorna, inte 
minst genom att gränsdragningen mellan vad som omfattas av livs-
kunskap och vad som inte omfattas är otydlig. Som jag har visat 
går det, trots den mångfald verksamheter som ryms inom skoläm-
net livskunskap, ändå att se mönster i skolors sätt att organisera 
ämnet i den pedagogiska praktiken. För att synliggöra hur ämnet 
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tolkas och vilka diskurser man drar nytta av vid formuleringar av 
ämnet på olika plan har jag använt mig av ett flertal olika analys-
metoder, såsom dokumentanalys, samt analys av etnografiska data 
och videodokumentationer.  

I det här slutkapitlet lägger jag samman mina analyser av hur 
livskunskap som skolämne formuleras i texter på såväl nationell 
och kommunal som lokal nivå. Jag börjar med att visa hur inne-
börden av skolämnet transformeras när det rekontextualiseras och 
omtolkas inom ramen för olika diskursiva praktiker. Därefter vän-
der jag på perspektivet och för en mer generell diskussion om hur 
de olika tolkningarna av ämnet tydliggör olika former av subjekts-
positioner. Jag reser framförallt frågan om vilken form av barndom 
som konstitueras inom ramen för det framväxande skolämnet – 
hur ser barndomen ut betraktad genom skolämnet livskunskap?  

 
Från nationella policydokument till kommunal praktik 
Det sätt på vilket skolämnet livskunskap omnämns och definieras i 
såväl nationella som kommunala dokument är möjligt att tolka 
som en gemensam strävan efter att skapa ett tryggare samhälle för 
barn. Genom att, inom ramen för detta skolämne, synliggöra sam-
hällets gemensamma värden hoppas aktörer som politiker och stat-
liga myndigheter att skolan dels ska kunna skydda barn från sam-
hälleliga risker och dels fostra barn till demokratiska aktörer. Den 
kraftmobilisering som aktörerna hoppas på motverkas dock av de 
olika ideologiska antaganden om barn och barndom, samt om sko-
lans sociala uppdrag, som kan urskiljas i olika definitioner av äm-
net.  

Som jag kommer att visa förekommer konkurrerande formule-
ringar av ämnet inom ramen för nationella dokument och i kom-
munal praktik. Dessa konkurrerande diskurser menar jag förhåller 
sig till en nodaldiskurs om en riskfylld barndom (Beck, 1986/2005; 
Lee, 2001; Lindqvist & Nordänger, 2007). Paradoxalt nog har de 
skilda definitionerna av ämnet en splittrande (snarare än en fören-
ande) effekt i den lokala skolpraktiken. Jag vill dock visa att det 
finns vissa diskursiva och organisatoriska mönster som håller livs-
kunskapsämnet samman, komplexiteten och de många olika tolk-
ningarna till trots.  
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I nationella dokument 
På en nationell nivå definieras livskunskapsämnet i texter så som 
policydokument och politiska ärenden. De aktörer som står för 
formuleringarna är politiker, samt statliga myndigheter som Sta-
tens folkhälsoinstitut (samt Socialstyrelsen), Skolverket, och Myn-
digheten för skolutveckling.  
 
Livskunskap tolkat utifrån en demokratidiskurs 
Jag har visat hur livskunskapsämnet, i den nationella politiska 
praktiken, tolkas utifrån en diskurs om skolans uppdrag att för-
medla demokrati och främja hälsa. Jag har valt att kalla den här 
specifika diskursen för en demokratidiskurs. Min analys har visat 
att det inom ramen för demokratidiskursen finns en viss politisk 
spänning, där olika politiska aktörer driver något skilda argumen-
tationslinjer för (och emot) ämnet. Politiseringen gäller framförallt 
vilka samhällsproblem som ska förebyggas i skolan och på vilket 
sätt detta arbete ska organiseras i skolans vardagliga arbete. En 
central fråga i sammanhanget är huruvida skolämnet livskunskap 
ska förekomma i skolans verksamhet eller inte.  

Det förekommer också en viss spänning inom demokratidiskur-
sen gällande barns och ungdomars aktörskap. Vissa politiker ar-
gumenterar för att livskunskap ska vara ett ämne som baseras på 
elevers behov av att få reflektera och diskutera relationer och sam-
hällsfrågor, medan andra politiker betonar att detta specifika skol-
ämne ska vara ett forum där vuxna förmedlar de samhällsvärden 
som barn bör förstå gäller. Inom den senare argumentationslinjen 
framträder skolämnet livskunskap som en ansats att förändra 
barns och ungas ”icke-önskvärda beteenden” (se Colnerud, 2004).  

Trots att skolämnet livskunskap har diskuterats med stöd från 
representanter för flera politiska partier har ännu inget beslut fat-
tats om huruvida ämnet ska införas i skolorna eller inte. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att, som politisk fråga betraktad, är skoläm-
net livskunskap inte särskilt högt prioriterad.  
 
Livskunskap tolkat utifrån en folkhälsodiskurs 
På den nationella nivån är Statens Folkhälsoinstitut den mest fram-
trädande aktören när det gäller att definiera skolämnet livskun-
skap. Som framgått tolkas ämnet, inom ramen för den diskursiva 
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praktik som omfattas av folkhälsoinstitutet, som en förebyggande 
elevhälsoinsats som bör genomföras i skolan.  

Jag har valt att kalla den här diskursen för en folkhälsodiskurs. 
Ett av de karaktäristiska dragen hos folkhälsodiskursen är dess 
kompensatoriska ansats, vilket innebär en strävan efter att upphä-
va riskfaktorer i barndomen genom att stärka skyddsfaktorer på 
ett individuellt och/eller socialt plan. Som jag har visat blir infö-
randet av skolämnet livskunskap en viktig central strategi, med ut-
talade förhoppningar om effekter i form av minskade aborttal, ett 
minskat bruk av alkohol, narkotika och tobak, samt lägre 
brottstal. Genom att införa ämnet menar man att alla barn kan ta 
del av dess hälsofrämjande effekter. Dessutom undviker man att så 
kallade ”riskgrupper” pekas ut genom särskilt riktade insatser.  

Även om resonemanget om risk- och skyddsfaktorer framhåller 
faktorer på såväl individuell som social nivå, är det framförallt de 
individuella faktorerna som görs gällande inom ramen för skoläm-
net livskunskap. Min analys visar att barns individuella, personliga 
utveckling (särskilt med avseende på sociala och emotionella fär-
digheter) fokuseras inom ramen för ämnet, så som det tolkas i do-
kument utgivna av Statens Folkhälsoinstitut. 

En viktig aspekt i förståelsen av livskunskap enligt den diskursi-
va praktik som omfattar Statens folkhälsoinstitut är att ämnet 
skrivs fram utifrån det uppdrag som åligger myndigheten. Det be-
tyder att det sätt på vilket tolkningen av ämnet görs inte huvudsak-
ligen sker med utgångspunkt i skolans uppdrag. Snarare framhålls 
skolan som den mest lämpliga arenan för att arbeta i riktning mot 
folkhälsopolitiska mål (Statens folkhälsoinstitut, 2006). 
 
Skolan som arena och elever som målgrupp 
När skolans myndigheter (Skolverket och Myndigheten för skolut-
veckling) går in som aktör för att definiera skolämnet livskunskap 
är det inte fråga om att en ny diskurs skapas. Snarare förhåller sig 
skolans myndigheter som aktör till både demokratidiskursen och 
folkhälsodiskursen i sin diskussion av hur skolämnet livskunskap 
bör utformas.  

I den diskursiva praktik som omfattas av skolans myndigheter 
framstår tolkningar av livskunskap på ett vagt och tvetydigt sätt. 
Som jag har visat formuleras ämnet i texter utgivna av Skolverket 
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som en strategi för att samla och vidga skolors arbete med ämnes-
övergripande kunskapsområden och värdefrågor. Samtidigt pekar 
man på att schemaläggandet av ämnet kan leda till att den gemen-
samma värdegrunden dräneras från övriga undervisningsämnen (jfr 
Skolverket, 2000, samt 1999). Som framgått ger skolans myndig-
heter uttryck för en kluvenhet till livskunskapsämnet och de tar 
aldrig ställning till huruvida livskunskap ska finnas som skolämne 
eller inte i svenska skolor.  
 
Konkurrerande tolkningar på nationell nivå 
I sammanhanget kan vi se hur olika diskursiva praktiker konkurre-
rar och/eller samspelar när skolämnet livskunskap definieras i do-
kument på en nationell nivå. Aktörer som Statens folkhälsoinstitut 
och politiker förhåller sig båda indirekt till nodaldiskursen om den 
riskfyllda barndomen vilket i sin tur sätts i relation till tolkningar 
av vad som omfattas av skolans uppdrag. Intressant är att ingen av 
de inblandade aktörerna har mandat att på egen hand avgöra frå-
gan om vad som bör omfattas av skolämnet livskunskap. Statens 
folkhälsoinstitut har inga möjligheter att tala om hur skolan ska 
arbeta och skolans myndigheter är beroende av politiska beslut för 
att kunna ge tydligare riktlinjer om hur ämnet bör utformas. Poli-
tiska företrädare behöver i sin tur majoritetsbeslut för att få ige-
nom sina förslag. Detta innebär emellertid inte att de olika aktö-
rerna står maktlösa, i synnerhet inte den aktör som agerar utifrån 
en folkhälsopolitisk agenda. Genom att bistå skolor ekonomiskt 
för riktade insatser (som exempelvis sexuell hälsa respektive före-
byggande av alkohol, narkotika och tobak) har som jag har visat 
folkhälsopraktikern ett stort inflytande över hur skolämnet livs-
kunskap tolkas i den lokala skolpraktiken.  

 
I den övergripande kommunala praktiken 
Som jag visade i kapitel 5 är folkhälsodiskursen starkt etablerad i 
Malmö stad. De två kommunala aktörerna (det vill säga folkhälso-
samordnaren och projektledaren för det hiv-förebyggande projek-
tet) verkar båda utifrån den folkhälsopolitisk agendan, men har 
skilda mål med sina respektive verksamheter. Deras sätt att definie-
ra livskunskap tar sig därför olika uttryck. I arbetet mot tobak, al-
kohol och droger likställs ämnet med SET. Den definition av ämnet 
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som formuleras inom det hiv-förebyggande arbetet fokuserar istäl-
let på skolors behov av att utveckla sex och samlevnadsundervis-
ningen, vilket i sin tur ses som en del av ett mer omfattande demo-
kratiarbete.  

En konsekvens av dessa skilda definitioner av skolämnet är att 
uppstår en konkurrenssituation om skolornas uppmärksamhet. 
Olika delar av skolans agenda ställs mot varandra. Konkurrenssi-
tuationen till trots visar min analys att de två skilda definitionerna 
av livskunskap, paradoxalt nog, närmar sig varandra i vissa avse-
enden. Det tydligaste närmandet består i att både folkhälsosam-
ordnaren och projektledaren betonar skolans behov av att utveckla 
sitt arbete med såväl hälsouppdraget som värdegrundsarbetet. 
Båda aktörerna ser det som nödvändigt med livskunskap som ett 
särskilt skolämne så länge skolan har svårigheter med att organise-
ra sitt sociala uppdrag på det övergripande och genomsyrande sätt 
som lyfts fram i läroplanen. Som framgått av min analys drar dess-
utom båda nyckelpersonerna i sina respektive argument för skol-
ämnet livskunskap nytta av både demokratidiskursen och folkhäl-
sodiskursen.  

De båda kommunala aktörerna är dock långt ifrån de enda som 
figurerar i den kommunala praktiken. I och med att ingen bestäm-
mer över hur skolämnet ska utformas öppnas kommunen upp som 
ett ”slagfält” där de båda politiskt förankrade tolkningarna av 
livskunskap får ytterligare konkurrens av aktörer med privata ut-
bildnings- och vinstintressen (jfr von Brömssen, u.å.; se även Skol-
front, 2010). Enskilda skolor erbjuds en uppsjö av program, meto-
der och arbetssätt av konsulter och olika organisationer.  

Till skillnad från de båda kommunala aktörerna saknar dessa 
näringsidkare politiskt stöd. När marknadskrafter uppvaktar sko-
lan med sina koncept uppstår svårigheter för pedagoger att avgöra 
vad som är ”äkta” och vad som är ett manipulativt marknadsfö-
rande (för en vidare diskussion om marknadens kolonisation av 
samhället se Fairclough, 2010). De privata marknadskrafterna drar 
nytta av samma diskurser som de kommunala aktörerna när de 
närmar sig skolorna. En stor skillnad är dock att konsulterna drivs 
av ekonomiska intressen och att de inte är skyldiga att förhålla sig 
till vare sig folkhälsoinstitutet, skolans eller kommunens uppdrag. 
Den konkurrenssituation som uppstår gör det med andra ord svå-
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rare för skolor att avgöra vilka insatser som är i linje med kommu-
nens, tillika skolans agenda – och vilka som inte är det.  

 
I lokala dokument 
Som framgått växer livskunskapsämnet fram både som en upp-
ifrånrörelse utifrån statliga myndigheters och kommunens initiativ, 
samt underifrån, på skolors lokala initiativ. Situationen medför 
som jag nämnde inledningsvis att skolämnet livskunskap omgärdas 
av ytterligare en mängd olika arbetssätt och som dessutom går un-
der ett flertal olika benämningar utöver just livskunskap. Som en 
konsekvens är det mycket svårt att i den kommunala praktiken av-
göra vad som är just livskunskap och vad som inte är det. Jag har 
därför valt att utgå ifrån skolors egna definitioner av ämnet i loka-
la skoldokument och kvalitetsredovisningar.   

Min analys har visat att skolorna ser livskunskapsämnet som en 
viktig insats i sitt värdegrundsarbete. Skolans värdegrundsuppdrag 
är normativt och inte förhandlingsbart: Skolan ska arbeta för jäm-
ställdhet och för allas rätt till lika behandling. Som framgår tydligt 
i mitt empiriska material är det en utmaning för enskilda skolor att 
lyckas med sitt arbete i riktning mot skolans värdegrundsuppdrag 
utan att det cementerar stereotyper eller på annat sätt stigmatiserar 
vissa grupper som utanför eller avvikande från normen (jfr Mar-
tinsson & Reimers, 2008; Zetterqvist Nelson, 2007). Skolors frihet 
att tolka samhällets värdegrund framträder i det lokala arbetet med 
livskunskap både som en möjlighet och som en begräsning. Det är 
en möjlighet för pedagoger att samarbeta för att tolka sitt uppdrag 
och diskutera gemensamma värden och pedagogiska förhållnings-
sätt. Samtidigt kan tolkningsfriheten upplevas som svår för peda-
gogerna då de i den lokala skolpraktiken står ensamma med tolk-
ningsansvaret för hur skolans arbete med värdegrunden ska utfor-
mas. Dessutom kompliceras relationen mellan skolämnet livskun-
skap och skolans värdegrund för de skolor som arbetar med de 
evidensbaserade program som inte anpassar undervisningen utifrån 
eleverna eller lärares didaktiska förutsättningar (se Evaldsson & 
Nilholm, 2009).  

Ett av problemen i sammanhanget är att det breddade didaktiska 
perspektivet, det vill säga att hela verksamheten genomsyras av den 
didaktiska frågan om varför undervisningen ska bedrivas (Englund, 
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1997), går förlorat. Jag har i kapitel 6 visat ett flertal exempel på 
hur arbetet med skolans värdegrund förskjuts från att omfatta ge-
mensamma samhällsvärden till att bli problemfokuserade insatser 
av lokal (och privat) karaktär (jfr Colnerud, 2004). Den här för-
skjutningen sker när innehållet i skolämnet livskunskap tolkas ut-
ifrån de problem som pedagoger tycker sig se i skolans närmiljö. 
De förskjutningar som sker när gemensamma värden tolkas inom 
ramen för livskunskapsämnet, pekar således mot att skolämnet 
livskunskap har en oorganiserande effekt på skolans värdegrunds-
arbete (jfr Fairclough, 2010, s. 362).  

 
I klassrummet 
Analysen har visat att definitionen av livskunskapsämnet transfor-
meras ytterligare när ämnet konkretiseras i skolvardagen form av 
olika praktiska program, strategier och arbetssätt med syfte att ele-
verna tillägnar sig vissa värden och relationer. Vilka värden som 
ska etableras är i hög grad upp till pedagogerna som aktörer och 
omtolkare av livskunskapsämnet lokalt. Lärarna står för de ytters-
ta tolkningarna av styrdokument och arbetsplaner. Hur ämnet 
livskunskap utformas i den lokala skolpraktiken beror med andra 
ord i hög grad på pedagogers personliga tolkningar och de olika 
syften som lärarna har med undervisningen i ämnet. 

Som vi såg i arbetet med kompissamtal vid Hasselskolan och i 
arbetet med värderingsövningar vid Granskolan riktar lärarna fo-
kus mot barnens medvetenhet om sig själva i relation till 
(var)andra. Centralt i undervisningen är att eleverna tillägnar sig 
självreflexion och lär sig hur man kommunicerar. Ett framträdande 
drag med livskunskapsämnet i skolvardagen, är att det genomsyras 
av en syn på barn som deltagande och ansvarstagande subjekt. 
Detta görs gällande i både samtal och olika övningar där att bar-
nen tillskrivs stort ansvar för sina sociala relationer.  

I den lokala skolpraktiken såg vi alltså inte enbart pedagogerna, 
utan även barnen som aktörer, som i hög grad deltar i formuleran-
det av ämnet. Genomgående har jag i min analys synliggjort hur 
barnen positionerar sig själva och sina åsikter genom att både 
självständigt utforska och göra motstånd mot de värden som för-
medlas via lärarna. Barnen visar att de drar nytta av olika diskur-
ser (som exempelvis skillnadsdiskursen om kön) för att å ena sidan 
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lösa skoluppgifterna och å andra sidan positionera sina egna 
ståndpunkter. Genom klassrumsinteraktionen är barnen delaktiga i 
reproduktionen av de värden som lyfts fram av lärarna (vid lösan-
det av skoluppgifter), samtidigt som de (för att positionera sig själ-
va) omtolkar och utvecklar dem.  
 
Barndomen betraktad genom skolämnet livskunskap  
Min metodologiska ansats, med Faircloughs (2010) kritiska 
diskursanalys, har möjliggjort analyser av olika former av texter 
som handlar om skolämnet livskunskap. Med hjälp av CDA har 
jag kunnat diskutera hur definitioner och tolkningar av ämnet 
transformeras och förskjuts när de rör sig mellan skilda diskursiva 
praktiker på olika samhälleliga nivåer.  

Mina analyser pekar på att livskunskapsämnet växer fram i rela-
tion till en diskurs om en riskfylld barndom (Lee, 2001; James & 
Prout, 1997; se även Beck, 1986/2005; samt Lindqvist & Nord-
änger, 2007, för en vidare diskussion om risksamhället). Tolkning-
ar av skolämnet livskunskap på såväl nationell som kommunal 
nivå genomsyras av en syn på barn som utsatta och marginalisera-
de. Genom att införa livskunskap som ämne på schemat hoppas 
aktörer på en kontinuerlig och regelbunden lärandeprocess i sko-
lan, där barn ges möjligheter till träning av sociala och kommuni-
kativa färdigheter som ska skydda dem från samhällets risker. Ar-
gumentationen att ämnet ska förebygga och lösa en rad olika sam-
hällsproblem i anslutning till barndomen gör diskursen om ”den 
riskfyllda barndomen” till en nodaldiskurs (Fairclough, 2010), det 
vill säga som den dominerande diskurs som andra, mer underord-
nade diskurser och formuleringar ordnar sig efter.  

Jag ska nu vända blicken mot den barndom som konstitueras 
genom de olika aktörernas tolkningar av skolämnet livskunskap.  
 
Bristfälliga barn och en riskfylld barndom 
Som jag har visat i min analys framträder en syn på barn i texter 
om och i organiseringen av skolämnet livskunskap som att barn är 
i behov av att rustas och skyddas för att kunna leva i ett risksam-
hälle. Även om utgångspunkten är att barn är utsatta tillskrivs 
barn ingen renodlad ”offerposition”. Genom undervisningen vill 
man snarare ge barnen kraft att själva hantera olika situationer. 
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Det är dock ingen ”offerposition” som tillskrivs barn. Genom un-
dervisningen vill man ge barnen kraft att själva hantera olika situa-
tioner (jfr ”empowerment”, Palmblad och Petersson, 2003; Rapp-
aport, 1987). Ambitionen är hög: Barnen rustas inför bland annat 
ett ojämställt och segregerat samhälle. Detta görs genom övningar 
som syftar till att stärka barn självförtroenden. Dessutom vill man 
erbjuda barn möjlighet att utveckla olika egenskaper, tankesätt och 
kommunikativa färdigheter för att på egen hand kunna lösa kon-
flikter, stå emot grupptryck, värna sig från vuxnas förtryck, ut-
trycka sina åsikter, samt mycket annat.     

De mest populära arbetssätten för livskunskap (enligt de formu-
leringar som gjorts gällande i mitt empiriska material), som exem-
pelvis pedagogiskt drama och värderingsövningar, baseras på barns 
erfarenheter – här och nu (eng. ”beings”, Lee, 2001). Som vi kan se 
tillskrivs barn i sammanhanget ett stort mått av aktörskap, men 
samtidigt också en otillräcklighet. Även ämnets strävan efter att 
träna barn på olika sätt för att de inte ska utsätta sig själva för ris-
ker som alkohol, narkotika och oskyddat sex slår an en syn på 
barn som bristfälliga (se Lutz, 2009; samt Persson, 2008, för en 
mer fördjupad diskussion om hur normaliteter och formuleringar 
av avvikelser förstärker synen på vissa barn som bristfälliga).  

I nära anslutning till synen på barn som otillräckliga och bristfäl-
liga finns ett mer långsiktigt perspektiv, där barnen betraktas som 
tillblivande (eng. ”becomings”, Lee, 2001). Undervisningen strävar 
mot att fostra barn till framtida medborgare som förmår ta plats i 
samhället, vågar stå emot grupptryck, klarar av att leva och reso-
nera jämställt och demokratiskt.  

Relationen mellan synen på barn som å ena sidan varande i nuet 
och å andra sidan som tillblivande medborgare visar hur ämnet ba-
lanserar mellan såväl vuxnas som barns eget ansvar för barndomen 
(Trondman, 2011). Livskunskapsämnet synliggör således både den 
ökade kontroll och den individualisering som karaktäriserar den 
senmoderna barndomen (Tallberg Broman, 2009; Prout, 2000). 
Den ökade kontrollen märks i form av att livskunskap görs till ett 
särskilt skolämne, inte minst genom att lärarna styr innehållet i 
skolans praktik. Strävan efter att skapa en kvalitativ jämlikhet och 
erbjuda eleverna samma kunskapsinnehåll blir särskilt påtaglig i 
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skolors detaljerade arbetsplaner för ämnet, samt i alla de evidens-
baserade program som följer färdiga koncept.  

 
Reglerad barndom och självreglerande barn 
Genom livskunskapsämnet regleras barn som individer i riktning 
mot (lokalt) upprättade värden, eller ideal. En stor del av ansvaret 
åläggs samtidigt barnen själva, vilka förväntas att leva upp till des-
sa ideal, både personligen och genom sina sociala relationer. Livs-
kunskap blir således ett forum för barns privata utveckling. Samti-
digt som individualisering kan ses som ett erkännande av individen 
(i det här fallet ett erkännande av barnen som aktörer) pekar viss 
forskning på att det ökade kravet på självförverkligande kan vara 
en orsak till ökad mental ohälsa bland barn (Prout, 2000).  

En pedagogisk svårighet som följer med diskursen om barn som 
ansvarstagande subjekt är att innehållet i klassrummet glider mel-
lan sådant som är privat för barnen och sådant som är offentligt 
(se Colnerud, 2004). Detta blir särskilt tydligt i kompissamtal där 
barnens privata relationer görs till ämnesinnehåll.  

Det är ett stort ansvar som läggs på barnen, som inte bara för-
väntas att kunna kontrollera sina känslor och hantera sina egna 
konflikter. De tränas också att stå emot strukturellt förtryck.  Frå-
gan är om det ansvar som läggs på barn är alltför stort? Det kan 
finnas anledning att påminnas om Kitzingers (1997) kritik av pe-
dagogiska program som gör strukturella maktrelationer till indivi-
ders problem. Resonemanget lyfter risken med att enskilda barn 
genom exempelvis empowerment-övningar förleds att tro att de 
själva är skyldiga att sätta stopp för exempelvis övergrepp. Barn, 
menar hon, har på grund av sin underordnade position i samhället 
(och familjen) inga möjligheter att själva bryta förtryck som är av 
strukturell karaktär. Vad som riskerar ske är istället att barn, öv-
ningarna till trots, om de fortsätter att utsättas för övergrepp eller 
förtryck, då skuldbelägger sig själva för att inte ha sagt nej på ”rätt 
sätt”. Faran ligger i att övningarna förlägger lösningen på individ-
nivå. Om det sociala problemet som man vill bearbeta istället dis-
kuteras som ett strukturellt problem på makronivå, finns möjlighe-
ter för barnen att själva förstå hur problemen uppkommer.  

Som framgått är ett vanligt syfte med livskunskapsundervisning-
en på de enskilda skolorna att etablera och upprätthålla en gemen-
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sam värdegrund. Trots det visar min analys att livskunskap som 
skolämne tenderar att bli ensidigt bli en fråga om individer och 
självkänsla. När ämnets innehåll transformeras till ett individuellt 
projekt, snarare än till den lösning av de samhälleliga problem som 
man hoppas att ämnet ska vara, riskerar samhällsengagerande och 
brännbara frågor (som exempelvis förtryck, utanförskap och 
diskriminering) att försvinna.  

 
Exploatering av barns privatliv 
Som ett led i arbetet med att stärka barns röster i samhället tränas 
barns kommunikativa färdigheter. Jag har visat exempel på hur in-
nehållet i livskunskapsämnet i flera fall går över gränsen till att 
handla om barns privatliv. I olika former av samtal offentliggörs 
barns sociala relationer inför hela barngruppen. Barn förväntas ut-
trycka sina åsikter, sätta ord på känslor och behov. På så sätt ska-
pas en undervisningskultur med fokus på privata relationer och 
värden, vilket i sin tur innebär att livskunskap som skolämne när-
mar sig en terapeutisk diskurs (se Bartholdsson, 2010).  

För att skydda barnen från att lämna ut alltför mycket av sig 
själva (eller någon annan) ramas till exempel kompissamtalen in av 
vissa regler. En regel som dock inte gjorts gällande i mitt empiriska 
material, men som är vanligt förekommer i värdepedagogiska 
praktiker, är att det som nämns i klassrumssituationen också ska 
stanna där (Aspán, 2009). Det vill säga att deltagarna inte får be-
rätta för andra om det som sagts på livskunskapstimmen. Det krav 
på tystnadsplikt som ställs i och med en sådan regel är i nivå med 
skolsköterskans sekretess. Frågan är dock om elever ska förväntas 
ta ett sådant ansvar med att hemlighålla andras privata frågor? 
Regler i stil med att ”det som sägs här inne, stannar här inne” kan 
tolkas som att man i undervisningssituationen lockar till samtal 
som blottlägger mer av elevernas tankar och erfarenheter än vad 
som kan deltagarna kan hantera, vilket är problematiskt, inte 
minst i relation till skolans läroplan.  

Den exploatering av barns privatliv som den här specifika peda-
gogiska kulturen omfattar riskerar att gå emot det som i läropla-
nen lyfts som människolivets okränkbarhet. Det finns därför an-
ledning att diskutera huruvida de arbetsmetoder som används 
inom ramen för livskunskapsundervisningen i syfte att stärka barns 
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röst i samhället verkligen strävar mot sitt mål. Det finns all anled-
ning att reflektera över varför barn förväntas lämna ut sitt privat-
liv, vilket troligen skulle vara otänkbart för vuxna. Det är möjligt 
att tolka det som att värdepedagogiska praktiker, dit livskunskaps-
undervisning i hög grad kan räknas, bygger på en syn på barns pri-
vatliv som allmängods. I motsats till själva syftet med livskunskap 
som skolämne, finns i flera av dessa värdepedagogiska praktiker en 
underton att barns integritet värderas som mindre respektabel än 
vuxnas. 
 
”Vi” och ”dom” som utgångspunkt för att förstå samhället 
Som framgått i kapitel 6 tolkas ämnet på olika sätt i olika delar av 
Malmö stad. Stadsdelars olika erfarenheter och skilda sociala pro-
blematiker har som jag visat stort inflytande över hur ämnet kom-
mer att utformas på enskilda skolor. Som en konsekvens skiftar 
tolkningen av ämnet inom staden, vilket i sin tur kommer till ut-
tryck i att olika värden behöver stärkas i den lokala praktiken. 
Vallberg Roth & Månsson (2008) synliggör snarlika tendenser i 
utformandet av individuella utvecklingsplaner: Planer upprättade i 
så kallat multikulturella områden fokuserar i hög utsträckning 
barns sociala och (svensk)språkliga utveckling, medan planer som 
upprättas i andra (etniskt homogena) områden fokuserar helt 
andra frågor.  

Från att handla om fundamentala samhällsvärden som demokra-
ti, jämställdhet och allas lika värde blir som framgått livskunskap 
som skolämne betydligt smalare när enskilda pedagoger tolkar 
ämnet med utgångspunkt i de problem som förekommer på den 
skola där de arbetar, eller i närområdet. Min analys av lokala 
skoldokument visade hur frågor om såväl kön, sexualitet, religiosi-
tet/etnicitet som ålder tolkades utifrån en snävt avgränsad lokal 
kontext. Trots att avsikten är att integrera lyfter man i lokala do-
kument fram vem som inte är ”vi” och riktar uppmärksamheten 
mot dem som är utsatta, marginaliserade eller på annat sätt avviker 
från normen. Trots ambitionen finns därmed en risk för att insat-
serna blir gränsarbeten där föreställningarna av ”vi” och ”dom” 
istället förstärks (Höglund, 2007). Ett exempel såg vi i analysen av 
de lokala dokumenten, där en skola med många barn med migra-
tionsbakgrund, lyfter fram hedersmord i sin arbetsplan under ru-
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briken jämställdhet. Det som jag menar är bekymmersamt med 
detta är inte att hedersproblematik diskuteras som en jämställd-
hetsfråga, utan att jämställdhetsfrågan diskuteras som en kulturell 
problematik. Vad som kan ske när ämnesinnehållets fokus för-
skjuts på detta sätt är att förståelsen av jämställdhet blir en fråga 
för dem som är drabbade av hedersproblematiken. På så sätt und-
slipper den ”etniskt svenska” delen av befolkningen undan från 
jämställdhetsarbetet, eftersom ”vi” redan är relativt jämställda – 
åtminstone i jämförelse med ”dom” (a.a.; se även Reimers, 2008). 
Mot den bakgrunden kan det vara nödvändigt att ifrågasätta om 
den lokalt omtolkade värdegrunden svarar mot skolans uppdrag?  

Ett bekymmer som följer med att barns privata erfarenheter görs 
centrala för ämnet är svårigheten att skilja mellan undervisningens 
vem och vad. Med detta menar jag att ämnets innehåll är så nära 
barnen som personer att det är barnens eget liv som utgör innehål-
let. Som en konsekvens ställs såväl barnen som lärarna inför di-
lemman i undervisningssituationerna. Lärarna ställs bland annat 
inför ett pedagogiskt dilemma, eftersom de didaktiska frågorna om 
undervisningens vad och vem blir svåra att särskilja. I sin tur visa-
de barnen (i Hasselskolan) på en frustration över att gå från att i 
ena stunden lösa gruppuppgifter om ett visst kunskapsinnehåll på 
ett sätt där de är fria att dra nytta av olika diskurser, till att sedan 
stå till svars för gruppens lösningar på ett mer individuellt och pri-
vat plan i sina tankeböcker.  

De olika samspelande diskurserna om skolämnet livskunskap 
skapar vissa positioner för barndomen och för barn som individer. 
Jag har visat på nodaldiskursen om den riskfyllda barndomen, som 
kräver att barnen stärker sina personliga och sociala egenskaper 
för att kunna hantera sina sociala liv. 

 
En koloniserad profession 
Skolan framstår som koloniserad av folkhälsodiskursen, inom vil-
ken barn som individer betonas. Detta är väl synligt i min analys 
av skolors arbete med livskunskap (och i synnerhet i kompissamta-
len) där pedagogrollen blir alltmer lik en terapeuts. Här kan vi med 
andra ord se hur praktiken förändras till följd av att diskurser för-
skjuts (Fairclough, 2010).  
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Den nya rollen ställer höga krav på lärarna, som trots allt är ut-
bildade pedagoger och inte psykologer. Bekymret är emellertid inte 
bara att lärare saknar kunskaper om den psykologiska praktik som 
tar plats i skolan, utan också att flera program som används i sko-
lan byggs på en annan grund än den pedagogiska praktiken. Re-
kontextualiseringen av folkhälsodiskursen i skolans pedagogiska 
praktik kan medföra vissa problem, exempelvis genom att lärare 
fråntas sina didaktiska möjligheter i mötet med eleverna.  

Den programtrohet som evidensbaseringen gör gällande försvå-
rar med andra ord den pedagogiska praktiken och förhindrar lära-
ren från att anpassa undervisningen efter sina elevers behov och in-
tressen (Evaldsson & Nilholm, 2009). Satt i relation till Pia Chris-
tensens & Allison James (2000) resonemang om att elevers möjlig-
heter att påverka sitt skolarbete är intimt sammankopplat med de-
ras prestationer kan man dessutom ifrågasätta huruvida evidensba-
serade program verkligen främjar sina mål. Livskunskapsämnets 
allt mer terapeutiska karaktär kan tolkas som en deprofessionalise-
ring av läraryrket, eller annorlunda uttryckt som ett försvagande 
av lärarnas yrkesidentitet (Persson & Tallberg Broman, 2002). 
Samtidigt är det möjligt att vända på situationen och fråga sig hu-
ruvida ämnets utformning är ett resultat av att andra professioner, 
med psykologin i spetsen, är allt mer beroende av skolan som are-
na för sina respektive verksamheter?  

En viktig fråga att ställa sig i sammanhanget är varför andra dis-
kurser än skolans egna policydiskurser, som exempelvis den om 
värdegrunden, tillåts dominera hur skolämnet livskunskap utfor-
mas i skolans praktik? I fallet med folkhälsodiskursens etablering 
inom ramen för livskunskapsundervisningen i skolan kan förklar-
ingen ligga i att den erbjuder receptliknande lösningar.  

Det är sannolikt också svårt för skolor att motstå argumentatio-
nen som sägs grundas på att insatser som exempelvis SET vilka inte 
bara beskrivs ha ”bevisad” effekt när det gäller barns sociala och 
emotionella färdigheter, utan också antas gynna skolans kunskaps-
uppdrag genom ökad studiemotivation och bättre arbetsmiljö. Det 
är en argumentation som med andra ord lätt får god resonans i 
skolan eftersom den fångar upp pedagogers erfarenheter och er-
bjuder konkreta sätt att åtgärda vad som upplevs som både organi-
satoriska och personliga problem. 
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Livskunskap och skolans agenda – en avslutande reflektion 
Som jag har visat handlar livskunskap som skolämne i stor ut-
sträckning om att etablera gemensamma värden genom personlig 
utveckling och individualisering. På så sätt vill skolorna öka barns 
hälsa och samhällsengagemang. Paradoxalt nog menar vissa fors-
kare att en ökad individualisering kan var en orsak till att barns 
mentala ohälsa ökar (Prout, 2000). Det betyder att skolämnet livs-
kunskap kanske inte har den mobiliserande och hälsofrämjande 
kraft som de olika aktörerna hoppas på. Innebär då detta att infö-
randet av livskunskap som skolämne är ett misslyckande för skolan 
och för samhället? För att svara på frågan är det viktigt att vi re-
kapitulerar ämnets framväxt och drar oss till minnes hur ämnet 
framställs som en lösning på ett flertal samhällsproblem.  

I diskussionen om livskunskapsämnet är det nödvändigt att för-
hålla sig till nodaldiskursen om den riskfyllda barndomen. Det 
finns sociala problem som behöver förebyggas i samhället. Dels 
finns det för skolans praktik centrala problemet med att organisera 
värdegrundsarbetet och de ämnesövergripande frågorna. Dels finns 
också den för folkhälsopraktiken viktiga frågan om barns hälsa. 
Dessutom pekar de flesta av aktörerna på vikten av att barn ges 
möjligheter att engagera sig i livs- och samhällsfrågor. Frågan är 
dock vilken roll som skolan bör ha i detta arbete? Den kanske vik-
tigaste frågan att ta ställning till är hur skolämnet livskunskap bör 
utformas för att motsvara skollagens krav på att undervisningen 
ska bidra till barns personliga utveckling, utan att barns privatliv 
exploateras eller att pedagogers didaktiska möjligheter begränsas. 
Skolverket (2000) föreslår att forskning ska göras tillgänglig som 
pedagogiskt verktyg för undervisning i de ämnesövergripande kun-
skapsområdena, vilket tycks vara lättare sagt än gjort.   

Ytterligare ett problem är svårigheten för pedagoger att urskilja 
vilka arbetssätt och metodmaterial som är forskningsbaserade och 
vilar på vetenskaplig grund (se SBU:202, 2010). Som jag har visat 
figurerar inom ramen för skolämnet livskunskap ett flertal pro-
gram som har utvecklats inom andra vetenskapliga fält än det pe-
dagogiska (Evaldsson & Nilholm, 2009). Mot den bakgrunden kan 
sägas att arbetssätten behöver baseras på forskning som är relevant 
för skolans pedagogiska praktik både här och nu.  
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Livskunskapsämnet – ett hinder eller en möjlighet?  
Sammantaget kan sägas att de diskurser som görs gällande i sko-
lors arbete med livskunskap som skolämne synliggör en dubbelhet 
där demokratifostran och främjandet av barns individuella hälsa 
görs till separata och i viss mån även konkurrerande innehåll. 
Dubbelheten medför såväl hinder som möjligheter för skolors arbe-
te med livskunskap som skolämne.  

Livskunskap som skolämne erbjuder möjligheter för skolan att 
organisera sitt sociala uppdrag så att barn får reflektera över ge-
mensamma värden på en metanivå. Om vi ser tillbaka på exemplet 
med jämställdhetsarbetet vid Hasselskolan framgick att barnen 
drog nytta av olika diskurser om kön och jämställdhet för att lösa 
skoluppgifterna. Det tyder på att eleverna redan hade viss känne-
dom om olika genusdiskurser. I arbetet med genustemat började 
lärarna med att etablera en stereotyp föreställning om kön och 
drev sedan barnen vidare mot en alternativ diskurs, där synen på 
kön baserades på likheter. Barnen markerade dock redan inled-
ningsvis att de hade kännedom om olika sätt att se på kön. För 
barnens del tycktes den största utmaningen bestå i att just lösa 
skoluppgiften, samtidigt som de positionerade sig som aktörer med 
egna ståndpunkter. På så sätt visade barnen dock upp en förmåga 
att anpassa språket efter sammanhanget (Davies & Banks, 1992; 
Evaldsson, 2004). Flera forskare menar att barns tillgång till ett 
metaspråk och möjligheter att utveckla en kritisk medvetenhet om 
språk och diskursiva praktiker är en demokratisk förutsättning 
(Fairclough, 2010, s. 100; se även Davies, 1990; Englund, 2005). 
Barn är ofta hänvisade till de diskurser som erbjuds i klassrumsin-
teraktionen (Davies, 1990), vilket i sin tur ställer krav på skolans 
undervisning att lyfta blicken från det privata för att istället erbju-
da barn sätt att genomskåda hur samhället är konstruerat. För att 
göra motstånd mot rådande normer krävs dels en medvetenhet om 
hur den rådande normen är konstruerad och dels kännedom om 
alternativa diskurser (a.a.; se även Martinsson & Reimers, 2008). 
Barn behöver veta hur samhället är beskaffat och få möjligheter att 
föra metareflektioner över frågor som identitet, marknadskrafter 
och diskursiva subjektspositioner, för att kunna agera demokra-
tiskt.  
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En viktig fråga att ställa sig i diskussionen om livskunskap som 
skolämne är därför i vilken utsträckning undervisningen erbjuder 
barn möjligheter att diskutera frågor som berör skolans värde-
grund på en metanivå? När skolans arbete med hälsa, demokrati 
och gemensamma värden tolkas utifrån en folkhälsodiskurs kom-
mer barns beteenden, privata relationer och barns individuella häl-
sa att betonas. Detta menar jag är ett hinder i skolans arbete med 
gemensamma värden. Min analys pekar på att det dubbelbottnade 
hos skolämnet livskunskap skapar ett slags tomrum där ingen tar 
ansvar för hur ämnet bör utformas. Skolan förlorar således kon-
trollen över sitt sociala uppdrag. Istället tenderar Statens folkhälso-
institut, som driver den starkaste diskursen om livskunskap, att bli 
den tongivande aktören. I sin tur innebär det att enskilda pedago-
ger lämnas åt sitt öde när de tolkar livskunskapsämnet i relation 
till skolans styrdokument. Ytterst är det barnen som kommer i 
kläm. När ämnesinnehållet i undervisningen läggs på ett för barnen 
privat plan, får de svårt att se igenom vad som förväntas av dem.  

Min analys av skolämnet livskunskap visar att skolan står inför 
ett allvarligt problem med att genomföra det sociala uppdrag som 
man ålagts. Lösningen är inte enkel, men framstår som allt mer 
uppenbar: Skolan behöver återta kontrollen över sitt sociala upp-
drag. 
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SUMMARY 

Life Competence Education21 is a school subject that has developed 
in Swedish schools over the last decade. Life Competence Educa-
tion is my own translation of the Swedish term ‘Livskunskap’. This 
translation can be discussed since there are no unanimous defini-
tions or common understandings of this school subject (Löf, 2009).  

The aim of this thesis22 is to understand and cast light over how 
the school subject Life Competence Education (Sw. livskunskap) is 
developed, defined and organized in the school practice, covering 
how this specific subject is described in policy documents on both a 
national and a local level, how it is interpreted by municipal key 
actors and how it is organized in classroom interaction.  

Combining childhood sociology (Corsaro, 2005; James & Prout, 
1997) with a critical discourse analysis approach (Fairclough, 
2010) I analyze how Life Competence Education is interpreted and 
formulated by different actors in the discursive practices that are 
part of the field of school.  

The theoretical framework offer a possibility to study how 
childhood is constituted through different formulations of this spe-
cific school subject, especially regarding what children need in or-
der to develop and be healthy. A starting point for the analysis has 
been the notion of discourses and social structures as created 
                                                  
21 Sometimes the term Life Skills Training is suggested to be used instead of what I call Life Compe-
tence Education. This would be misleading, since Life Skills Training is one of many different school 
practices found within the broader Life Competence Education.  
22 Childhood in transgression is one of the main concerns of the cross disciplinary research project 
“Multi contextual childhood” of which my study is part (Tallberg Broman, 2005, 2009, 2011). See 
www.mangkontextuellbarndom.se for more information. 



  187 

through social interaction (see for example Corsaro, 2005; Fair-
clough, 2010).  
 
From national policy documents to local school practice 
To make visible how the subject is interpreted and which dis-
courses are used when formulating the subject at different levels, I 
have chosen to use various different analysis methods, such as doc-
ument analysis and analysis of ethnographic data and video docu-
mentations. By means of CDA (Fairclough, 2010) I have been able 
to put the different analytic perspectives together for a discussion 
on how definitions and interpretations of the subject are trans-
formed and shifted when they move between different practices at 
different societal levels.  
 
In national documents 
In chapter 4 I analyze how Life Competence Education is defined 
within national texts. At this level the subject Life Competence is 
defined in texts such as policy documents and political affairs. The 
actors in charge of the formulations are politicians and Govern-
ment authorities such as the National Institute of Public Health 
(and the National Board of Health and Welfare), the National 
Agency for Education and the Schools Development Authority. Via 
the websites of these authorities I have collected 81 documents that 
in one way or another concerns Life Competence Education. 

In the national political practice, Life Competence Education is 
interpreted from a discourse on school´s mission to convey democ-
racy and promote health. I have chosen to call this specific dis-
course a democracy discourse. My analysis demonstrate that with-
in the framework of the democracy discourse there is a certain po-
litical tension, mainly concerning which social problems that are to 
be forestalled at school and in which way this work shall be orga-
nized within the everyday work at school.  

The National Institute of Public Health is the most salient actor 
when it comes to define Life Competence Education on a national 
level. My analysis shows that the subject is interpreted, within the 
framework of the discursive practice held by the National Institute 
of Public Health, as a preventive task that should be carried out at 
school. I have chosen to call this discourse a public health dis-
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course. One of the characteristics of this public health discourse is 
its compensatory approach, which implies an aspiration to make 
up for risk factors in childhood through strengthening protective 
factors at an individual or social level. By introducing the subject it 
is thought that all children can take part of its health beneficial ef-
fects, without pointing out so called ”risk groups”.  

Another actor on the national level is the school authorities (the 
National Agency for Education and the Schools Development Au-
thority). My analysis shows that the school authorities join the dis-
cussion about Life Competence Education drawing upon both the 
democratic discourse and the public health discourse, without say-
ing whether Life Competence Education shall exist as a school sub-
ject or not. Consequently, the discursive practice comprised by the 
school authorities, interpretations of Life Competence Education 
appear as vague and ambiguous. 
 
In the general municipal practice 
In chapter 5 I explore how municipal actors in Malmö are defining 
Life Competence Education. The analysis draws upon qualitative 
interviews with two key persons (i.e. the Public Health Coordina-
tor and the project leader for the HIV-prevention project) when it 
comes to the development of this specific school subject in a local 
context.  

The public health discourse is firmly established in the city of 
Malmö. Both of the municipal actors work according to the Public 
Health political agenda, but have different objectives with their ac-
tivities. Their ways to define Life Competence therefore find differ-
ent manifestations. In the work against tobacco, alcohol and drugs 
the subject is made synonymous with SET (Kimber, 2007; see also 
Social and Emotional Learning, Zins et al., 2007), while the defini-
tion of the subject formulated within the HIV-prevention work fo-
cuses on the schools' need to develop the sex and relationship edu-
cation as part of a more comprehensive democracy work. As a 
consequence of these different definitions of the school subject, a 
competitive situation regarding the schools' attention arises, where 
the different parts of the school's agenda are put against each oth-
er. Though, in spite of this competitive situation my analysis shows 
that both these distinct definitions of Life Competence Education, 
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are getting nearer each other in certain aspects. The clearest ap-
proximation consists of that both the Public Health Coordinator 
and the project leader emphasize the need of Life Competence 
Education as a school subject until all of the school's activities and 
the pedagogues' professional attitude are permeated with those 
values and those health beneficiary perspectives incumbent on the 
school.  

However, the municipal actors are far from being the only ones 
figuring in the municipal school practice. Since no one decides over 
the subject, the municipality is opened up as a ”battleground” 
where the two politically established interpretations of Life Com-
petence get further competition from actors with private educa-
tional and profit interests (cf. von Brömssen, n.y.; also see Skol-
front, 2010). When market forces call on the school with its con-
cepts, difficulties arise concerning the determination of which in-
terventions are in line with the school agenda – and which are not. 
 
In local documents 
As Life Competence Education is a term including many different 
ways of working, and that besides go under the name of various 
different terms apart from Life Competence Education, it is very 
difficult to define what exactly Life Competence is and what is not. 
For that reason, schools' own definitions of the school subject in 
local school documents and quality reports is the starting point of 
my analysis of how this subject is defined in local policy documents 
(in chapter 6). I have searched local school documents via the mu-
nicipal website (malmo.se). The selection shows that 39 out of the 
63 municipal compulsory schools in the City of Malmö have Life 
Competence Education (one interpretation or another) on the 
schedule.   

My analysis shows that the schools see Life Competence Educa-
tion as an important effort for its value-system work. The school's 
value-system mission is normative and not negotiable: the school 
shall work for equality and for everybody's right to equal treat-
ment. However, as can be clearly seen in my empirical material, it 
is a challenge for schools to work in the direction of the school 
agenda without cementing stereotypes or in other ways stigmatiz-
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ing certain groups as excluded or different from the norm (Mar-
tinsson & Reimers, 2008; Zetterqvist Nelson, 2007).  

As can be seen in chapter 6 Life Competence Education is inter-
preted differently in different parts of the city of Malmö. The city 
districts' different experiences and distinct social problems have a 
big influence over how the subject is formulated at individual 
schools. From being about fundamental social values such as de-
mocracy, equality and everybody's equal worth, the subject be-
comes considerably narrower when individual pedagogues interp-
ret the subject with a starting point in problems existing at the 
school or in the local area. This is manifested in my analysis of lo-
cal documents through various examples of how issues such as 
gender, sexuality, religiosity/ethnicity and age are interpreted from 
a narrow, local context. As a consequence of the way local docu-
ments are formulated the attention is brought on to those who are 
exposed, marginalized or in other ways differ from the norm. As a 
consequence, despite the ambition there is consequently a risk of 
the efforts becoming boundary-works where the notions of “us” 
and ”them” are enhanced. 

 One of the problems in this context is that its broad didactic 
perspective is being lost. This actually means that the school's aim 
to establish social values, not only through teaching within defined 
school subjects, but through all of the activities being permeated  
by the didactic question of why teaching is practiced (see Englund, 
1998, for a further discussion on this). In chapter 6 I have shown 
several examples of how the value-system is being shifted from 
comprising common social values to become problem focused in-
terventions of a local character (cf. Colnerud, 2004). As a result of 
the value-system in the school documents being reinterpreted to ex-
tremely local problems, the pedagogical practice is also being trans-
formed in that same direction. The local interpretations of the 
school's value-system can thereby be said to have a disorganizing 
effect on the school's practice (cf. Fairclough, 2010, p. 362).    
 
In the local school practice 
When Life Competence Education is concretized it takes the form 
of different practical programs, strategies and ways of working 
with the purpose of children adopting certain values and relations. 
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How the subject is interpreted in the local school practice depends 
to a high degree on the teachers' personal interpretations of Life 
Competence Education. In chapter 7 and 8 I analyze how this sub-
ject is organized in two compulsory schools in Malmö. The study 
draws upon ethnographic data from two school years combined 
with a detailed analysis of 27 hours of video recordings from Life 
Competence education. The two schools in this study organize Life 
competence Education in various ways; One school (Hasselskolan) 
work with a concept called Peer Conversations (Edling, 2002) 
which they alternate with a thematic project on gender that 
stretches over one school year; and in the other school (Gransko-
lan), different drama exercises are used in the classroom.  

My analysis shows that a characteristic feature in the work with 
Life Competence Education in the everyday life at school is that it 
is permeated by a view of children as participating and responsible 
subjects. In focus is children's awareness of themselves in relation 
to others and each other. So, in the local school practice, not only 
the teachers, but also the children as actors, participate to a high 
degree in the formulation of the subject. Consistently in my analy-
sis I have made visible how the children position themselves and 
their opinions through opposing those values being conveyed by 
the teachers. The children show that they take advantage of differ-
ent discourses (as for example the discourse of difference on gend-
er) in order to on one hand work out the school assignments and 
on the other hand position their own points of view. Through the 
class room interaction the children participate in the reproduction 
of those values brought out by the teachers (by working out the 
school assignments) at the same time as they (in order to position 
themselves) reinterpret and develop them. 

 
Childhood and Life Competence Education 
My analysis displays that this school subject is developed in rela-
tion to a discourse on a risky childhood (Lee, 2001; James & 
Prout, 1997; see also Beck, 1992; Lindqvist & Nordänger, 2007). 
The different actors' interpretations of the subject all relate, in one 
way or other, to this discourse where children are regarded as ex-
posed and marginalized. By the introduction of Life Competence 
Education in the curriculum, actors hope for a continuous and 
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steady learning process in school, where the children are given pos-
sibilities to train social and communicative skills which are to pro-
tect them from risks in society. The argumentation that the subject 
shall prevent and solve a series of social problems in connection to 
childhood, turns the discourse on ”the risky childhood” into a 
nodal discourse (Fairclough, 2010), that is to say into the dominat-
ing discourse that other, more subordinate discourses and formula-
tions adjust to. 
 
“Incomplete” children and a risky childhood 
As I have shown in my analysis, children appear in texts about, 
and in the organization of, Life Competence Education as in need 
of being armed and protected in order to be able to live in a risky 
society. Children in this context are attributed with a great deal of 
agency, but at the same time also an insufficiency (see Lutz, 2009; 
Persson, 2008; Wigerfelt, 2009). The ambition is set high – the 
children are being armed for, among other things, an unequal and 
segregated society. This is done through exercises aiming at streng-
thening children's self-confidence. Furthermore there is a desire to 
offer children the possibility to develop different qualities, ways of 
thinking and communicative skills in order to single-handedly be 
able to solve conflicts, stand up to group pressure, defend them-
selves from adult oppression, express their opinions, and a lot 
more.  

Life Competence Education makes visible both the increased 
control and the individualization that characterize the late modern 
childhood (Tallberg Broman, 2009, 2011; Prout, 2000). Children, 
as individuals, are regulated in the direction of (locally) established 
values or ideals. A great part of the responsibility is at the same 
time laid on the children themselves to live up to these ideals, both 
personally and through their social relations. Thus, Life Compe-
tence Education is not only a forum for children's personal devel-
opment. Children are also trained in standing up against structural 
oppression. The question is if the responsibility can become too 
big? The reasoning elevates the risk of children being deluded to 
think that they themselves, individually, are obliged to put an end 
to assaults among other things (Kitzinger, 1997). If instead, the so-
cial problem one wants to work on is discussed as a structural 
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problem on a macro level instead, there are possibilities for the 
children to see how it is constructed.   

When the subject is reduced to focus on only individuals and 
self-esteem, socially engaging issues, such as oppression, exclusion 
and discrimination, are lost. Children are expected to express their 
opinions, put words on feelings and needs. In this way a pedagogi-
cal culture of private relations and values is created, which in its 
turn moves the interpretation of the subject closer and closer to a 
therapeutic discourse (cf. Bartholdsson, 2010). The more and more 
therapeutically character of the subject can be interpreted as a de-
professionalization, or rather as a weakening of the teachers' pro-
fessional identity (Persson & Tallberg Broman, 2002). My analysis 
suggests that the field of school appears as colonized by the public 
health discourse. As a result of discourses being re-contextualized 
the teaching practice is changed (Fairclough, 2010). The new role 
makes heavy demands on the teachers, who are trained pedagogues 
and not psychologists. 

A question to ask in this context is why other discourses than the 
school's own policy discourses, such as the one on the value-
system, dominate how Life Competence Education is formulated 
within the school's practice? In the case of the establishing of the 
public health discourse, the explanation could be found in it offer-
ing prescription-like solutions. Likely, it is difficult for schools to 
resist the argumentation that is said to be founded on that inter-
ventions like SET (Kimber 2007) not only have a ”proven” effect 
when it comes to children's social and emotional skills, but also 
benefit the school's knowledge mission through an increased moti-
vation to study and a better work environment. 
 
Life Competence Education and the school agenda  
In the discussion about Life Competence Education it is necessary 
to relate to the nodal discourse on the risky childhood. There are 
social problems that need to be prevented in society. The question 
is which role school has in this work? The discourses made rele-
vant in my analysis of Life Competence Education displays a two-
sidedness, where democracy education and schools promotion of 
children’s individual health are separated and in some ways even 
competing. This brings about both limitations and possibilities for 
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schools work with Life Competence Education as a subject. Is it 
reasonable then, to expect children to act democratically and 
equally as a result of an education placed on a private level? To 
what extent are children offered then, to reflect over which dis-
courses figure in the context? Life Competence Education is a pos-
sibility for schools to organize its social agenda in a way that offer 
children reflections on shared values on a meta-level which is 
claimed as necessary in order for children to prevail how society is 
organized (cf. Fairclough, 2010, p. 100; also see Davies, 1990; En-
glund, 2005). Unfortunately, the two sidedness of Life Competence 
Education is creating a void where no one is taking the responsibil-
ity over how this specific school subject shall be understood and 
organized. This way, school looses the control over its social agen-
da, which in turn is opening up for The National Institute of Public 
Health to become the strongest actor. As a consequence, educators 
are stranded interpreting Life Competence Education in relation to 
the curriculum. In the end the children are trapped. When the con-
tent is solely at a private level, they are struggling to understand 
what is expected from them.  

My analysis of Life Competence Education displays a serious 
problem for Swedish schools managing their agenda. The solution 
in not simple, but nonetheless obvious: School need to get back in 
control over its social agenda. 
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TRANSKRIPTIONSNYCKEL 

Den transkriptionsnyckel som används är inspirerad av Jefferson 
(2004) och Ochs (1979). Ett fåtal symboler är egenhändigt kon-
struerade för att representera tal med spelade röster.  

 
? svagare röst 
(•) mikropaus  
(0.0) paus i sekunder 
= ingen paus eller tystnad  
( ) ohörbart tal (skrivs inom parenteser) 
[ ] tid för överlappning (skrivs inom klamrar)  
˚ mjukt tal  
: förlängd stavelse 
! utrop 
_ betonande  
”” tillgjort eller spelat tal (skrivs inom citationstecken) 
♀ ‘kvinnlig röst’, högt tonläge 
♂ ’manlig röst’, lågt tonläge 
(( )) transkriberarens förklaringar (skrivs inom dubbla 

parenteser) 
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tut. 
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sökning och en hearing med forskare och praktiker. Stockholm: Alkohol-
kommittén 
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Bilaga B. Förteckning över dokument på lokal nivå (81 st*)  
 

Dokument insamlade via malmo.se 
1. Malmö stad (2003). Välfärd för alla – det dubbla åtagandet. Malmö: 
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finns i författarens ägo.  
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Bilaga C. Informationsbrev till vårdnadshavare/godkännande av 
barns medverkan i videoinspelningar.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*Överstrykningen har gjorts för att inte skolornas anonymitet ska röjas.  

Hej! 

Jag heter Camilla Löf och arbetar som forskare i pedagogik på Lärarutbildningen vid Malmö 

högskola. Jag arbetar i ett forskningsprojekt om barndomen i dagens Malmö, en stad som är 

under stor förändring och utveckling. Några av de övergripande frågor vi ställer oss är: Vad 

innebär det att vara barn idag? Hur ser barns relationer ut – till varandra och till vuxna i 

skolan? Vilken roll har skolan i samhällsutvecklingen?  

Mitt specifika intresse är livskunskap, vilket är ett nytt och outforskat ämne i skolan. På din 

skola kallar man ämnet för Social Kompetens (, men det är i denna studie samma sak. 

Jag studerar skolors olika uppläggning av livskunskap och kommer därför att följa 

undervisningen i ditt barns klass under detta läsår. Genom videoinspelningar av lektionerna 

kan jag fånga in det som sker i klassrummet. Jag vill också höra barns uppfattningar av 

undervisningen och kommer därför att göra intervjuer i små grupper. Gruppintervjuerna spelas 

in på band, så att jag sedan kan analysera dem i lugn och ro.   

Deltagandet är förstås frivilligt. För att ert barn ska kunna delta i studien måste ni som 

föräldrar ge ert tillstånd detta. Det är viktigt att ni känner till att inspelningarna endast 

kommer att användas i forskningssammanhang och inte kommer att spridas. Allt material 

kommer självklart att anonymiseras, det innebär att alla (såväl skolans som barnens) riktiga 

namn ersätts med påhittade.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller e-post.  

Jag ser fram emot ett spännande läsår!  

 

Camilla Löf, doktorand i pedagogik 

                                                                                                                                        

 Ja, jag ger mitt tillstånd för mitt barn att delta i studien.  

Elevens namn:_____________________________________________________________________   

Målsmans underskrift:________________________________  Datum: ______________________ 
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Bilaga D . Förteckning över etnografiskt material 
 

Fältarbetet har genomförts under skolåren 2006/07 och 2007/08. 
Det etnografiska material som samlades in under det första skol-
året används i den här studien som bakgrundsdata, medan det ma-
terial som samlades in under det andra året är mer fördjupande 
och särskilt inriktat på skolämnet livskunskap.  
 
Etnografiskt bakgrundsmaterial 
Det etnografiska bakgrundsmaterialet är insamlat under skolåret 
2006/07. Fältstudien omfattar tre grundskolor i Malmö, vilka alla 
har livskunskap (eller motsvarande ämne) på schemat. Under den 
här första tiden har fältarbetet dock inte fokuserat livskunskap, 
utan mer inriktat på att förstå barndom.  

Tabellen nedan visar omfattningen av fältarbetet under det för-
sta året. 
 
Etnografiskt fältarbete, bakgrundsmaterial, Björkskolan, Hasselskolan 
och Granskolan (2006-2007) 

Tid Aktivitet Metod/datatyp 

21 h Klassrumsinteraktion  

(varav 7 h livskunskap) 

Fältanteckningar 

4 h 40 min Rast  Fältanteckningar 

18 h 20 min Övriga skolaktiviteter Fältanteckningar 

11 h Fokusgruppsintervjuer med barn Fältanteckningar 

Audioinspelningar 

Barns teckningar 

40 min Samtal med lärare Fältanteckningar 

Anm. Fältarbetet har tagit ca 55 timmar och 40 minuter i anspråk (varav 7 timmar 

avser skolämnet livskunskap).  

 

Det etnografiska bakgrundsmaterialet omfattas huvudsakligen av fältobservationer 

med löpande fältanteckningar, samt fokusgruppsintervjuer där barn ritat och berät-

tat om ”en helt vanlig dag”.  
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Fördjupande etnografiskt material 
Det fördjupande materialet fokuserar undervisningssituationer i 
skolämnet livskunskap och har avgränsats till en fjärdeklass vid 
Hasselskolan och en femteklass vid Granskolan. Materialet utgörs 
huvudsakligen av videoinspelningar, men även av andra etnogra-
fiska data (se tabellerna nedan). 

 

Etnografiskt fältarbete, fördjupande, klass 4, Hasselskolan (2007-2008) 
Tid Aktivitet Metod/datatyp 

6 h Livskunskap, kompissamtal, i halvklass (flick- och 

pojkgrupp) 

Videoinspelningar 

9 h  Livskunskap, genustema (varav 5 h är i halvklass) Videoinspelningar  

2 h Rast Fältobservationer  

Videoinspelningar  

5 h Övriga klassrumobservationer Fältanteckningar 

Videoinspelningar  

Anm. Det etnografiska underlaget från Hasselskolan omfattas av 22 timmars ob-

servationer, varav 20 timmar är videodokumenterade. Under fältarbetet har även 

annat etnografiskt material samlats in, såsom fältanteckningar och kopior av barns 

anteckningar. 

 
 

Etnografiskt fältarbete, fördjupande, klass 5, Granskolan (2007-2008) 

Tid Aktivitet Metod/datatyp 

2 h Klassrumsaktiviteter (hela klassen) Fältanteckningar 

2 h Livskunskap (blandad grupp Fältanteckningar 

6 h Livskunskap, Grupp 1 (barn som har godkän-

nande för medverkan i videoinspelning) 

Videoinspelningar 

2,5 h  Läraren reflekterar Audioinspelningar 

1 h Gruppintervju med elever, Grupp 1. Videoinspelning 

Anm. Det etnografiska underlaget från Granskolan motsvaras av 13,5 timmars 

fältarbete, varav 7 timmar är videodokumenterade. Under fältarbetet har också an-

nat etnografiskt material samlats in, såsom kopior på lärarens lektionsplaneringar, 

samt metodbeskrivningar för hur olika övningar ska genomföras. 
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Bilaga E. Förteckning över intervjuer 
 
Fokusgruppsintervjuer med elever (etnografiskt bakgrundsmaterial) 

 Hasselskolan, skolår 5 (4 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelning, barns teckningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-10-19). 

 Hasselskolan, skolår 5 (3 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelning, barns teckningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-10-19). 

 Hasselskolan, skolår 3 (9 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca 1,5 timme (2006-10-23). 

 Hasselskolan, skolår 4 (4 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar barns teckningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-10-23). 

 Hasselskolan, skolår 6 (16 barn). Datatyp: Fältanteckningar, barns teck-
ningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-10-23). 

 Björkskolan, skolår 3 (5 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-11-23). 

 Björkskolan, skolår 5 (7 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca 1,5 timme (2006-11-23). 

 Björkskolan, skolår 4 (4 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca en timme (2006-11-24). 

 Granskolan, skolår 4 (4 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca 45 minuter (2007-02-02). 

 Granskolan, skolår 3 (2 barn). Datatyp: Fältanteckningar, audio-
inspelningar, barns teckningar. Tidsåtgång ca 45 minuter (2007-02-02).
  

Intervjuer med lärare* 

Lärare i livskunskap (Monica, Granskolan) ser på videoinspelningar och re-
flekterar över sitt arbete. Datatyp: Fältanteckningar, delar av intervjuerna har 
audioinspelats.  

 Tillfälle 1. Tidsåtgång ca 60 minuter (2008-01-23)  

 Tillfälle 2. Tidsåtgång ca 45 minuter (2008-03-25) 

 Tillfälle 3. Tidsåtgång ca 45 minuter (2008-04-08) 

*Anm. Utöver ovanstående intervjuer har jag haft kortare så kallade ”sponta-
na samtal” med andra lärare, samt fokusgruppsintervjuer med elever (se för-
teckning över fältarbete, bilaga D).  
 

Intervjuer med kommunala nyckelpersoner 

 Folkhälsosamordnare, Malmö stad. Samordnar delar av kommunens to-
baks-, alkohol- och drogförebyggande strategi. Datatyp: Fältanteckningar, 
audioinspelning. Tidsåtgång ca 60 minuter (2008-04-21). 

 Projektledare, Malmö stad. Driver, med stöd från folkhälsoenheten ett av 
kommunens många hiv-förebyggande projekt.  Datatyp: Fältanteckningar, 
audioinspelning. Tidsåtgång ca 60 minuter (2008-04-21). 



Doctoral Dissertations in Education
published by the Malmö School of Education

From the publication series Studia Psychologica et Paedagogica - Series Altera
Editors: Åke Bjerstedt & Horst Löfgren

17. Löfgren, Horst: The Measurement of Language Proficiency. 1972.

18.  Bierschenk, Bernhard: Självkonfrontation via intern television i lärarutbildningen. 1972.

19.  Gestrelius, Kurt: Job Analysis and Determination of Training Needs. 1972.

21.  Larsson, Inger: Individualized Mathematics Teaching. 1973.

22.  Fredriksson, Lennart: The Use of Self-Observation and Questionnaires in Job 
Analysis.1974.

23.  Idman, Pekka: Equality and Democracy: Studies of Teacher Training. 1974.

26. Holmberg, Ingrid: Effects of Some Trials to Improve Mathematics Teaching. 1975.

27.  Lindsten, Carin: Hembygdskunskap i årskurs 3. 1975.

29.  Nordén, Kerstin: Psychological Studies of Deaf Adolescents. 1975.

31.  Jernryd, Elisabeth: ”Optimal auktoritets- och propagandaresistens”. 1976.

33.  Wiechel, Lennart: Roller och rollspel. 1976.

34.  Hedlund, Carl: Commissioned Army Officers. 1976.

37.  Wetterström, Magnhild: Medinflytande i skolan. 1977.

42.  Eneskär, Barbro: Children’s Language at Four and Six. 1978.

45.  Leonardsson, Sigurd: Den franska grammatikens historia i Sverige. I. 1978.

46.  Leonardsson, Sigurd: Histoire de la Grammaire Française en Suède. II. 1978.

48.  Lindholm, Lena-Pia: Pupils’ Attitudes to Equality between the Sexes. 1980.

50.  Carlström, Inge: Law and Justice Education. 1980.

53.  Fritzell, Christer: Teaching, Science and Ideology. 1981.

56.  Wiechel, Anita: Olika personalgruppers åsikter om barn i förskola och på lågstadium. 1981.

59.  Gran, Birgitta: Från förskola till grundskola: Villkor för barns utveckling i åldrarna kring 
skolstarten. 1982.

65.  Annerblom, Marie-Louise: Att förändra könsroller. 1983.

66.  Holmberg, Lena: Om en speciallärares vardag: Analys av en dagbok. 1983.

67.  Skov, Poul: Værdinormer om skolen: Analyse af konfliktmuligheder og mulige udviklings-
linjer. 1983.

69.  Carlsson, Gunborg: Teater för barn: Tre åldersgruppers upplevelser av professionell teater. 
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