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Abstract
Projektet syftar till att belysa olika aktörsperspektiv på implementering av och arbetet med
socioemotionella program i den kommunala grundskolan och förskolan. Studien består av fem
delstudier av fem kommunala verksamheter där arbete med socioemotionella program har ägt
rum. Studien har en etnografisk design. Resultatet visar att implementeringsprocessen har sett
olika ut i de studerade verksamheterna gällande initiativ till arbetet (uppifrån och ned, nedifrån
och upp eller både och). Gemensamt i samtliga verksamheter var dock att det manualbaserade
arbetet infördes utan granskning eller diskussion, vare sig på central kommunal nivå eller ute i
verksamheterna. Vidare visar resultatet att många lärare till en början välkomnade
manualbaserade program för att få tillgång till verktyg för systematiskt arbete med
socioemotionella frågor, men att de snart fann svårigheter att omsätta övningarna på ett
meningsfullt och etiskt försvarbart sätt för barnen och eleverna i verksamheten. Lärare uttrycker
också osäkerhet gällande vilken skillnad de anser att programmen gjort för barnen/eleverna.
Många barn och elever var kritiska mot programmen; barnen i förskolan hade svårt att sätta ord
på vad de lärde sig av programmen och eleverna på högstadiet var öppet kritiskta till
programarbetet. Eleverna i år tre och fem uttryckte däremot i mer positiva ordalag om det
socioemotionella arbetet de tagit del av; deras svar ligger ofta i linje med de motiveringar för
programmet som finns i programmen själva och bland lärare. Dessa elever uppvisar därmed ha
tillägnat sig en diskursiv kompetens i sitt tal om programarbetet. I rapporten diskuteras också
vilka implikationer programarbetet medfört dels för lärarprofessionaliteten, dels för realiserandet
av skolans normativa uppdrag.
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Förord
Vi vill rikta våra varma tack till rektorer, lärare, förskollärare och övrig personal samt elever,
förskolebarn och föräldrar i de verksamheter som ingått i studien. Vi vill också tacka ansvariga
på mer central nivå i de olika kommunerna för er medverkan. Vi vill också rikta ett stort tack
Skolforskningsfonen som finansierat projektet och den styrgrupp bestående av
kommunrepresentanter från de kommuner som medverkar och som bidragit till utveckling och
kontinuerlig uppföljning av projektet.
Vi hoppas att studiens resultat ska komma er alla till gagn på olika vis.
Falun oktober 2014
Åsa Bartholdson, Johanna Gustafsson Lundberg och Eva Hultin
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1. Inledning
Under 2000-talet har en mängd program för att arbeta med socioemotionell träning på förskolor
och i skolor marknadsförts. De manualbaserade programmens inträde på utbildningsarenan har
av tidigare forskning beskrivits som ”en invasion” (Englund & Englund 2012). Dessa har tagits
in på schemat i syfte arbeta med sociala frågor såsom mobbing och konflikthantering.
Socioemotionella program har också använts som ett redskap i såväl skolans värdegrundsarbete
som i förebyggandet av drog- och missbruksproblem bland barn och unga. Detta har ofta
motiverats med hänvisning till larmrapporter om barns och ungas ökade psykiska ohälsa (Se
exempelvis Kimber 2008a).
En genomgående idé i dessa metoder, grundade i kognitiv beteendevetenskaplig tradition,
handlar om att förändra hur vi tänker, våra attityder, mål och önskningar. Ett primärt syfte med
dessa tekniker är att få barn och elever att bryta negativa tankmönster. De socioemotionella
programmen, exempelvis Social och Emotionell Träning (SET), Start samt Stegvis, som är i
fokus i föreliggande rapport, har föresatsen att utveckla barns och ungas sociala och emotionella
färdigheter. Dessa ska fungera som skyddsfaktorer i livet ”oavsett vilken bakgrund eller vilka
riskfaktorer de [barnen och de unga] bär med sig” (Kimber & Petré 2008: 11).
Kommuner i Sverige och i regionen har investerat betydande ekonomiska och personella resurser
för att implementera denna typ av program i sina verksamheter. En uppskattning av de
ekonomiska värden som detta inneburit är svår att göra, något som även Skolverkets (2011)
utvärderingar av programmen beskriver. Det som kan konstateras är att såväl ekonomiska medel
som personalens engagemang har investerats i detta.
Den snabba utbredningen av användandet av manualbaserade program var incitamentet för
föreliggande studie. Detta har väckt frågor om hur olika aktörer (lärare, barn, elever, föräldrar
och anvariga på olika nivåer i det kommunala skolsystemet) har erfarit implementeringen och
arbetet med manualbaserade program. I denna rapport slutredovisas projektet Socioemotionella
program i förskola och skola. Detta är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna och fyra
kommuner i Gävle-Dala regionen: Sandvikens kommun, Gävle kommun, Avesta kommun och
Hedemora kommun. Detta innebär att projektets syfte, forskningsfrågor och design har utarbetats
i samråd mellan forskare och företrädare för de deltagande kommunerna. Projektet har
finansierats av Skolforskningsfonden, Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid
Högskolan Dalarna.
Projektet har pågått under perioden 2011-2014 och har genomförts av tre forskare: Åsa
Bartholdsson, filosofie doktor i socialantropologi, Johanna Gustafsson Lundberg, teologie doktor
i etik och Eva Hultin, docent i pedagogik.
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2. Skolans verksamhet i spänningsfältet
mellan utbildningspolitik och
skoltraditioner
Skolans verksamhet är som bekant utbildningspolitiskt styrd genom lagar (skollagen),
förordningar, läroplaner och kursplaner. En rad myndigheter har också en viktig roll för styrning
av skolan. Det gäller såväl myndigheter som är inrättade för att underlätta utveckling av skolans
verksamhet, exempelvis den tidigare befintliga Myndigheten för skolutveckling, som de
myndigheter vars uppgift är att kontrollera skolor och dess huvudmän, exempelvis Skolverket
och Skolinspektionen (Pierre 2007). Skolans verksamhet tar emellertid inte endast form utifrån
intentionerna i olika utbildningspolitiska reformer med deras nya lagar, förordningar och
styrdokument. Skolans verksamhet organiseras och tar gestalt i hög grad utifrån livskraftiga
undervisnings- och samtalstraditioner med djupa historiska rötter. I ett läroplansteoretiskt
perspektiv kan man se läroplaner och kursplaner som texter sammansatta av politiska
kompromisser, som möjliggör vitt skilda uttolkningar av dem (Englund 1990; Hultin 2006).
Skolans olika ämnen och verksamheter har över tid utvecklat skilda traditioner, vilka ger olika
svar på hur ämnet eller verksamheten bör utformas. Dessa traditioner skapar också olika
tolkningshorisonter när nya läroplaner och kursplaner ska realiseras. Ibland kan det tyckas som
att skolans undervisnings- och samtalstraditoner tenderar att äta upp de utbildningspolitiska
reformerna, då det nya (läroplanen eller kursplanen) tolkas utifrån det gamla (traditionen) – och
lärare arbetar på i sina verksamheter i stort sett som tidigare (jfr Pettersson 2013). Även om
traditionerna har en viss konserverande effekt på skolans verksamhet är den samtidigt under
ständig förändring. Det som Englund & Englund (2012) kallar för ”invasionen” av
manualbaserade program sedan millenniumskiftet är en sådan förändring. I det här avsnittet vill
vi anlägga ett utbildningspolitiskt perspektiv på ”invasionen” av de manualbaserade programmen
i skolan och förstå att dessa – precis som all annan verksamhet i skolan – tar form inom
spänningsfältet utbildningspolitik och skoltraditioner.
I anläggandet av ett utbildningspolitiskt perspektiv i avsnittet dras två linjer upp. För det första
ges en utbildningshistorisk kontextualisering av skolans värdegrundsuppdrag, eftersom
värdegrundsuppdraget ofta presenteras som ett motiv för att jobba med manualbaserade program
för socioemotionell träning (se exempelvis von Brömssen 2011, Bergh et.al 2013, Axelsson &
Qvarsebo 2014, Irisdotter Aldenmyr 2014). Också i de flesta verksamheter som ingår i denna
studie hänvisar man till dessa program som verktyg för arbetet med värdegrunden. Den andra
linjen rör de samtalstraditioner som präglar skolan då Socioemotionella program förs fram som
ett samtalsbaserat värdegrundsarbete av såväl Myndigheten för skolutveckling (2003) som av
programföreträdare (se Englund & Englund 2012, von Brömssen 2014:42). För att förstå vad
som händer när programmen möter denna specifika samtalsgenre i skolan finns det här anledning
att se närmare på den forskning som rör just detta.
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Utbildningshistorisk kontextualisering av skolans värdegrundsuppdrag

Begreppet värdegrund är en relativt sen historisk uttolkning av skolans demokratiuppdrag
utbildningshistoriskt sett. Det var i läroplanen som kom 1994 som begreppet först lanserades i
utbildningssammanhang. Ett speciellt ansvar för demokratins återväxt har skolan som institution
emellertid haft sedan tiden efter andra världskriget. Redan i 1946 års skolkommission slogs det
fast att ”skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor” (SOU 1948:27:3). Sedan
dess har det funnits en bred samhällelig enighet om att skolans normativa grund är de
demokratiska värdena; en enighet som förvisso inte alltid inneburit en enighet gällande hur
demokratiuppdraget bör förstås eller realiseras i utbildningssammanhang (Biesta 2003). I den
nämnda skolkommissionens betänkande pläderades det för en specifik relation mellan skolans
kunskapsförmedlande sida och skolans demokratifostrande. Kunskaperna som skulle läras ut i
skolan skulle vila på en neutral vetenskaplig grund hette det, samtidigt som de demokratiska
värdena skulle förmedlas till eleverna (Englund 1986). Under 1970-talet kom uppfattningen om
vetenskapens alstrande av neutral kunskap att ifrågasättas, eftersom vetenskapssamhället var
långt ifrån enig i många frågor. Istället började det talas om att eleverna i skolan borde få möta
en kunskapsmässig och värdemässig pluralism, ett synsätt som kom till uttryck i Lgr 80
(Englund 1986; Englund & Englund 2012).
Det var som sagt först med den läroplansreform som kom därefter, Lpo94 och Lgy 94, som
värdegrundsbegreppet lanserades. Englund och Englund (2012) har gjort en utbildningshistorisk
periodisering av värdegrundsbegreppet: 1) 1992-1998: Introduktion av värdegrundsbegreppet, 2)
1999-2002: Från teori till praktik – med samtalet i fokus, 3) 2003-2009: Värdegrundsstärkande
program och 4) 2009 - Ifrågasättande av programmen med samtalens renässans.
Under den första perioden när värdegrundsbegreppet introducerades (1992-1998) fick begreppet,
enligt Englund och Englund (2012), inte någon framskjuten plats i (diskussionen om) skolan,
förutom på en punkt som diskuterades desto mer: Värdena i värdegrunden skulle, som det skrevs
fram i 1994 års läroplaner, vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk
humanism” (Lpo 94/ Lgy 94). Denna formulering blev mycket omdebatterad, inte minst
eftersom den rimmade illa med andra formuleringar i läroplanen om mångkulturalism och
internationalisering (Persson 2005). Denna essentialistiska, och om man så vill eurocentristiska,
uttolkning av värdegrunden kom att utmanas under värdegrundbegreppets andra period (19992002).
Den andra perioden startar år 1999, som blir utsett till värdegrundsår av dåvarande
socialdemokratiska
skolministern
Ingegerd
Wärnersson.
Dessutom
initierar
utbildningsdepartementet ett värdegrundsprojekt och ger Skolverket i uppdrag att ta fram
långsiktiga och strategiska handlingsplaner för skolans demokratiska arbete (Englund & Englund
2013). Skolverket gav år 2000 ut två viktiga skrifter, Värdegrundsboken. Om samtal för
demokrati i skolan av Zackari och Modigh samt Deliberativa samtal som värdegrund –
historiska perspektiv och aktuella förutsättningar av Englund, som båda utmanade den tidigare
essentialistiska uttolkningen av värdegrundsbegreppet genom att betona ett samtalsbaserat
värdegrundsarbete med pluralistiska förtecken. Det handlade med andra ord om att organisera
samtal i undervisningen där eleverna både skulle få uttrycka olikhet och möta olikhet, pröva
olika kunskaper och värden i gemensamma diskussioner. Istället för att förmedla de
demokratiska värdena, vilkas essenser var bestämda på förhand (den kristna och västerländska
traditionens värden) så skulle de demokratiska värdena prövas och diskuteras. Från det
utbildningsvetenskapliga hållet var två didaktiska förslag om en kommunikations- och
samtalsbetonad undervisning tongivande: dels Englunds deliberativa samtal (Englund, 2000),
som blev publicerad som skolverksskrift, dels den norska didaktikern Dysthes förslag om
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flerstämmiga klassrum (Dysthe 1994). I båda dessa didaktiska förslag finns utgångspunkten att
klassrummet är en offentlig arena där eleverna bör ges möjlighet att träda fram med sina åsikter,
uppfattningar och preferenser om det som studeras i skolan för att på så sätt kunna göra
demokratiska erfarenheter. Samtalet blir här ett sätt att låta eleverna tillvarata sin yttrandefrihet
(Hultin 2007a).
Det är under den tredje perioden (2003-2009), som värdegrundsbegreppets dominanta uttolkning
görs i termer av socioemotionellt manualbaserat arbete. Återigen gjordes en utbildningspolitisk
kursomläggning gällande värdegrundsarbetet, när den dåvarande Myndigheten för
skolutvecklingen gav ut rapporten, Olikas lika värde – om arbetet mot mobbning och kränkande
behandling (2003). I denna rapport beskrivs förebyggande arbete mot mobbning och kränkande
behandling som en central uppgift i värdegrundsarbetet. Skolans demokratiska uppdrag sägs i
rapporten innehålla fem delar:
1
2
3
4
5

Att främja barns och ungas kunskaper om demokrati och värdegrund
Att verka i demokratiska arbetsformer där barn, unga, personal och föräldrar har
inflytande och är delaktiga
Att förankra de demokratiska värdena, värdegrunden, i syfte att utveckla demokratiska
samhällsmedborgare
Att motverka alla former av kränkande behandling
Att ha en främjande, förebyggande och långsiktig ansats
(Myndigheten för skolutveckling 2003:12f)

Tyngdpunkten i denna uttolkning av skolans demokratiska uppdrag lades i rapporten på punkt 4
ovan. Att motverka alla former av kränkande behandling markerar en normativ förskjutning i
uttolkningen av värdegrundsbegreppet. Den samtalsbaserade uttolkningen med pluralistiska
förtecken, förlagd i hjärtat av skolans undervisningspraktiker och ämnen, var nu som bortblåst.
Istället rekommenderas i rapporten dels manualbaserade program för socioemotionell träning i
syfte att motverka just mobbning, dels socioemotionella manualbaserade program som sägs
stärka värdegrundsarbetet. Sammanlagt nämns 21 olika program i rapporten varav 9 sägs vara av
värdegrundsstärkande karaktär, nämligen Bygga värdegrund, Livskunskap, StegVis, Livsviktigt –
social och emotionell träning (SET), Projekt Charlie och justa kompisar, EQ – emotionell
intelligens, Våga mötas, ICDP – vägledande samspel samt Lions Quest (Englund & Englund,
2012). Dessa program rekommenderades alltså skolorna att använda i sitt värdegrundsarbete för
att få en strukturerad och systematisk behandling av värdegrundsfrågorna. Någon analys av
programmens innehåll, värderingar eller vetenskapliga förankring görs inte i rapporten.
Denna uttolkning av värdegrundsarbetet som ett psykosocialt arbete i klassrummet har endast det
gemensamt med den samtalsbaserade uttolkningen med pluralistiska förtecken att
värdegrundsarbetet organiseras som samtal. Innehållet i samtalen skiljer sig däremot diametralt
åt. I de pluralistiska samtalen handlade det om, som vi sett, att eleverna samtalar om de
kunskaper som de möter i skolans olika ämnen, vilka eleverna uppmanas att verbalisera sina
uppfattningar om. Innehållet i samtalen som förespråkas i olika socioemotionella program har
istället fokus på elevernas sociala och känslomässiga erfarenheter och relationer och hur eleverna
ska kunna hantera olika sociala situationer samt sina egna och andras känslor.
Att de manualbaserade programmen kunde ”invadera” skolan, som Englund och Englund menar
(2012), kan således förstås som ett resultat av samtalsbaserad undervisning redan tidigare
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lanserats som den goda, eftersträvansvärda undervisningsformen. När de socioemotionella
programmen också lanserades som samtalsbaserad undervisning uppfattades dessa vara i linje
med tidigare samtalsbaserad undervisning – även om samtalens innehåll som sagt var diametralt
olika. Den andra förklaringen ligger i det som nämnts ovan: att användandet av manualbaserade
program, där vissa av dessa presenterades som evidensbaserade, fick stöd av Myndigheten för
skolutveckling (2003) som det professionellt seriösa alternativet att bedriva värdegrundsarbete
på. Det är viktigt att påminna om i sammanhanget att texter som skolverksrapporter är
utbildningspolitiska auktoritativa texter, med kraft att verka utbildningspolitiskt styrande på
verksamheten. Detta gäller i synnerhet den ovan nämnda rapporten (Myndigheten för
skolutveckling 2003), med tanke på att den gavs ut av en statlig myndighet med ansvar för
skolans utveckling.
Värdegrundsbegreppets fjärde period, 2009 – infaller när de manualbaserade socioemotionella
programmen börjar ifrågasättas som värdegrundsarbete. Englund och Englund (2012) menar att
en försiktig renässans av den samtalsbaserade undervisningen med pluralistiska förtecken är på
väg in på arenan igen. Detta sker i kölvattnet av att det riktats kritik mot denna typ av program
från flera håll. Dels riktas stark kritik mot användandet av socioemotionella program i media
under hösten 2010. Denna kritik framförs i två public service program, Kaliber (SR) och
Skolfront (SVT). I dessa lyfts problematiken med dels integritetsfrågan, det vill säga att
programmen uppmanar elever att berätta om både personliga och känsliga erfarenheter i
klassrummets offentlighet. Dels diskuteras problematiken med att programmen kan medverka till
att mobbningssituationer skapas i klassrummet genom att flera övningar inte tar hänsyn till att
eleverna redan lever i en social verklighet med hierarkiska relationer (se också Bartholdsson,
Gustafsson Lundberg & Hultin 2014 och Nielsen et al. 2010). Vidare ifrågasattes programmens
anspråk på vetenskaplig förankring och evidens. Också Skolverket kom år 2011 med en kritisk
rapport, Utvärdering av metoder mot mobbning. Denna gjordes av en forskargrupp som
framförde skarp kritik mot manualbaserade program med anspråk på att förebygga mobbning
(Skolverket 2011). Rapporten visade att användandet av socioemotionella manualbaserade
program i syfte att förebygga mobbning i bästa fall inte hade några effekter alls, i sämsta fall var
kontraproduktiv då dessa aktiviteter snarare skapade och befäste mobbningssituationer. Det är
från tidpunkten för dessa ifrågasättanden av de manualbaserade programmen som föreliggande
forskningsprojekt genomförts i fyra kommuner där socioemotionella program fortfarande
användes i olika omfattning.
Skolans samtalstraditioner

Som påpekades redan inledningsvis i detta avsnitt påverkas inte skolans verksamhet endast av
utbildningspolitisk styrning, utan också av de traditioner som utvecklats i skolans praktiker. Här
vill vi främst lyfta fram skolans samtalstraditioner och ett skoltypiskt samtalsmönster med djupa
skolhistoriska rötter: En samtalstradition som skapar förväntningar på hur samtal bör föras inom
skolans ram.
Samtalsforskare världen över som intresserat sig för klassrumskommunikationen har varit eniga
om att det mest dominerande samtalsmönstret inom skola och undervisning är en form av
kunskapskontrollerande frågor, där läraren ställer frågor till eleverna, för att kontrollera om dessa
kan svaret (se Lindblad & Sahlström 2000; Hultin 2006). Detta samtalsmönster har inom
interaktionsforskningen ofta benämnts som I-R-E (Initiativ–Respons – Evaluering) eller I-R-F
(Initiativ – Respons – Follow up). Läraren initierar samtalet genom att ställa en fråga
(exempelvis: Vad är 2+2?), som eleven förväntas leverera ett rätt svar på (i detta fall: 4) och som
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läraren slutligen värderar som rätt eller fel.1 Detta samtalsmönster kan alltså förstås som ett
uttryck för den makt som läraren har i klassrummet, det vill säga lärarens makt att avgöra vilka
frågor som är viktiga att ställa och vilka svar som är relevanta på dessa frågor.2
Även om det är svårt att veta hur utbrett IRE/IRF som kunskapskontrollerande samtalsstruktur är
idag i svenska klassrum, så vet vi ändå, som sagt, att forskare över hela världen har funnit detta
samtalsmönster när de bedrivit klassrumsbaserad forskning(Jfr Lindblad och Sahlström 2000).
Värt att nämna är att det är IRE/IRF-strukturens monologiska, kunskapskontrollerande karaktär,
som de ovan nämnda samtalsbaserade didaktiska förslagen, det dialogiska klassrummet och det
deliberativa samtalet (Englund 2000; Dysthe 1996) är formulerade som alternativ till. Skolans
dominerande samtalskultur utgör en av förutsättningarna för implementeringen av
socioemotionella program i skolans.
Vi har sett i avsnittet ”Utbildningshistorisk kontextualisering av skolans värdegrundsuppdrag”
hur arbetet med manualbaserade socioemotionella program premierades på en utbildningspolitisk
makronivå, inte minst genom auktoritativa texter från Myndigheten för skolutveckling. I
sammanhanget kan också nämnas att en annan statlig myndighet, Folkhälsoinstitutet, gått ut med
rekommendationer till skolan att använda manualbaserade program. I synnerhet framhölls SETprogrammet som ett vetenskapligt evidensbaserat program – en uppgift som samma myndighet
senare tog bort från sin hemsida i samband med att SET-programmets vetenskapliga förankring
blivit granskad i media (se också Englund & Englund 2012). Denna utbildningspolitiska
kontextualisering bidrar till en förståelse varför så många skolor och kommuner samtidigt köpte
in manualbaserade program för att möta skolans värdegrundsuppdrag – ett uppdrag som lärare
tidigare fått använda sin professionalitet för att realisera i exempelvis sin ämnesverksamhet. Den
utbildningspolitiska förklaringen räcker emellertid inte, som vi ser det, för att förstå de
manualbaserade programmens ”invasion” i svensk skola och förskola efter millenniumskiftet.
För att förstå varför utbildningspolitiken på makronivå var så villiga att rekommendera de
manualbaserade programmen och varför kommunala tjänstemän och politiker, rektorer, lärare
och förskollärare svarade upp mot dessa rekommendationer, behöver vi vända oss till ett bredare,
samhälleligt perspektiv. Sociologer talar här om en utbredd terapeutisk kultur, där
uppmärksamhet mot känslor och det egna inre framstår som något oproblematiserat gott.
Terapeutiska interventioner i skolan som del av en terapeutisk kultur

Förutom att motivera arbetet med socioemotionella program som värdegrundsarbete i förskola
och skola, så har detta också förts fram som en del i ett folkhälsopolitiskt arbete, som rymmer
föreställningen om en ökande psykisk ohälsa bland barn och unga. Om man ser tillbaka på
svensk hälsofostran under 1930- och 40-talen var detta en fråga om folkligt mobiliserande,
framtid och samhällsbyggande, medan den idag mer riktar in sig på nära relationer och
människors inre liv (Palmblad & Petersson 2003:185, Kardemark 2013). Frågan om hälsofostran
kan därmed sägas ha blivit mer individualiserad. Detta kan också kopplas till utvecklingen i
Europa och den anglosaxiska västvärlden som har sammanfattats som en utveckling mot det som
sociologerna som sagt kallar för en terapeutisk kultur präglad av emotionalism (se exempelvis
1 Termen, IRF (Initiative-Respons-Follow-up), myntades först av två brittiska sociolingvister, Sinclair & Coulthard, i deras
arbete ”Towards an analysis of discourse” (1975). De byggde sitt analyssystem utifrån Bellack et. al (1966) och deras syfte
var att finna en generell samtalsgrammatik som kunde blottlägga olika språkliga funktioner som påståenden och frågor och
hur dessa i sin tur realiserade olika samtalspositioner. Därefter har forskare från världens alla hörn ägnat sig åt att studera
detta interaktionsmönster (Lindblad & Sahlström 2000; Hultin 2006).
2 Det ska emellertid påpekas att forskning under senare år har kommit att nyansera bilden om funktionen hos IRE/IRF som
samtalsform, där det speciellt har pekats på att IRE/IRE-strukturen kan fungera som en stödstruktur i lärandet i vissa situationer
(Newman, Griffin & Cole 1989: Greenleaf & Freedman 1993; Nassaji & Wells 2000).
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Furedi 2004, Hoff Summers & Satel 2006, Ecclestone & Hayes 2009, Madsen 2012). Den
terapeutiska kulturen kan således förstås som en dominerande samhällsdiskurs, som producerar
sanningen om att människor i allmänhet behöver terapeutiska inslag i sina liv. Att jobba med sitt
inre och att förstå problem, också strukturella problem som arbetslöshet, utanförskap, fattigdom,
som individuella snarare än politiska är också en bärande föreställning i den terapeutiska
kulturen. På så sätt riktas blicken mot den sårbara individen och hennes känsloliv, där känslorna
både förstås som orsaken till problemen men också symptom på problemen. Problemen i sin tur
ses som relaterade till att individen inte lärt sig hantera sina känslor på ett adekvat sätt – vilket
kan avhjälpas genom terapeutiska interventioner. Detta känslofokus innebär att det politiska
lämnas åt sidan. Politiska förklaringar av mänskliga problem blir inte legitima i den terapeutiska
kulturen (se exempelvis Furedi 2004, Hoff Summers & Satel 2006, Ecclestone & Hayes 2009,
Madsen 2010).
I linje med detta har det som benämns ett terapeutiskt ethos utvecklats inom en rad yrkesgrupper,
däribland lärare (Furedi 2004, Ecclestone & Hayes 2009). Kopplat till detta uppstår en ny form
av experter på självet. Hand i hand med denna terapeutiska vändning har föreställningar om det
sköra barnet och barn som generellt utsatta i dagens samhälle vuxit sig starka (Furedi 2002,
Sterns 2003, Ecclestone & Hayes 2009). Hoten mot barnen och barndomen har hopat sig och
omfattar allt från den farliga främlingen som skulle kunna komma i dess väg och alla olyckor
som skulle kunna drabba det, till barnets känslomässiga, psykologiska sårbarhet där just de nära
relationerna utgör en potentiell källa för skada. I exempelvis programmet SET handlar det om att
skapa skyddande faktorer för de riskfaktorer som barnen möter på annat håll, däribland, och av
särskild betydelse, i familjen.
Studier av den terapeutiska kulturen tar ofta tar sin utgångspunkt i Michel Foucaults kritiska
maktperspektiv som betonar att makt vävs in i det sociala livet (såväl vertikalt som horisontellt).
Utifrån ett sådant kritiskt perspektiv hävdas exempelvis att den terapeutiska vändningen slår in
kilar mellan individ och samhälle. Terapeutiska praktiker förstås också utifrån detta som en form
av disciplinering, en slags institutionell maktutövning av att annat slag än den öppet auktoritära
makten (Foucault 1980). I takt med dessa terapeutiska metoders spridning ökar de arenor där
självet på olika sätt utmanas och bearbetas eller disciplineras. Idag, menar sociologen Rose, finns
ett fokus på komplexa känslomässiga, interpersonella och organiserande tekniker genom vilka
vardagen kan organiseras. Här har det uppstått något som Rose (1999:17) benämner
normalitetsterapier. Terapeutiska praktiker får, enligt detta perspektiv, självet att fungera smidigt
i maktstrukturen (Furedi 2003:3). Furedi menar att man kan se ”hanteringen av känslor som det
mest effektiva sättet att styra individuellt och kollektivt beteende” (Furedi, 2003:22). Individerna
blir i detta ansvariga för att finna och forma sig själva. Samtidigt som dessa metoder på olika sätt
kan fungera stärkande, motiverande och aktiverande utgör de också en typ av maktutövning där
bestämda sätt att vara och tänka normaliseras och framställs som det eftersträvansvärda och
normala, vilket avgränsas från det som anses onormalt, bristfälligt och icke-önskvärt (Börjesson
& Palmblad 2003, Andersson 2004). Den här typen av "mjuka" maktpraktiker är också studerade
i svenska förskole- och skolförhållanden (Hultman Nordin 2003, Bartholdsson 2007, Dahlstedt
2008).
Sammanfattningsvis menar vi att det är viktigt att arbete med barns/elevers känsloliv
kontextualiseras utifrån den terapeutiska kultur i vilken ett fokus på känslor framstår som upplyst
och gott. Detta kan också, som sagt, bidra till en del av förklaringen till skolvärldens villighet att
släppa in kommersiella aktörer och deras manualbaserade program. Programmen uttrycker
samma logik som ryms i den terapeutiska kulturen – de utmålar samma bilder av samhälle,
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individ, de mänskliga problemens rot i det känslomässiga och erbjuder sig som lösningar på
detta.

Andra studier inom detta fält
Den forskningen som fram till nyligen dominerat gällande användning av program för social och
emotionell träning har varit beteendevetenskapliga studier med avsikt att finna evidens för
programmens effektivitet. Den forskningsfront som denna studie ansluter till anlägger
samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på programfenomenet och har inga anspråk
på att utvärdera hur effektiva programmen är. Snarare syftar studien till att fördjupa förståelsen
av hur terapeutiska interventioner får legitimitet och hur de inverkar på skolan och de som verkar
där. Fokus är på aktörers erfarenheter och olika perspektiv som problematiserar etiska aspekter
och maktrelationer. Vi vill här kortfattat beskriva några andra studier som riktar sig mot de
avtryck som den terapeutiska kulturen kan sägas göra i relation till barn, elever och lärare i olika
utbildningssammanhang.
Studier i Sverige

I Sverige har ett antal forskningsstudier fokuserat på socioemotionella program och terapeutiska
interventioner i skolan på olika sätt. Det som övergripande förenar i första hand de svenska
forskningsinsatser som är direkt relevanta för denna studie är att de teoretiskt på lite olika sätt
orienterar sig utifrån bland annat sociologisk teori, kritisk diskursanalys, etisk och pedagogisk
forskning för att förstå själva fenomenet manualbaseradeprogram, dess intåg och användning i
skolan och olika konsekvenser för bland annat synen på skolans demokratiuppdrag,
lärarprofessionen och värdegrundsarbetet.
Camilla Löf i Malmö söker i sin avhandlingsstudie Med livet på schemat. Om skolämnet
livskunskap och den riskfyllda barndomen (2011) ringa in skolämnet livskunskap. Löf beskriver
hur ämnet har vuxit fram, definierats och organiserats i skolpraktiken (från policynivå till
klassrumsinteraktion). Studien genomförs med teorier hämtade från kritisk diskursanalys och
barndomssociologi. Löf konstaterar att en nodaldiskurs om den riskfyllda barndomen löper
genom ämnets utveckling. Dels en demokratidiskurs och dels en folkhälsodiskurs som fokuserar
barns ohälsa. Detta föranleder Löf till att konstatera att ämnet livskunskap förändrar/påverkar
lärarens roll från att vara pedagog till att i allt högre utsträckning få terapeutiska drag.
Livskunskapsämnet, såsom det kommit att utformas i de fält Löf har undersökt med en betoning
på kognitiva färdigheter som understryker barns egna ansvar i allt från konflikthantering till
lyckade studier, bidrar till en individualisering av barns föreställningar om vad som
karakteriserar mellanmänskliga relationer och i förlängningen också samhället. En central
slutsats i Löfs avhandling är mot bakgrund av detta att skolan måste återta en metareflektion över
de gemensamma samhällsvärdena, något som de verktyg och metoder som brukas inom
livskunskapsämnet inte erbjuder. Till detta hör också ett återtagande av lärarnas didaktiska
reflektion, vilken genom påbjudandet av programtrohet i de metoder som introducerats i skolans
verksamhet, helt eller delvis lyser med sin frånvaro.
Ett annat projekt är, FOLKS (Forskningsgruppen för livskunskap i skolan), finansierat av
Vetenskapsrådet, som samlar forskare från Stockholms och Göteborgs universitet. De
forskningsfrågor som FOLKS-projektet initialt arbetade utifrån var följande: Vad är
livskunskap? Varför har ämnet uppstått inom svensk skola? Vilka utmaningar och möjligheter
ligger i livskunskapsämnet för skolan och för lärarutbildningen?3 Olika delprojekt inom FOLKS
3 http://www.cehum.su.se/forskning/forskningsprojekt/folks/reflektion-i-halvtid
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har fördjupat sig i olika aspekter i sökandet efter svaren på dessa frågor. Genuskonstruktioner,
hälsoperspektiv och en orientering mot den terapeutiska kulturen har utvecklats inom ramen för
de olika delprojekten. I projektet diskuteras den terapeutiska kulturens influens över skolans
fostransuppdrag (Irisdotter Aldenmyr), hur program som dessa implementeras (Jepson Wigg)
och spänningen mellan att vara omsorgs- respektive ämnesorienterad i sin lärarprofession. Men
här finns också inslag som rör exempelvis frågan om begreppet hälsa och dess förståelse och
bruk i skolan över tid (Gunnarsson), och fenomenet mindfullness som en metod för livskunskap
(Grønlien Zetterqvist) samt relationen mellan skola och marknad (von Brömssen). På ett
övergripande plan problematiserar FOLKS-rapporten Hyfs, hälsa och gemensamma värden.
Studier av skolans komplexa värdegrunds-och fostransuppdrag (2014) frågor som exempelvis
rör problem med att använda manualbaserade metoder och program och bruka dessa som verktyg
för värdegrundsuppdraget. Liksom i Löf (2011) och som också framkommer i föreliggande
rapport, får detta bland annat konsekvenser för läraryrket vars profession, inte minst didaktiskt,
åsidosätts. En övergripande slutsats för hela projektet handlar också om det problematiska i att
låta externa aktörer utan egentlig kunskap om skolans uppdrag definiera och ge skolans
fostransuppdrag ett innehåll. Utifrån en dominerande hälsoorienterad samhällsdiskurs ges
expertis från andra områden än skolans såsom psykologer, medicinare och beteendevetare,
legitimitet att utifrån så kallad evidensbaserad forskning formulera centrala utgångspunkter och
metoder för skolans fostransuppdrag. Dessa influenser menar FOLKS-rapporten är något som i
relation till värdegrundsuppdraget kritiskt måste granskas.
Örebroprojektet har fokuserat den utbildningspolitiska kontexten och skolans värdegrund som
inramning av Livskunskap/socioemotionella program. I fokus för detta projekt, En värdefull
skola, står utbildningspolitiska styrdokument och policydokument. Inom samma projekt
analyseras också frågor om vad som händer när demokrati och värdefrågor hanteras utifrån
evidensbaserade praktiker (se Bergh och Englund 2014). En central aspekt av denna fråga rör
hälsodiskursens intåg i skolans miljö, dess kopplingar till värdegrundsuppdraget och hur detta
skapar förutsättningar för och legitimerar det utrymme som evidensbaserade program fått i
svensk skola (Bergh et.al 2013).
I en rapport från Tema Barn, Linköpings universitet, presenteras resultatet av en vetenskaplig
utvärderingsstudie i Katrineholms kommun (2011) som genomförts med särskilda medel från
FHI (Folkhälsoinstitutet). Forskarna utgår ifrån tvärvetenskaplig barndomsforskning och
fokuserar barns perspektiv på insatser från program för social och emotionell träning. De
program som utvärderats är det tidigare nämnda SET-programmet och DISA (Din Inre
Styrka/Depression in Swedish Adolecents), ett program som specifikt inriktar sig på flickor (se
också Kvist Holm & Zetterqvist Nelson 2014, Wickström kommande). Man menar att
programmens problembeskrivningar utgår ifrån generella bilder av barn och erbjuder generella
lösningar på dessa, något som avvisas av deltagande barn. När det gäller SET-programmet
konstaterar man att barnen tycker att övningarna är roliga, men att det inte är självklart att de
uppskattar att skriva ner tankar och känslor i sina skrivböcker. Barnen visar också upp en bred
repertoar av sätt att lösa konflikter som inte alltid är hämtade från programmen. I rapporten
uppmärksammas också frågor som rör barns integritet då detta aktualiseras genom programmens
fokus på tankar, känslor, kropp och relationer.
I antologin Styrningskonst på utbildningsarenan. Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs,
(Axelsson et.al 2014) samlas studier som på olika sätt belyser ett antal begrepp som kommit att
prägla utbildningsområdet. Särskilt fokuserar man här på livslångt lärande, kvalitetssäkring,
värdegrund, dokumentation, bedömning, hållbar utveckling och hälsa. I denna antologi återfinns
artiklar som berör manualbaserade program i skolan. I ett bidrag analyseras SET och ART som
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medborgarfostrande utifrån ett maktperspektiv och begreppen bekännelse, samt jagets och
maktens teknologier (Dahlstedt & Fejes 2014). I en artikel av Thom Axelsson och Jonas
Qvarsebo (2014) behandlas också livskunskapsprogram (Projekt Charlie och Lions Quest –
Tillsammans) som värdegrundsverktyg vilka är sprungna ur en mängd disparata sammanhang så
som missbruksvård i USA, som sedan ”ominstalleras” i ett svenskt skolsammanhang där de
erbjuder en mängd styrningstekniker för formandet av önskvärda subjekt.
Det finns också forskning som är relevant här som behandlar den terapeutisa kulturens inverkan i
skolan i ett tidigt skede av den programvåg som skolen bevittnade under det första decenniet av
2000-talet. Åsa Bartholdsson anlägger exempelvis ett maktperspektiv på skolans fostransuppdrag
såsom det fram kommer i hennes fältstudier i en förskoleklass och i en femteklass där fostran
och korrigering av elevers beteende och sätt att uttrycka sig, såväl i vardagens interaktion som i
aktiviteter under benämningen kompissamtal (Edling 1995)och övningar hämtade från
arbetsmaterialet Gruppen som grogrund (Wahlström 1993), beskrivs som en form av terapeutiskt
orienterad, vänlig maktutövning (Bartholdsson 2007).
Ett annat tidigt arbete inom detta fält är arbeten av Magnus Dahlstedt som i en artikel med
rubriken ”Viljan att göra om sig” diskuterar hur barn och unga i riskzonen genom tilltron till
programarbete som SET och liknande program tillskrivs fullt ansvar för sina egna liv samtidigt
som deras sociala sammanhang ignoreras (Dahlstedt 2008). Dahlstedt står också, tillsammans
med Andreas Fejes, bakom boken Confessing Society (2012), i vilken det som kan beskrivas som
ett bekännelsesamhälle, beskrivet ur ett maktperspektiv, tar sig uttryck på en mängd
samhällsarenor i vilka skolan och idéer om livslångt lärande blir intressanta.
Internationella projekt

Internationellt har flera studier gjorts som alla utgår från det ovan redan introducerade begreppet
”terapeutisk kultur” eller ”det terapeutiska samhället”. Här ska några av dessa presenteras.
Megan Bolers bok Feeling power. Emotions and Education (1999) är ett tidigt exempel på
intresse för att studera användning av program så som de som avses i föreliggande studie.
Utifrån ett feministiskt perspektiv, och innan benämningar som terapeutiska kultur eller
terapeutsikt samhälle, vill hon visa hur elever och lärare blivit fångar i en dominant
känslodiskurs. Det handlar om hur känslor riskerar att förlora politiskt och moraliskt värde när
det sker en instrumentalisering av dess uttryck.
En tongivande forskare inom detta fält är exempelvis den tidigare nämnda sociologen Frank
Furedi (2004) som ramat in och definierat begreppet ”therapeutic culture” och hur detta kommer
till uttryck på en mängd samhällsområden och inom olika professioner. Den terapeutiska
kulturen sätter som ovan påpekats den enskilde individens känsloliv och möjligheten att
kontrollera och behärska detta i fokus. Utgångspunkten för denna diskurs är att människan i
grunden är sårbar och ständigt utsatt för risker. Antagandet accentueras av den ökade mängd
larmrapporter om människors psykiska ohälsa som kommit de senaste decennierna. I olika faser
genom en människas liv uppstår problem och orosmoment vilka alla kan avhjälpas genom
terapeutiska interventioner. Här finns en genomgående tilltro till kognitiv beteendeforskning och
dess fokus på övningar och tekniker som syftar till att förändra människors attityder och
beteenden. Att kontrollera sina känslor är en nyckel till välmående och social kompetens. Enligt
Furedi blandas i denna diskurs populärförståelser av psykisk ohälsa med professionella
diagnoser. Här finns en patologisering av mänskliga reaktioner och erfarenheter, vilka görs om
till förmågor och beteenden som kan läras ut och läras in. I detta kan man tala om en
normalisering av terapi i alla dess uttryck. Denna tolkning av sakernas tillstånd har givit upphov
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till en mängd självhjälpslitteratur på området och en mängd terapeutiska inriktningar och
experter.
Kathryn Eccelstone och Dennis Hayes (2009) har analyserat hur den terapeutiska kulturen tagit
sig uttryck inom utbildningsområdet. De beskriver och problematiserar hur program som SET
blivit verktyg inom utbildningar på alla nivåer, där terapeutiska interventioner och ett fokus på
barns, elevers och studenters känsloliv ges uppmärksamhet på ett sätt som tenderar att
undergräva det demokratiska uppdrag som utbildningsinstitutionerna har givits sedan
efterkrigstiden. Istället skapas oroliga självupptagna och i hög grad apolitiska medborgare som i
livets olika faser är i ständigt behov av terapeutisk expertis. Ecclestone (2012) påpekar i en
artikel att det är svårt att bryta föreställningar som blivit förhärskande politiska sanningar som
handlar om barns och ungas ökande psykiska ohälsa. Sanningar som gör gällande att denna
psykiska ohälsa måste botas och förebyggas genom terapeutiska interventioner i skolan. Dessa
sanningar skapas i en mix av populärvetenskap och beteendevetenskaplig forskning om
mänskligt beteende och syftar till att göra det möjligt att mäta människors hälsa och välmående
genom evidensbaserad forskning. Ecclestone menar att mänskliga reaktioner och handlingar
sammantaget blir en fråga om att ändra attityd, att reaktioner som sorg när någon närstående gått
bort eller att man har perioder där man känner sig orolig eller sökande blir betraktat som något
som behöver behandlas professionellt. Att jobba med sitt inre och att förstå problem - också
strukturella problem som arbetslöshet, utanförskap, fattigdom, som individuella snarare än
politiska, är bärande föreställningar i den terapeutiska kulturen. Ecclestone menar att denna
tilltro och legitimitet som terapeutiska interventioner givits i utbildningssammanhanget och i
samhället i stort bygger på en kraftigt reducerad uppfattning om människans sårbarhet. Denna
förenklade bild av mänskligt beteende banar väg för metoder och program som alla handlar om
attityd- och beteendeförändringar där man kan tala om ett före och ett efter interventionen.
Frågor om moralisk och/eller politisk reflektion och engagemang lyser däremot helt med sin
frånvaro (Ecclestone 2012).
I linje med Ecclestone finns en kritisk diskussion som teoretiskt har sin bas inom etiken. I boken
Aristotle, Emotions and Education genomför filosofen Kristjan Kristjánsson (2007) en kritisk
läsning av teorin om emotionell intelligens som ligger till grund för flera av de socioemotionella
program som används i skolor i dag. Utgångspunkten för Kristjánsson är ett dygdetiskt
perspektiv. Inom emotionell intelligens är målet för människan att utveckla social och emotionell
kompetens. Problemet, enligt Kristjánsson, är att idén om social kompetens och varför detta är
något gott inte tar spjärn emot någon djupare kontextuellt utvecklad idé varken om vad ett gott
samhälle är eller vad den goda människan kan tänkas besitta för typer av egenskaper och
förmågor. Problemet illustreras väl i Krisjánssons analys där han skiljer mellan dygdetikens
betoning av att människan utvecklande av en praktisk klokhet, phronesis, och föreställningen om
cleverness, det vill säga att vara smart, som återfinns inom teorier om emotionell intelligens. Den
stora skillnaden mellan dessa begrepp är att phronesis aldrig kan förstås utan en mer djupgående
idé om vad som är gott och ont (Kristjánsson, 2007:89). Medan att agera smart, kan vara att
agera eller kanske snarare förmågan att navigera i vilket system som helst oavsett värdegrund.
Med etiska verktyg visar Kristjánsson på liknande problem som Ecclestone (2012) och Boler
(1999), det vill säga frånvaron av en moralisk reflektion och frånvaron av idéer om vad som
karakteriserar en god människa, vad som är moraliskt eftersträvansvärt samt vad som
karakteriserar ett gott samhälle.
I ett nordiskt sammanhang har samma frågor bearbetats bland annat i Norge av Ole Madsen som
i sin bok Den terapeutiske kultur (2010) kritiserar det faktum att svaret på samtliga
samhällsproblem i samtiden tenderar att bli att det behövs fler terapeuter och psykologer.
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Madsen sällar sig här till dem som uttryck kritik till den okritiska tilltro till psykologi, terapi och
den enskilde individen som kommer till uttryck i den terapeutiska kulturen och som han menar
har grava brister ifråga om etiska och politiska reflektioner. Även lidanden och problem som
människor har som klart står i relation till samhällets strukturer reduceras inom den terapeutiska
kulturen till den enskilde individens problem och ansvar (Madsen, 2010).
I Danmark har liknande program som de som studeras i föreliggande rapport studerats i dansk
skola. I en artikel om ”den heta stolen” analyseras en övning som går ut på att alla elever sitter
runt ett bord och en elev sitter i den heta stolen. Till den som sitter i denna stol ska samtliga
andra säga något positivt, såsom vad hen är bra på eller hur hen är som person. Det forskarna
Nielsen et al pekar på är att övningar som denna bygger på att eleverna frångår sin sociala
kontext med tillhörande verkliga sociala relationer. När de verkliga sociala relationerna lyser
igenom t e x när relationerna inte fungerar, riskerar omedelbart övningar som den heta stolen att
gå om intet. Den välvillighet som ligger bakom övningar likt dessa riskerar tvärtemot sin
utgångspunkt att bli kränkande eller skapa utsatthet och utanförskap (Nielsen et al 2009).
I boken Mestrer, mestrer inte. Jakten på det normale barnet beskriver två norska forskare, Mari
Pettersvold och Solveig Östrem (2012), sin studie som handlar om den norska förskolan som
invaderad av modeller och program för kartläggning och träning av olika slags kompetenser. I
denna lyfts dessa programs disciplinerande funktioner och hur de representerar en
kommersialisering av kunskap om barn. Ett av de program som behandlas i den norska studien är
den norska motsvarigheten till StegVis, Steg for Steg, som uppges vara det program som
används på 32 % av de norska förskolorna (Pettersvold & Östrem 2012:137)
Också i Finland finns det forskning som intresserar sig för hur en terapeutisk kultur gör sig
gällande inom olika samhällsdiskurser. Kristiina Brunila pekar t ex på mönster i hur man på
olika områden i samhället lanserar och brukar projekt som sägs leda till beteendeförändring där
den enskilda individen tränar upp en bättre självbild, självkänsla och en emotionell kompetens.
Projekten återfinns bland annat i skolan och i sammanhang där det handlar om unga vuxna som
befinner sig i en övergång från skola till arbetsmarknad. I dessa sammanhang identifieras barn
och unga som sägs utgöra riskgrupper. För dessa inrättas terapeutiska interventioner i form av
olika statligt finansierade projekt. En central aspekt av detta är att en ökad marknadsekonomi lett
till att tidigare, mer långsiktiga välfärdsinvesteringar initierade från staten nu ersatts av kortare
projektbaserade insatser, levererade av en mängd olika aktörer. Bruniila talar om att samhället
präglas av en slags projectisation. ”Projects as a new form of governance have created a project
society” (Bruniila 20132:8). Bruniila har i sin studie intervjuat unga vuxna med sociala problem
och delvis kriminellt beteende som deltagit i projekt där man arbetat utifrån terapeutiska metoder
i syfte att förändra beteenden och tankestrukturer hos de deltagande. En viktig slutsats är att
kombinationen av ”projectisation” och ”therapisation” är problematisk på så vis att de metoder
och program som här används ensidigt utgår från individen och dennes ansvar att förändra sig.
Bruniilas intervjustudie visar att de som deltagit i projektet övar upp en bättre eller sämre
förmåga att så att säga tala ett terapeutiskt språk. Den som inte lyckas formulera sig på ett för
den terapeutiska diskursen godtagbart sätt, d v s uppvisar emotionell kompetens och flexibilitet
betraktas fortsatt ha ett individuellt problem och ett individuellt ansvar. Individen får därmed
verktyg som är av strikt individuell karaktär för att lösa ett problem exempelvis arbetslöshet, som
de facto ligger på en strukturell nivå.
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3. Projektets syfte, design och metod
Projektet har en praktiknära design där forskarna genomfört deltagande observationer i fem
verksamheter och intervjuer med en stor mängd aktörer på olika nivåer i det kommunala
utbildningssystemet. Att under en längre tid befinna sig i och följa arbetet med program i
förskole- och skolverksamheter och att utifrån detta samtala med deltagare i dessa innebär att
projektet kan bidra till fördjupad kunskap om manualbaserade programs möte med den
komplexitet som präglar vardagen för lärare, barn och elever.
Projektet syftar till att belysa olika aktörsperspektiv på implementering av och arbetet med
socioemotionella program i den kommunala grundskolan och förskolan. Projektet avser också att
bidra till den svenska och internationella utbildningspolitiska diskussionen om socioemotionella
programs plats och betydelser inom förskola och skola. Vår utgångspunkt har varit att det är av
särskild vikt att undersöka de erfarenheter som lärare, elever och föräldrar har av denna
verksamhet. Fokus har riktats mot vilka implikationer arbetet med manualbaserade
socioemotionella program medfört dels för lärarprofessionaliteten, dels för realiserandet av
skolans normativa uppdrag.

Studiens design och metod
Studien består av fem delstudier av fem kommunala verksamheter där arbete med
socioemotionella program har ägt rum. Varje delstudie inkluderar deltagande observationer av
manualbaserat arbete i barngruppen eller skolklassen. Dessutom har intervjuer genomförts med
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger, barn eller elever, föräldrar, rektor samt i vissa fall
ansvariga för socioemotionellt arbete (elevhälsan) på central kommunal nivå.
Delstudie 1 – förskolan

Delstudie 1 genomfördes i en förskola under höstterminen 2011. I denna verksamhet användes
programmanualerna Start och StegVis. Forskaren genomförde sammanlagt fyra veckors
deltagande observation i en barngrupp (18 barn) under en termin. Forskaren deltog således inte
endast när socioemotionella aktiviteter organiserades utifrån manualbaserade program, utan
också i övrig verksamhet. Detta var motiverat utifrån att den pedagogiska personalen specifikt
uttryckte att de inte endast arbetade med barns socioemotionella utveckling när
programaktiviteter organiserades, utan att detta var en stående inslag i verksamheten som helhet.
Förutom deltagande observationer genomfördes också intervjuer med 15 barn, enskilt och i
grupp, i åldrarna 3-5 år, 2 förskollärare, 1 barnskötare, 3 föräldrar, 1 förskolechef, 1
projektansvarig och 1 chef för elevhälsan. Dessutom har materialanalyser genomförts.
Delstudie 2 – förskoleklass

Delstudie 2 genomfördes i en förskoleklass (15) under vårterminen 2012. I denna verksamhet
användes SET-materialet, Livsviktigt, och i någon mån EQ-verkstan. Deltagande observationer
genomfördes under 10 veckor, den dagen i veckan då de socioemotionella aktiviteterna
organiserades. Dessutom genomfördes intervjuer med 10 barn, enskilt och i grupp, 1
förskollärare, 1 fritidspedagog, 4 föräldrar, 1 rektor, 1 så kallad SET-pilot, 1 projektansvarig på
central kommunal nivå. Vidare genomfördes materialanalyser, där också barnens skrivböcker är
inkluderade.
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Delstudie 3 – skolans tidigare år

Delstudie 3 genomfördes under höstterminen 2011, i skolår 3. I denna verksamhet användes
SET-materialet, Livsviktigt. Deltagande observationer av verksamheten skedde under 15 dagar,
vilket innebär att forskaren inte endast deltog när det organiserades SET-aktiviteter utan även i
den övriga skoldagsverksamheten. Intervjuer genomfördes med 20 barn i grupper om 3-5 barn,
1 fritidspedagog (SET-pilot), 2 lärare (Set-piloter), 1 rektor och 1 ansvarig på kommunnivå.
Materialanalyser har också gjorts.
Delstudie 4 – skolans mellanår

Delstudie 4 genomfördes under vårterminen 2012 i åldersblandade (årskurs 4-6) mentorsgrupper.
SET-materialet, Livsviktigt, Islandsmodellen och EQ-verkstan användes i denna verksamhet.
Deltagande observationer genomfördes under 4 veckor, utspritt under hela terminen, under de
dagar när eleverna hade mentorsgruppstimmar där det socioemotionella arbetet genomfördes.
Förutom deltagande observationer genomfördes även intervjuer med 14 barn i grupper om 2-3
deltagare, 5 lärare och 1 rektor. Materialanalyser har också genomförts.
Delstudie 5 - högstadiet

Delstudie 5 genomfördes på en högstadieskola, där SET-materialet, Livsviktigt, användes.
Deltagande observationer genomfördes i en klass i årskurs 9 under 10 dagar, utspritt under hela
terminen. Forskaren deltog inte endast under de lektioner där SET organiserades utan även på
andra lektioner (i olika ämnen och mentortimmar). Intervjuer genomfördes med 15 elever i form
av gruppintervjuer, 5 lärare, 1 rektor och 1 förälder. Vidare genomfördes även materialstudier.
Tabell 1: Översikt över intervjumaterial, samtliga delstudier
Intervjukategori
Antal informanter
Pedagogisk
personal
(förskollärare, 18 st
barnskötare, fritidspedagoger, lärare)
Ledningspersonal (rektorer, förskolechef)
5 st
Personal ansvarig för socioemotionellt 6 st
arbetet på central kommunal nivå
Barn och elever
74 st
Föräldrar
8 st
I beskrivningen av delstudierna ovan nämns att materialanalyser har gjorts. Dessa har redovisats
som egna delstudier i nationella och internationella artiklar.
Metodologiska reflektioner

När vi startade våra fältstudier, under höstterminen 2011, hade frågan om att använda
manualbaserade socioemotionella program i skolan varit del av en kritisk medial och
utbildningspolitisk diskussion. Denna kritik bidrog också till att kommunerna i denna studie var
angelägna om att delta i vårt forskningsprojekt för att få den socioemotionella verksamheten
genombelyst av forskare. Vi ansåg att det otillräckligt att åka ut till de kommunala
verksamheterna vid enstaka tillfällen för att vara med på socioemotionella aktiviteter eller för att
genomföra intervjuer. Genom att vara i verksamheterna en längre tid fick vi god kännedom om
dessa och lärde också i viss mån känna barn, elever lärare och annan skolpersonal. Genom detta
skapades också förutsättningar för samtal om deras erfarenheter av verksamheten som dels
kunde ta avstamp i att vi delat vissa situationer (som kunde tjäna som exempel att utgå ifrån
under intervjuer) och dels genom att informanterna också kunnat göra sig en uppfattning om vem
forskaren är och vad syftet med studien är. Vissa av informanterna uttryckte sig friare om sina
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erfarenheter av programmet när det stod klart att projektet inte syftade till att utvärdera huruvida
de som lärare, elever, rektor etc. hade fullföljt de manualbaserade programmens intentioner, utan
att forskningsintresset istället handlade om ett intresse för vilka erfarenheter de som aktörer gjort
i detta arbete. Detta gällde även vissa av eleverna som deltog i studien. Såväl i förskolan som i
skolan behövde forskaren etablera sig som en annan typ av vuxen än de andra (pedagogerna) i
verksamheten (jmf Bartholdsson 2007). I synnerhet när det gäller att få tillgång till de yngsta
barnens erfarenheter behövde forskaren var med i verksamheten. Detta skedde exempelvis
genom att följa med barnen ut på gården när de hade utevistelse och eller sitta bredvid barn på
bussen när de skulle på utflykt. I sådana situationer öppnades möjligheter för forskaren att
samtala med barnen.
I fältstudierna på högstadiet var det också helt avgörande att forskaren deltog under en längre tid.
Till en början, trots tydlig information, uppfattade eleverna att forskaren tillhörde de vuxna som
ansvarade för SET. Endast dryga tiotalet elever vill först delta i projektet. I slutet av fältarbetet i
denna klass, när forskaren deltagit under nio dagar, utspridda under två månader, förstod flertalet
elever i klassen att forskaren inte var en företrädare för SET-programmet, vilket gjorde att de då
kunde tänka sig att delta i projektet. Ytterligare ett skäl till att eleverna till en början inte ville
framföra sina uppfattningar om SET, handlade, enligt några elevers utsagor, om att de tyckte att
det var meningslöst, eftersom de upplevde det som att ingen lyssnade på deras kritik:
Det var ju därför vi sa nej till den här grejen för vi hatar SET så mycket och vi vet att vad
vi än säger kommer det aldrig bli ändrat. Det spelar ingen roll.

I samtliga delstudier har vi haft problem med att genomföra intervjuer med föräldrarna. Endast
ett fåtal föräldrar har visat intresse för att delta i studien, som framgår av ovanstående
redogörelse, varav en uttryckte skarp kritik mot programmet. I två kommuner försökte vi
dessutom att sända ut en enkät till föräldrarna för att den vägen se om vi kunde få fatt i deras
erfarenheter och uppfattningar om skolans/förskolans socioemotionella arbete. Resultat av
enkätundersökningen blev endast några enstaka svar.

Bearbetning och analys av forskningsmaterial
Under fältstudierna har dels fältanteckningar skrivits under de deltagande observationerna, som
senare har renskrivits och digitaliserats, dels har intervjuerna spelats in och sedan transkriberats.
I huvudsak har ord för ord transkriberats. I presentationen har emellertid ord som markerar
tveksamhet eller omtagningar tagits bort för god läsbarhet. Redigeringen av citaten har inte
förändrat innehållet i det som sägs. Av samma anledning används skriftspråkskonventioner och
ordens skriftspråksformer i transkriptionerna.
Analys

Fokus i studien har varit att undersöka de erfarenheter som lärare, elever och föräldrar har av
denna verksamhet, vilka implikationer arbetet med manualbaserade socioemotionella program
medfört dels för lärarprofessionaliteten dels för realiserandet av skolans normativa uppdrag.
Initialt tjänade de forskningsfrågor som formulerats i projektet som stöd för utformning av
studien. Genom läsningar och omläsningar av dokumentation från fältstudierna (fältanteckningar
och intervjutranskriptioner) har sedan ett antal teman kunnat urskiljas. Dessa rör erfarenheter av
implementeringen av program i de olika kommunerna och verksamheterna; didaktiska och etiska
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aspekter av att arbeta med manualbaserade program; programmens nyttor; uppfattningar om
programmens effekter. Dessa materialgenererade teman har alltså bildat utgångspunkt för analys.
Forskningsetiska övervägande

Inför dessa fältstudier lämnades en ansökan för etikprövning in till den regionala etiknämnden i
Uppsala, eftersom projektet involverar minderåriga och berör etiskt känsliga frågor. Nämnden
meddelade att projektet föll utanför Lagen om etikprövning (2003:460) som avser människor.
Däremot erhöll vi ett rådgivande yttrande med synpunkter på hur vi formulerat ett
informationsbrev till forskningspersoner; råd som vi hörsammade. Informationsbrev skrevs även
på engelska då två av verksamheterna omfattade barn och föräldrar med annat modersmål än
svenska.
I nästa steg tog vi kontakt med rektorer och förskolechefer i de verksamheter där vi planerade att
genomföra delstudierna. Genom dessa fick vi sedan kontakt med lärare, elever och barn samt
föräldrar. Samtliga forskningspersoner blev informerade om såväl forskningsprojektets syfte,
forskningsfrågor som metoder och genomförande samt om deltagarnas rätt att när som helst
avbryta sin medverkan. Alla barn och elever i studien var under 16 år när delstudierna
genomfördes, varför även deras föräldrar blev informerade och fick möjlighet till att avböja eller
samtycka till barnens medverkan i studien. Några få elevers föräldrar sa nej till att deras barn
deltog i forskningsprojektet. I dessa fall var forskaren noggrann med att inte dokumentera
situationer där denna elev deltog.
När informerat samtycke hämtats in från delstudiernas forskningspersoner, var vi som forskare
fortfarande noggranna att ge akt på om forskningspersonerna signalerade att de inte ville
medverka. Ett informerat samtycke är inte något som man som forskare hämtar in vid ett tillfälle
för att sedan anse att den saken är avklarad. Möjligheten för forskningspersonen att avbryta sin
medverkan, eller att säga nej till enskilda delar av forskningsprojektet, måste alltid vara öppen.
När studien inkluderar barn blir det än viktigare att forskaren lyhört ger akt på vilka signaler
barnet sänder ut. Förskola och skola är åldershierarkiska verksamheter där barn är vana att lyda
vuxna. Detta innebär att det kan vara svårt för ett barn att i ord säga nej till att delta i en aktivitet.
Därför är det viktigt att forskaren också tar in barnets kroppsspråk. Ett tillbakaryggande eller en
undvikande blick kan mycket väl signalera obehag inför att delta, vilket forskaren då behöver
respektera. Som forskare har vi varit uppmärksamma på sådana signaler och respekterat dessa
som ett nej.
I presentationen av forskningsmaterialet har vi som forskare varit noga med att anonymisera
samtliga forskningspersoner samt i möjligaste mån platser och institutioner. Skyddandet av
forskningspersonernas integritet har också varit vägledande vid författandet av denna rapport.
När vi citerar informanterna ur intervjumaterialet benämner vi lärarna oavsett åldersverksamhet
av anonymitetsskäl för lärare. Barn och elever benämns just som barn och elever (förskoleklass
och grundskolan).

Projektets faser i tid
Forskningsprojektet har pågått sedan höstterminen 2011 till och med vårterminen 2014.
Projektets första fas bestod av de olika delprojektens fältstudier, som presenterats ovan, vilka
genomfördes under höstterminen 2011 och vårterminen 2012.
Under projektets nästa fas, från höstterminen 2012 till och med vårterminen 2014, har
forskningsmaterialet från delstudierna bearbetats, sammanställts och analyserats samt
kommunicerats i olika vetenskapliga sammanhang såsom konferenser och seminarier. I relation
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till de undersökta verksamheterna har detta skett genom återbesök för återkoppling och genom
en gemensam konferens för berörda kommuner. Vid dessa tillfällen har det också funnits
möjlighet till diskussion och gemensam reflektion.
Forskarna har under denna period också medverkat till att skapa ett nationellt nätverk för
forskning om socioemotionella frågor i förskola och skola, där forskargrupper från hela landet
deltar. Detta nätverk har arrangerat gemensamma symposier på två internationella konferenser
och arbetat fram en gemensam publikation (som ges ut på Gleerups förlag 2015).
Under vårterminen 2014 arrangerades en kommunkonferens där både projektets deltagande
kommuner och övriga kommuner i regionen var inbjudna.

Styrgrupp
Projektet har koordinerats av representanter från de medverkande kommunerna och forskarna.
Styrgruppen har träffats kontinuerligt under projektets gång. Förutom att projektets preliminära
resultat har redovisats och diskuterats på styrgruppsträffarna, så har styrgruppen dessutom tagit
ställning till hur projektet ska genomföras när det blivit nödvändigt att göra revideringar av
forskningsplanen: ett fältarbete har tagits bort under projektets gång, eftersom det saknades
intresse i den aktuella kommunen för att genomföra den planerade delstudien; planerade
forskningscirklar fick utgå på grund av tidsbrist.
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4. Presentation av programmen
Nedan kommer vi att göra en mycket kortfattad och övergripande presentation av de program för
social och emotionell träning som användes i de verksamheter där detta forskningsprojekt
bedrivits. Dessa har företrädesvis varit SET-programmet och StegVis, men inslag av den så
kallade Islandsmodellen och EQ-verkstaden har också förekommit.

SET-programmet
SET-programmet är ett manualbaserat program som, med rötter i bland annat kognitiv
beteendepsykologi, innehåller en mängd övningar och tekniker som övergripande syftar till att
stärka barns och elevers självkänsla och sociala kompetens. Programmet springer ur den
amerikanska motsvarigheten PATHS och Botvin’s Lifeskills. I skolverkets rapport Vad
fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning (2011) placeras SET-programmet
bland de värdegrundsstärkande programmen. Här presenteras SET som ett program som ska ”
förebygga mobbning och kränkning” (Skolverkets 2011:59).
Programkonstruktören Birgitta Kimber, psykoterapeut och medicine doktor motiverar
programmets tillkomst med att det under de senaste årtiondena kommit en mängd rapporter om
barns och ungas ökande psykiska ohälsa. Detta betraktas i programmet som ett av samtidens
största samhällsproblem. Psykisk ohälsa antas också öka risken för exempelvis våld,
drogmissbruk, depressivitet och skolk (Kimber 2008d). Det är mot risker som dessa som SETprogrammet presenteras som ett verktyg. Den samhälleliga problembild som presenteras i SETprogrammet överensstämmer med de beskrivningar som Furedi (2004) behäftar med den
terapeutiska kulturen. SET-programmet kan således förstås som ett uttryck för en dominant
samhällsdiskurs.
Målet för SET-programmet är enligt en av de introduktioner till programmet som återfinns i
lärarhandledningarna, ”att genom övningar utveckla barnens/elevernas sociala och emotionella
förmågor” (Kimber 2008c:5) Här refererar programkonstruktören till forskning som rör så kallad
emotionell intelligens. Med emotionell intelligens avses ”förmåga att kontinuerligt observera
sina egna och andras känslor och sinnesstämningar och kunna urskilja dem och att låta den
informationen vägleda ens tänkande och agerande” (Kimber 2008c:5). I formuleringar likt denna
är Birgitta Kimber inspirerad av teorier om ”emotional intelligence”. Daniel Golemans bok
Känslans intelligens (1996) gav begreppet världsvid spridning.
Den emotionellt intelligenta människan är en person som kan behärska och benämna sina
känslor, och därmed utöva kontroll över sina känslouttryck. De som erövrat denna typ av
förmåga beskrivs i SET-handledningarna som personer som har lätt att ta motgångar då de vet att
deras beteenden på sikt kommer att löna sig. På motsatt vis är personen med bristande emotionell
intelligens styrd av sina känslor och förmår inte kontrollera dessa.
Programmets upplägg

I SET-programmet övas under hela skoltiden, från förskoleklass till nionde klass, fem moment
eller förmågor; självkännedom, att hantera känslor, empati, motivation och social kompetens.
Syftet är framförallt preventivt och skolan som möter barn och unga under en så lång tid av deras
liv betraktas som en central arena för detta arbete. ”Ju länger tid ett program pågår desto större är
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möjligheten att det har effekt” (Kimber 2008c:6). Upp till årskurs 6 övas dessa moment två
gånger i veckan. Därefter endast en gång i veckan. I de verksamheter som stått i fokus i denna
studie skedde detta i grundskolesammanhanget oftast genom särskilda lektioner vilka benämndes
som SET-lektioner eller livskunskap, medan det i förskoleklassen var mer knutet till samlingar.
De pedagoger som arbetar med SET har alla fått någon typ av utbildning, antingen av Birgitta
Kimber själv eller någon av hennes medarbetare eller av en så kallad SET-pilot som själv gått
utbildning hos Kimber och sedan leder SET-utbildningen på den lokala skolan.
I programmaterialet, som består av en elevbok och en lärarhandledning per årskurs, finns
övningar och uppgifter som läraren ska använda sig av. När SET-programmet introducerades
poängterades vikten av att ta dessa övningar i rätt ordning, d v s från början till slut. Efter den
mediakritik som uppstod hösten 2010 luckrades denna anvisning upp och lärarna uppmuntrades
att mer aktivt tänka över vad som passar den aktuella barn/elevgruppen.

StegVis-programmet
Här kommer StegVis-programmet för förskolan (4-6 år) att beskrivas. Det är denna del av
programmet som använts i verksamhet som ingått i studien. StegVis finns också utvecklat för
grundskolan samt i en version som benämns Start och som riktar sig mot barn 2-4 år. Dessa
kommer inte att beskrivas.
Programmet bygger företrädesvis på kognitiva teorier. Daniel Golemans bok Känslans
intelligens (1996) är huvudkälla här. I boken beskrivs känslor som en form av intelligens och att
social och känslomässig kompetens medvetet kan tränas från tidig ålder. Genom att utveckla
emotionell intelligens, det vill säga "förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att kunna
differentiera mellan dem och att använda denna vetskap i sitt tänkande, beslutsfattande och
handlande" (Löwenborg & Gíslason 2010:8), ska barnen bli bättre och mer självständiga
problemlösare. Och när de upplever att de kan hantera sociala situationer så ökar självkänslan
och därigenom deras beredskap att ta emot kunskaper (Löwenborg & Gíslason 2010:9).
Författarna menar att många barn utvecklar en hög grad av social kompetens tidigt i livet, men
att det finns de som har problem med detta. Författarna lyfter fram fyra skäl för detta: För det
först kan det bero på att de saknar förebilder som visat dem goda alternativ, för det andra menar
de att barnen har kunskaperna men saknar systematisk träning (stöttning och uppföljning av
önskvärt beteende). För det tredje menar de att barn kan påverkas starkt av ilska, rädsla eller
ångest som hindrar eller hämmar önskvärt beteende. För det fjärde framhåller de att barn
utvecklar aggressivt beteende som understöds av ett aggressivt klimat hemma. Slutligen menar
det att det finns fysiologiska och utvecklingsmässiga funktionshinder som hämmar utvecklingen
av social kompetens. Vidare framhåller Löwenborg och Gíslason att barn från dysfunktionella
hem inte får de problemlösningsfärdigheter som kan underlätta vardagen och där föräldrarna inte
heller ser betydelsen av att stötta positivt beteende när det finns där. Aggressiva barn kan, enligt
författarna ha gått miste om viktiga utvecklingssteg (Löwenborg & Gíslason 2010:9).
Programmakarna betonar att det är viktigt med social kompetens för att få samspelet och
relationerna att fungera positivt i skolan, familjen och yrkeslivet. Att öka barnens sociala
komptens är huvudfokus i detta program.
Programmets upplägg

StegVvis- lektioner (eller övningar som vi fortsättningsvis kallar dem) ska, enligt
programmanualen, hållas regelbundet varje vecka och man ska följa den ordning på övningar
som programmet konstruerat.
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StegVis för förskolan är uppbyggt med övningar som utgår från svartvita fotokort i storformat.
Framsidan på dessa föreställer barn med olika ansiktsuttryck, barn i olika situationer och på
baksidan av korten finns instruktioner till läraren om vad övningen handlar om, vilka mål som
ska uppnås, hur man ska arbeta med detta utanför övningssituationen. Här finns frågor som ska
ställas till barnen och ett facit till vad som ska räknas som rätt svar på dessa frågor. Till
materialet hör också två handdockor: en hund och en snigel. Dessa användes inte i verksamheter
i detta projekt. Det finns också planscher med trafiksignaler för övningar i känslokontroll och
problemlösning samt kortlek och en CD-skiva med känslosånger.

Övriga program i de studerade verksamheterna
I de studerade verksamheterna förekommer även referenser till andra program och metoder än
SET och StegVis som står i fokus för denna studie. Två av dessa är den sk. Islandsmodellen och
EQ-verkstan. Islandsmodellen har utvecklats av den isländska professorn Sigrún Adalbarnsdóttir
tillsammans med forskare på Harvarduniversitet i USA. Islandsmodellen ska hjälpa till att
motverka mobbning samt träna barn och ungdomar i social kompetens. Modellen visar hur man
kan föra samtal och lösa konflikter både i de tidigare och senare åren i skolan. Modellen bygger
på samtal i fem steg: 1. Vad är problemet? 2. Hur känner de inblandade? 3. Vad kan man göra
för att lösa problemet? 4. Vilka är de bästa lösningarna? 5. Vilka är konsekvenserna?
I den svenska kontexten har Islandsmodellen aktualiserats bland annat av Elisabet Nemert som är
en av de författare som förordar Islandsmodellen i den svenska kontexten. I sin bok Öppna för
samtal framhåller hon bland annat hur bruket av Islandsmodellen resulterat i exempelvis bättre
klassrumsklimat, öppnare och tryggare elever, ökad empatisk förmåga i jämförelse med dem
som inte fick denna träning. Modellen tränar också eleverna till att på egen hand lösa konflikter
utan att eleverna tillgriper slagsmål/handgemäng (Nemert 1997).
EQ-verkstan är ett web-baserat värdegrundsstärkande material som används i skolan och startade
i ett metodutvecklande projekt i Linköping för att förebygga mobbning, droger och
främlingsfientlighet. Så här presenteras materialets bakgrund och idé på EQ-verkstans hemsida:
EQ-verkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och
intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan. Vi vill att alla barn
ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan
utveckla sin fulla potential.

Liksom i många andra program står elevernas hälsa och förebyggande sociala åtgärder i centrum.
EQ-verkstan bygger som många andra av de program och metoder som används i förskolor och
skolor på begreppet emotionell intelligens. På hemsidan beskrivs detta på följande vis:
EQ är en reaktion mot det gamla IQ-begreppet som anses alltför snävt för att kunna mäta
människans intelligens. EQ handlar om känslans intelligens. Du utvecklar din självtillit,
inlärningskapacitet och sociala begåvning. Forskning visar dessutom att en hög EQ gör
barnet fysiskt friskare.

I EQ-verkstans material, som består av tre läromedel, F-3, 3-6 och 6-7, ingår övningar och
förslag på hur man kan arbeta på ett sätt som stärker eleverna som personer i deras sociala
relationer. Den skola som anmäler sig får nytt material mailat till sig åtta gånger per termin.
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5. Hur har materialet implementerats?
I detta kapitel lyfter vi fram hur materialen för socioemotionellt lärande implementerats i de fem
verksamheter, i fyra kommuner, där studien är genomförd. Resultatet bygger främst på intervjuer
med rektorer, lärare, elever och barn samt i vissa fall personer inom kommunen med specifikt
ansvar för elevhälsa, socioemotionellt arbete.
Vi har riktat speciellt intresse mot två aspekter rörande implementeringsprocessen. Den första
aspekten handlar om hur programarbetet initierades. Vem, vilka tog initiativet till
programarbetet? På vilken nivå i den kommunala organisationen togs initiativet/beslutet? Vilka
motiv uttrycktes i samband med initiativtagandet? Den andra aspekten handlar om vilka
implementeringsstrukturer som inrättades för att sjösätta programmen i verksamheten? Vilka
funktioner fick utsedda nyckelpersoner för att driva implementeringsprocessen? Hur såg
informationskanalerna ut (till föräldrar, personal, elever och barn)? Vilka utbildningsinsatser
gjordes? Vilka diskussionsforum fanns?

Ett initiativ från ovan?
I undersökningens fyra kommuner har initiativet till att använda manualbaserade program för
socioemotionell träning, i olika processer, huvudsakligen kommit från högre nivåer i den
kommunala organisationen, snarare än från verksamhetsnivån där förskollärare och lärare
befinner sig. I en av kommunerna initierades programarbetet av en särskild projektgrupp inom
kommunen. I en annan kommun kommer initiativet från lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
(2005-2006). I en tredje kommun finansierades utbildningar kopplade till program för social och
emotionell träning som ett prioriterat område inom ett EU/Mål3 projekt. Inför detta gjordes en
inventering av fortbildningsbehov i skolor och förskolor där det framkom att lärare önskade stöd
i det som en projektledare i en intervju sammanfattar som ”värdegrundsarbete, arbete med
normer och värden samt konflikthantering”. I en beskrivning av Mål3 projektet framgår att
StegVis var det program som förskolorna utbildades i och skolorna i SET. Det fanns vid denna
tidpunkt inget SET-material för förskolan. I denna kommun antogs erbjudandet om utbildning av
personal av så gott som samtliga verksamheter. Implementeringen initierades uppifrån som ett
resultat av verksamheternas egna utvecklingsbehov.
I den fjärde kommunen fattades ett politiskt beslut av en kommunal nämnd med ansvar för barnoch skolfrågor att alla elever i grundskolan skulle ha socioemotionell träning (specifikt SETprogrammet) som schemalagd verksamhet en gång i veckan. Inför detta beslut hade det lokala
BRÅ pläderat för införandet av SET i grundskolan vid ett kommunstyrelsemöte enligt en av
kommunstyrelseledamöterna vid den tidpunkten (2008/2009).
I samtliga undersökta verksamheter i studien uppger förskollärare och lärare att initiativet till att
använda manualbaserade program på olika vis kom ”uppifrån” i den kommunala organisationen
vid en viss punkt. I ett fall är detta erbjudande uppifrån alltså, som nämnts ovan, ett sätt att möta
en efterfrågan från verksamheterna i kommunen. I en kommun beskriver lärarna att de fick välja
ett av två föreslagna program som de förväntades arbeta med, medan rektor för denna
verksamhet menade att det aldrig var något tvång, utan ett erbjudande. Samtidigt fanns det i det
kommunövergripande projektet formuleringar om just förväntningar på att arbete med social och
emotionell träning skulle integreras i det dagliga arbetet med stöd av vissa utarbetade metoder. I
intervjuer med lärare framstår det annars som att graden av faktisk eller upplevd frivillighet har
varierat. Här finns en viss otydlighet i graden av styrning.
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I några av kommunerna hade vissa förskolor och skolor emellertid redan före det centrala
initiativet börjat arbeta med manualbaserade program. Här redovisas att enskilda lärare som
arbetat med exempelvis SET-programmet under flera år, fått viktiga positioner i
implementeringen. Också på enskilda skolor hade ett mer utvecklat gemensamt programarbete
och utbildning av personal förekommit även innan det blev centralt påbjudet. Det fanns således
en viss grogrund för det påbjudna införandet i de verksamheter som redan hade prövat
programarbete. På en skola där endast delar av personalen arbetade med SET-programmet,
beskriver lärare och ledning vid intervjuer att det generella införandet av SET i samtliga klasser
på skolan genomfördes då rektor och några lärare menade att alla elever inte fick lika bra
utbildning i värdegrund och socio-emotionella frågor (där det sistnämnda i detta fall tydligt
inkluderar förebyggande arbete mot alkohol och narkotika). En av lärarna uttrycker sig på
följande sätt angående detta:
Så vi var ju en del lärare som höll på med sådant här innan, men då gick man ut på
nätet och letade reda på riktigt sådana här värderingsövningar och jobbade lite med
det, och det blev ju så att de som var intresserade av det de gjorde det medan vissa
klasser fick det inte alls. Men vi tyckte att det var så pass viktigt att alla skulle få en
dos utav sådant här arbete. […] Då var det på något sätt att då blir det inte upp till
klassföreståndaren att jobba med sina saker utan alla får en manual där man kan gå
efter och alla klasser får en liten dos av det. Att man hade mer koll på att alla fick
det på det sättet.
Införandet av program på flera av de skolor som ingår i studien kan alltså förstås både som ett
initiativ underifrån och ett initiativ ovanifrån. För de lärare på den ovan nämnda skolan som,
tillsammans med skolledning, var drivande i att SET skulle införas på skolan kunde initiativet
betraktas som kommande underifrån, i betydelsen att det kommer från en lokal skolnivå, även
om det framkommit erfarenheter som pekar mot att detta inte varit helt förankrat. En lärare som
inte kände sig delaktig i beslutet att SET skulle genomföras i alla klasser uttryckte sig på
följande sätt:
Det är ju noll frivillighet i det här egentligen [skrattar]. […]Det gör ju också att det
blir jobbigt med den här frivilligheten, att om jaha, om vi inte vet riktigt hur vi ska
göra, hur bra blir det här då? För som lärare vill man känna sig trygg i det man
håller på med.
Här har läraren alltså uppfattat att det var skolledningen som fattat beslutet om hur de skulle
utforma sin undervisningspraktik. Här finns alltså en spänning mellan huruvida införandet av
dessa program ska förstås som initiativ under- eller ovanifrån.
En gemensam nämnare i flera berättelser är att lärarna menar att de även tidigare arbetat med
socioemotionella frågor och/eller värdegrundsfrågor, men nu fick möjlighet att strukturera
arbetet tydligare när ett manualbaserat material togs in:
Vi tyckte väl att vi hade jobbat med social och emotionell. Och här så tänkte vi att
här finns det ett bra beprövat material rekommenderat som en bara att… Naiva, kan
jag ju tycka nu då efteråt [skrattar till]. Men som vi kände då att åh, nu behöver vi
inte uppfinna allting själva, utan nu kommer vi till ett material som vi trodde på.
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Av citatet ovan framgår att lärarna välkomnade ett färdigproducerat material, för att fördjupa ett
redan pågående arbete. Här finns en skillnad mot det förra exemplet där manualbaserade
program infördes för att några lärare och ledning ansåg att en del kolleger inte arbetade
tillfredsställande med det som de omtalar som skolans fostrans- och värdegrundsuppdrag. Dessa
två exempel visar vilka olika förutsättningar som kan råda när ett initiativ implementeras i
verksamheter. Förslag uppifrån som uppfattas som erbjudande som motsvarar ett reellt behov
hos en personalgrupp signalerar ett professionellt stöd till personalgruppen, medan ett direktiv
uppifrån som formuleras som ett sätt att möta en brist hos en del av personalgruppen riskerar att
uppfattas som ett underkännande av personalens professionalitet.

Inrättandet av implementeringsstrukturer
När initiativ/beslut togs centralt i kommunerna att införa manualbaserat arbete för att möta
förskolans och skolans värdegrundsuppdrag, så inrättades en rad implementeringsstrukturer i
kommunerna. Genom de fyra studerade kommunerna kan vi se både skillnader och likheter i
såväl i implementeringsprocessen som i de implementeringsstrukturer som konstruerades.
Implementeringsprocessen i kommunerna kan generellt ändå delas in i fyra faser (som dock
ibland överlappar varandra i tid): 1) Nyckelpersoner med ansvar för implementeringen utses
(som efter SET-utbildning kallas SET-piloter eller SET-utbildare), 2) Utbildning av lärarpersonal
på bred front, 3) Information till elever och föräldrar och 4) Genomförande.
Implementeringsfas 1: Nyckelpersoner utses

I den första fasen av implementeringsprocessen utses vad vi här väljer att kalla nyckelpersoner
som ges utbildning och därmed får status som lokala experter på enskilda skolor, förskolor eller i
kommunen i stort. Här ser det lite olika ut i kommunerna vad gäller hur utbildningsinsatserna
sett ut. I några kommuner har särskilt utvalda personer skickats iväg på utbildningar i något
program och i andra fall har man köpt in utbildningarna så att de genomförts på plats i
kommunen. Detta senare har inneburit bredare utbildningsinsatser. Nyckelpersonerna har varit
såväl projekt- eller verksamhetsledare med specifikt ansvar för elevhälsa och socioemotionellt
arbete på central nivå, samt lärare och rektorer från olika skolor. De fungerade, på sina olika
nivåer, som motorer för att driva implementeringsprocessen framåt.
I samtliga kommuner har nyckelpersonerna genomgått utbildningar som genomfördes av Birgitta
Kimber, konstruktör av SET-programmet. I just SET-utbildningen har det också, enligt
intervjuer i en kommun, varit ett krav att rektorer ska genomgå utbildningarna. I några
kommuner hade nyckelpersoner dessutom utbildats i andra socioemotionella program, såsom
exempelvis Stegvis eller ART (ART ingår inte i denna studie).
Vi har här ovan sett hur implementeringen av manualbaserade program kan beskrivas både som
initierade underifrån och ovanifrån. Ytterligare en aspekt till detta handlar om de initiativ som
kommer utifrån. Här finns flera aktörer som riktat sig mot skolan som en marknad för program.
Den sammantagna bilden av implementeringsprocessens första skede i kommunerna är, de
nämnda smärre avvikelser till trots, att Birgitta Kimber och det av henne utvecklade SETprogrammet gavs ett stort inflytande över hur det socioemotionella arbetet skulle utformas i
studiens kommuner. Hon påverkade också vilka personalgrupper som skulle utbildas från
kommunerna (att det skulle vara både lärare och rektorer) och hur dessa i sin roll som SETpiloter skulle organisera arbetet i sina kommuner och verksamheter fortsättningsvis.
Också i andra studier noteras hur just Kimbers SET-program har vunnit mark, eftersom hon haft
möjlighet att presentera sitt program ibland annat utbildningssammanhang understödda av
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Folkhälsoinstitutet. Det har varit en ingång i skolorna som bidragit till spridning av SETprogrammet (von Brömsen 2014).
Kimber beskrivs också som övertygande, entusiasmerande och som någon som verkligen brinner
för sitt arbete. Hon beskrivs som en inspirerande föreläsare som talar till lärarna och framstår
som nära ”verkligheten”. I kontrast till detta kan nämnas att företrädare för StegVis-programmet
som besökt kommunen inte alls sades ha dessa kvalitéer i sitt framförande. Framträdandet
beskrivs istället som fyrkantigt, torrt och teoretiskt. Det sammanlagda intrycket är alltså att
Birgitta Kimber som person har haft en stor betydelse för den genomslagskraft och spridning
som just SET-programmet har fått.
Flera av studiens intervjuade lärare och rektorer från olika kommuner berättar att ett moment i
utbildningen handlade om att planera implementeringen av SET-arbetet i den egna kommunen
eller på den egna förskolan/skolan. Så här beskriver en lärare denna process:
Ja tre, fyra år sen för då gick en av rektorerna med tre lärare från skolan denna
handledarutbildning. Och då var vår rektor väldigt engagerad och kom tillbaks med
de här lärarna och gjorde upp en hel plan hur hela skolan, all personal skulle utbilda
sig. Och det var på den, det var så det började. Så det pågick ju under ett helt år. Ja,
alla fick utbilda sig och vi skulle börja jobba med det här första januari.
I kommunerna har alltså SET-programmet haft stor genomslagskraft vad gäller skolan, medan
StegVis företrädesvis valts för förskolan i brist på ett utvecklat SET-program för förskolan vid
tillfället för implementeringen.
Implementeringsfas 2: Utbildning av förskollärare och lärare

Den andra fasen av implementeringsprocessen rör det steg där övrig lärarpersonal involveras i
arbetet. I denna fas organiserade de lokala SET-utbildarna utbildningar i sina kommuner
och/eller på sina respektive förskolor eller skolor. Utbildningen skedde vid personalkonferenser
och på speciella kurser som anordnades för/på förskolorna eller skolorna. Syftet med
utbildningsinsatserna var, när det gällde SET-programmet, både att etablera ett gemensamt
förhållningssätt hos förskollärare och lärare på skolan samt att lära sig att leda föreskrivna
lektioner och övningar. Ett sätt att förbereda sig för övningar med barn och elever var att lärarna
i undervisningsgruppen också fick pröva olika övningar.
I intervjuerna framgår det att introduktionen av det socioemotionella manualbaserade materialet i
verksamheterna gjordes utan någon granskande, kritisk diskussion om programmens teoretiska
utgångspunkter, dess värderingar eller dess anspråk. Det förefaller inte ha förekommit några
diskussioner på någon av de nivåer av de kommunala organisationerna där beslut om
implementeringen av dessa program har tagits. Istället framstår det som att det funnits konsensus
runt fördelarna med detta arbete som aldrig har problematiserats. Uppmärksamheten riktades i
första hand mot hur alla förskollärare och lärare skulle kunna lära sig att bli skickliga på att
genomföra det socioemotionella arbetet.
Det fördes inte heller några diskussioner om vilka konsekvenser det förhållningssätt som
förespråkas i programmet kan tänkas medföra eller hur förenligt det är med förskolans och
skolans läroplaner. Istället för diskussion slogs programmets utgångspunkter och argument fast
under den lokala SET-utbildningen:
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Vi har kommit in på varför vi gör det. Vi är ju ålagda fostransuppdraget, och det
här är ju ett jättebra material att jobba med just utifrån det. […] För det är ju ändå
ett uppdrag vi inte kommer undan med eller vad man ska säga. […] Då är det ju
skönt att ha ett arbetsmaterial att utgå ifrån. Nu när vi har fått syftet förklarat för
oss ordentligt är det inga problem, tycker jag.
SET-utbildaren i kommunen, eller på den enskilda skolan eller förskolan, har här legitimitet som
den expert till vilken man litar när det handlar om uttolkning av läroplanen och argument för
programarbete. Utformningen av läroplanens normativa uppdrag, som här kallas
fostransuppdraget och som annars ibland refereras till som skolans värdegrundsuppdrag eller
demokratiuppdrag, görs inte till föremål för diskussion i detta sammanhang. Då detta är ett av de
uppdrag som har särskild tyngd i styrdokumenten finns det anledning att dröja lite vid detta.
Auktoritativa texter för utbildning, såsom skollag, läroplaner som kursplaner brukar i
utbildningsvetenskapliga sammanhang förstås som fenomen som behöver tolkas. Som påpekats i
kapitel 1 gäller detta inte minst för att den typen av utbildningspolitiska texter kan förstås som
politiska kompromisstexter, med formuleringar som möjliggör radikalt olika uttolkningar, ofta
styrda av vilken typ av (undervisnings)tradition som läraren har som tolkningshorisont (Englund
1990, Hultin 2006). Att göra rimliga och argumentativt underbyggda tolkningar av
styrdokumenten, där argumenten hämtas från lärarens professionella kunskaper (såväl
ämneskunskaper som didaktiska kunskaper), har lyfts fram av utbildningsvetenskapliga forskare
som en viktig del av lärares professionalitet (jfr Englund 1992). Perspektivet att lärare i kraft av
sin professionalitet bör ges möjligheter att diskutera olika uttolkningar av såväl skolans
normativa uppdrag som kunskapsuppdrag tycks inte ha funnits närvarande när de
socioemotionella programmen skulle motiveras i relation till läroplanen. Detta att koppla
socioemotionella program till värdegrundsarbete är en utbredd retorik på programmarknaden
(von Brömssen 2014, Axelsson et.al 2014). Genom värdegrunden som ett slags lösenord kan
man etablera sig som lösningen på ett uppdrag som i flera studier har visat sig vara svårt att
omsätta i handling (Lifmark 2011, Nykänen 2009). Hanteringen av värdegrundsuppdraget vilar i
hög utsträckning på lärarens egna erfarenheter och sunda förnuft och inte på kunskap som
läraren erövrat genom utbildning eller fortbildning. På så vis kan sägas att
värdegrundshanteringen saknar en professionell språklig inramning (Thornberg 2008 och 2013).
Vi ser här hur lärarna presenteras för en mycket specifik tolkning av skolans normativa uppdrag,
en färdig tolkning som här överlåts till den lokala SET-utbildaren, som, i kraft att ha genomgått
en SET-utbildning, framstår som en auktoritet.
Vi kan alltså se att i samtliga studerade kommuner och verksamheter har de manualbaserade
socioemotionella programmen introducerats utan att det föregåtts av kritisk (i betydelsen
granskande eller problematiserande) diskussion om deras syften, innehåll, värderingar, och
anspråk.
Implementeringsfas 3: Information till föräldrar

I nästa implementeringsfas blir föräldrar informerade om införandet av de manualbaserade
socioemotionella programmen. I samtliga kommuner uppger lärare och förskollärare att
informationen till föräldrarna företrädesvis skedde vid föräldramöten. De intervjuade föräldrarna
i studien har själva mycket oklara minnen om hur och när denna information gavs dem, men det
betonas att det var just information som det handlade om. Informationen innebar inte att
föräldrarna fick kännedom om programmens teoretiska och/eller värdemässiga grundvalar. En
del av informationen som gått ut till föräldrar uppges vara förtryckta informations- eller
veckobrev som programmen tillhandahållit. De flesta lärare och förskollärare i studien hade
också svårigheter att svara på frågor om hur de såg på programmens teoretiska och värdemässiga
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grundvalar, eftersom detta inte var något som de hade diskuterat i deras egen introduktion till
programmen. Budskapet som lärarna fått, var samma som de i sin tur informerade föräldrarna
om, att programmen kort och gott svarade mot förskolans och skolans fostrans- och
värdegrundsuppdrag. De föräldrar som deltog i intervjuer, främst från förskolan och
förskoleklass, uttryckte sig i positiva ordalag om verksamheten som deras barn deltog i, också i
de socioemotionella aktiviteterna, även om de flesta inte hade så mycket kunskap om vad
programmen och dess övningar handlade om. De flesta föräldrar som deltog var trots vaga
kunskaper om programmet, positiva till programarbetet. En förälder uttrycker dock en erfarenhet
av att det varit svårt att få till en dialog med skolan om användenandet av program.
Sammantaget kan sägas om den tredje implementeringsfasen att denna har varit fokuserad på att
informera och att det genomgående, enligt informanterna, saknades en kritisk granskande
diskussion av de manualbaserade programmens när de skulle införas i verksamheterna.
Implementeringsfas 4: Genomförande

Den fjärde implementeringsfasen handlar om när lärarna ska arbeta med programmen i sin egen
verksamhet. Det är just de olika erfarenheter som gjorts i denna fas som är huvudfokus i
föreliggande rapport och det som kommer att behandlas i övriga kapitel. Några grova drag i
denna fas ska ändå dras upp här.
På flera ställen får programaktiviteterna fasta punkter på schemat, vilket också är i linje med
programmens egna betoningar på kontinuitet och regelbundenhet för att de utlovade effekterna
ska erhållas. Här mötte också programmen sina ”objekt”, barnen/eleverna och programmen blir i
detta prövade. Här mötte det socioemotionella projektet också på motstånd från vissa
lärarkategorier som inte direkt anslutit till detta. Detta gällde främst lärare på högstadiet. Detta
handlade inte om en kritik mot programmen i sig, utan det var snarare ett sätt att värna skolans
kunskapsuppdrag. Programmen mötte också motstånd från barn och elever som på olika sätt inte
bekräftade programmens upplägg och innehåll (att övningarna inte uppfattades som
meningsfulla).
Ytterligare en aspekt av programarbetet är att graden av manualtrohet förefaller ha varit större
inledningsvis än den senare kom att bli. Detta kan också sägas ha påverkats av den forskar- och
mediekritik som riktades mot framför allt SET-programmet hösten 2010, som beskrivs närmare i
nästa kapitel. I och med denna kritik har programanvändandet luckrats upp, men inte försvunnit.
I de kommuner som infört programarbete generellt drogs detta tillbaka och rekommendationer
att använda denna typ av program tonades ner i kvalitetsredovisningar och olika lokala
styrdokument.

Avslutande reflektioner
I studien blir det tydligt att programmen implementerats utan något större motstånd och utan
kritiska didaktiska och etiska överväganden och diskussioner. Här finns det alltså anledning att
fundera över hur denna frånvaro av problematisering blir möjlig. Här ser vi fyra möjliga och
överlappande komponenter som intressanta att beakta. Dels har vi det positiva, gemensamma
förhållningssättet, som programmen betonar, där kritik kan tolkas som negativitet. Dels har vi
den auktoritativa dimensionen där man förlitar sig på de personer som i implementeringsprocessen tillskrivits auktoritet i fråga om programmens syfte och deras relation till
skolans uppdrag. Vi har också den nivå där frånvaron av kritisk hållning handlar om att
programmen kan tänkas svara mot de behov som diskursivt konstrueras i det terapeutiska ethos
som etablerats som en del av lärarprofessionen – att en viktig del av läraruppdraget handlar om
att främja psykisk hälsa och social kompetens hos barn/elever. Här kommer den fjärde
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dimensionen in då programmen förser lärare med konkreta metoder och material för att arbetet
med just detta, något vi återkommer till längre fram i denna rapport.
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6.

Manualbaserade program och
lärarprofessionen

Som lärare har man en mängd formella och informella uppgifter och förväntningar på sig utifrån
ett professionsperspektiv. Här aktualiseras såväl didaktiska som yrkesetiska aspekter av
lärarprofessionen. De didaktiska aspekterna i lärarprofessionen handlar bland annat om att kunna
göra väl underbyggda val i undervisningssituationen. De etiska aspekterna handlar om att lärare
behöver verka utifrån en etisk medvetenhet, för att främja möten mellan lärare och elev och
elever emellan som präglas av respekt för individen och deras integritet. Dessa aspekter utgör
centrala föreställningar om vad lärarprofessionen är.
I detta kapitel kommer vi att se närmare på hur didaktiska och yrkesetiska aspekter av
lärarprofessionen aktualiseras i arbete med manualbaserade program för social och emotionell
träning. Läraryrket är ett yrke som successivt genomgått en allt tydligare professionalisering, i
betydelsen att man talar om yrket som ett kompetensområde till vilket det finns knutet ett antal
kunskaper och färdigheter (Colnerud & Granström 2002). Denna utveckling har haft olika frågor
att hantera då läraryrket samtidigt som det är ett statligt uppdrag också bygger på kvalificerade
individer som ska utföra detta uppdrag. Det utbildningspolitiskt styrda utbildningsuppdraget som
skolan tilldelats av samhället handlar både om kunskaps- och demokratimål – det senare inte
sällan omtalat i termer av värdegrund, demokratifostran, självständighetsutveckling, kritiskt
tänkande etc. Dessa utbildningsuppdrag kan förstås som förenliga, vilket är utgångspunkter för
de didaktiska förslagen dialogiska klassrum och deliberativa samtal som beskrivits kapitel 1 (se
Englund 2000, Dysthe 1994, Hultin 2007a). Samtidigt har tidigare forskning också pekat på att
skolans två uppdrag krockar och skapar en paradoxal situation, där eleven både förväntas
uttrycka sina (politiska) ståndpunkter, attityder och preferenser och samtidigt fostras till vissa
specifika värderingar. Också lärarens position i den paradoxala situationen utmärks av
motstridighet; dels förväntas läraren i demokratiska samtal jämlikt möta eleverna, samtidigt som
läraren institutionellt är tilldelat ett tolkningsföreträde då hen är ålagd att bedöma det sagda
utifrån betygskriterier samt kurs- och läroplansmål (Hultin 2007b, Dysthe 1994). På så sätt bidrar
skolans två uppdrag till läraryrkets komplexitet, där frågan om lärarnas möjlighet till autonomi
och att bedriva en kritiskt vetenskapligt grundad undervisning blir särskilt intressant (jfr
Colnerud & Granström 2002).

På didaktiskt grund
Begreppet didaktik har under de senaste 30 åren fått en framskjuten plats i förståelsen av vad
lärarprofessionalitet handlar om (jfr Englund 1998, Molloy 2007, Schüllerqvist 2001). Med
didaktikbegreppet markerades vikten av att lärare intar ett kritisk prövande förhållningssätt inför
såväl undervisningens vad (innehåll) och hur (metod). Vidare har det understrukits att dessa
frågor – undervisningens vad och hur – måste avgöras i relation till undervisningens varför
(utbildningspolitisk fråga; vad säger styrdokumenten om vad) och vem (vilka elever har jag i
gruppen). Att reflektera didaktiskt innebär således att tänka in samtliga dessa frågor när
undervisningen utformas.
Mot bakgrund av en didaktisk förståelse av lärarprofessionen blir det här intressant att fundera
över SET och andra programs intåg i skolans verksamhet. Som vi lyft fram tidigare föregicks
35

inte implementeringen av programmen i de studerade kommunerna av varken en kritiskt,
granskande diskussion av programmen i sig eller deras anspråk. Inte heller förekom det någon
professionsorienterad didaktisk diskussion om huruvida programmen i fråga möjliggör att möta
skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Inte heller diskuterades frågan om vad arbetet med
manualbaserade program får för konsekvenser för lärarens professionella, didaktiskt prövande
hållning, när programmen explicit uppmanar läraren att inte avvika från manualen om utlovade
resultat ska uppnås. Samtidigt uppfattar vi att det med tiden skett en glidning från en relativt
okritisk implementeringsprocess till en ökad reflektion över olika aspekter av programarbetet.

Från avsaknad av kritik till didaktik
I vårt intervjumaterial beskrivs en process där den kritiska diskussion som saknades i
inledningsfasen av manualarbetet, och som berörts i avsnittet om programmens implementering,
fick näring i samband med den skolverks- och mediekritik som kom rörande program för social
och emotionell träning under 2010-2011. Detta beskrivs på följande sätt av en lärare:
Vi hade inte så mycket kritiskt tänkande utan vårt kritiska tänkande började i
samband med hela ifrågasättandet av SET. Då började vi också fundera och så
vidare. Jag kan väl helt naivt säga att innan dess hade vi inte så mycket, alltså vi
tyckte att det var bra.[…] Det har kommit mer. Från början var vi ju också mer
manualstyrda. Man gjorde lektion ett och lektion två och så vidare. Med den
kritiken så har vi blivit mer noggranna med att verkligen reflektera.
Kritiken medförde i flertalet undersökta verksamheter att lärarna intog ett friare och mer
reflekterande förhållningssätt till det manualbaserade materialet. Lärarna uppmanades nu också
uttryckligen i vissa verksamheter att tänka igenom övningar utifrån om de var lämpliga eller inte
för den grupp barn/elever som läraren arbetade med.
Alltså, de här övningarna är ju bra, men när vi gick utbildningen fick vi reda på
utav våra lärare att man skulle följa den här boken slaviskt. Man kunde inte hoppa
över några övningar utan man var tvungen att göra dem i den ordning de stod i
boken. Det känner vi att vi frångått lite nu då i och med den här kritiken. […] För
jag tycker så här, man kan inte göra en övning som man inte känner för. Man måste
känna så här för så proffsiga måste ju vi vara som pedagoger att den här övningen
den passar inte i min grupp eller... Jag gillar inte det här, det här känns inte bra.
Och då måste man ju hoppa över den. Men övningarna, många övningar är bra,
jättebra.
Båda de ovan citerade lärarna berättar om att de ändrat sitt förhållningssätt i arbetet med det
manualbaserade materialet, men de uttrycker också samtidigt att de är fortsatt positivt inställda
till arbetet med programmaterialet. Också rektorer vi intervjuat har gett uttryck för hur kritiken, i
detta fall skolverkskritiken, medförde ett mer reflekterande förhållningssätt i arbetet med de
manualbaserade programmen. Så här svara en rektor på frågan om vilka problem hen eventuellt
såg med det program man använde i verksamheten:
Och att man inte tittar på det, alltså kritiskt, utan man tar till sig det med hull och hår och
så kanske det egentligen inte passar min barngrupp, just nu. Utan jag måste förhålla mig
till det som till mycket annat. Att det måste passa det här, mina barn just nu. Att jag
förhåller mig kritisk till det jag håller på med ändå. Och plockar alltså det som passar. Och
sedan tänker jag på kritiken som har framförts från Skolverket. Att det är ju ifrågasatt. Så
då är det klart att då börjar man ju… jag börjar i vart fall fundera. Hur ska vi göra nu? Så

36

jag har pratat med mina lärare och jag känner att jag litar på att de faktiskt kan, jag hör det
i diskussioner och så, att de faktiskt kan plocka ut det här och anpassa materialet och inte
utsätta barnen för några kränkande saker eller övningar eller så. Så än så länge så har vi
bestämt i vart fall att fortsätta.

Här kan vi se hur rektorn ger uttryck för förskjutningen från att arbeta strikt manualtroget till att
bli mer kritisk och självständigt, inte svälja detta med ”hull och hår”. Här har alltså skett en
förskjutning från att lita på materialet till att lita på lärares professionella omdöme. Men det finns
också en kritik mot kritiken i några av lärar- och rektorsintervjuerna. En lärare menar att
mediekritiken innebar ett ifrågasättande av lärarnas professionella bedömning snarare än en
befrielse från manualbundenhet:
Lärare: När jag såg det här inslaget på TV, det var, jag tror i våras, med de här kritiska
rösterna om det här SET. Det var ju livsfarligt nästan gick de ut med. Och då känner jag
såhär, men vadå, att de inte kan lita på oss som pedagoger. För jag menar vi vet väl ändå
vad som är tokigt, så känns det. Och då blir man lite sur att de liksom ska vinkla det så att
det är så farligt och den övningen de visade där på TV, alltså jag menar, den var ju... De
stod i någon ring och så skulle dem inte... Såg du det här?
Forskare: Ja.
Lärare: De skulle inte släppa in någon, jag menar... Det, det var ju en dålig övning. Jättejättedålig och hade jag sett den i boken så hade jag inte gjort den. Jag hade inte det, men
kanske sådana som är osäkra och som nyss är utbildade eller att de inte känner att det här
är fel. Men jag menar, jag tycker det... Ja, jag tror att många pedagoger känner så att det
här kan vi inte göra.

Här kommer alltså frågan om lärares profession och autonomi i belysning från en något annan
vinkel. Läraren anser att den kritik som riktades generaliserades och gav intryck att pedagoger
inte vet vad de sysslar med. Läraren uttrycker här att det för henom hela tiden varit en
självklarhet att reflektera över övningarna innan de genomfördes i klassrummet. Men hur och på
vilka grunder beskriver då lärare att dessa överväganden görs?
Att välja (bort) övningar

Att arbeta med manualbaserade program uppfattas av de intervjuade lärarna, beroende på vilka
kontexter och verksamheter man verkar i, både som något givande och problematiskt. Lärarna
ger över lag uttryck för att det varit positivit att frågor om vem man är och hur vi är mot varandra
får en egen plats eller position i verksamheten genom arbetet med de manualbaserade
programmen. I detta sammanhang lyfts det fram att arbetet med metoder som SET och Stegvis
ger tydlighet och struktur till arbete som rör mellanmänskliga relationer. Det ger också, enligt
lärarna i mellanåren, ett slags status till frågorna att organisera det lektionsvis likt vilket annat
ämne som helst. Trots att flertalet lärare i studien ställt sig positiva till möjligheten att få ett
material att arbeta efter framhöll de också att socio-emotionell träning hör till en av de saker som
man alltid jobbar med i verksamheten, i olika former.
Att arbeta utifrån manualer är således i sig inte något som lärarna uttrycker som problematiskt,
utan något som fungerar stöttande. Men det finns också röster i studien som pekar på upplevda
svårigheter att applicera programmens övningar i sin verksamhet. Det är i reflektioner över detta
som de didaktiska övervägandena blir synliga. En lärare för de yngre åldrarna ger uttryck för att
programmets innehåll är svårt att kommunicera i barngruppen:
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Jag tycker det är svårt. Jag tycker den känns svår, boken. Och jag tycker själv att vissa… det blir
liksom lite kaka på kaka. Det blir så mycket. Så på det viset är man kritiskt. Hur ska vi göra det
här? Hur ska barnen klara det här? Så kan jag tänka. Vi måste göra det lite enklare och lite kortare
och... De är så små, det blir för mycket.

Här gör läraren en sortering av uppgifter för att det inte ska bli för mycket upprepningar av vissa
innehåll och en förenkling av hur innehållet i övningarna kommuniceras. Liknande uppfattningar
och tveksamhet inför vissa övningar, såväl innehållsligt som praktiskt, kommer till uttryck i flera
lärarintervjuer. Medan övningarna för de lägre åldrarna uppfattas som för svåra, råder ibland
den motsatta uppfattningen, att övningarna är för barnsliga, bland lärarna i de högre åldrarna. Att
övningarna ska vara åldersadekvata kan därför sägas vara en variabel i hur lärarna väljer
övningar. Ifråga om de högre åldrarna kan också konstateras att även ur ett elevperspektiv
bedöms många övningar vara just barnsliga. Här är två elevröster:
Elev 1: Går man i nionde klass och inte kan det de säger då har man någon social störning.
Elev 2: Det kändes typ lite som dagis eller någonting /…/[...] Det är typ någonting som man gör
på dagis. Jag tror vi gjorde det på dagis också [skrattar]. En blomma och skrev typ vad vi var bra
på eller någonting och så fick vi den eller någonting, jag kommer inte ihåg. Det var lite roligt när
vi gjorde den eftersom det kändes som att det var dagis.

Elevcitaten, som är hämtade ur två olika intervjuer, visar att de uppfattar att det är självklara
saker de ska lära sig på SET-lektionerna. Annorlunda uttryckt skulle elevernas kommentarer om
detta kunna betraktas som att SET-övningarna underskattar eleverna, att de innebär något av en
infantilisering av elevernas tillvaro och tankevärld.
Men att arbeta med program som syftar till att stimulera samtal om känslor och upplevelser i den
semi-offentliga miljö som skolan och förskolan utgör aktualiserar, som tidigare nämnts och som
framkommer i lärarcitat ovan, också i hög grad lärares yrkesetiska kompetenser. Vi ska nu
övergå till att se hur dessa aktiveras i arbete med social och emotionell kompetens.
Etiska överväganden vid val av övningar

Mot bakgrund av att flera av övningarna i programmaterialet bygger på att elever ska dela med
sig av hur de känner inför och upplever olika situationer finns ständigt risken att det
framkommer information som på olika sätt överskrider gränsen för elevers integritet. Det
medvetna programarbetet ska här skiljas från den vardagliga samvaron i skolans miljö där
elevers inre liv av olika anledningar stundtals framträder. Lärare hanterar ständigt konflikter
mellan elever och mellan lärare och elever, det vill säga, de tvingas arbeta med problem och
frågor som uppstår i en kontext med många individer med olika intressen och bakgrunder som
ska samsas under samma tak under ett antal år. I dessa kommer lärarna till och från att i vissa
situationer få ta del av elevers inre världar på ett sätt som kräver lyhördhet och varsamhet, där de
även kommer att få saker berättat för sig som de kanske bedömer är just integritetskänsliga. Hur
detta ska bemötas professionellt är i sig en viktig fråga. I detta sammanhang handlar det dock om
det medvetna programarbetet. I princip samtliga av de intervjuade lärarna menar att man
anpassar övningarna och arbetet med social och emotionell träning efter barn- eller elevgruppens
sammansättning. Det finns också en möjlighet för eleverna att säga pass, d v s att inte besvara en
fråga, vilket också närmare behandlas nedan.
Både lärare och elever är kritiska mot övningar som uppfattas som alltför privata, vilket utgör
ytterligare en grund som styr varför en övning kritiseras eller helt enkelt väljs bort. En annan
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aspekt av detta framkommer när en lärare som i grunden är positivt inställd till arbetet med SET,
berättar hur hen och kollegan, som blev intervjuade samtidigt, väljer bort övningar som riskerar
att aktualisera elevers verkliga problem:
Du har ju din klass. Jag menar, vet du att du har. Vi hade till exempel förra året i min
[klass] en konflikt mellan några tjejer varav en mådde väldigt dåligt och så vidare. Hon
tyckte att hon blev utfryst, och då var det en övning som handlade om mobbing. Det var
inte aktuellt att ta det precis då för det var för färskt. Alltså, sådana saker får man ju tänka
på. I gruppen.

Citatet visar hur läraren, utifrån sin kännedom om de sociala relationer som finns mellan elever i
klassen, prövar övningarnas lämplighet och utifrån detta väljer bort de övningar som riskerar att
aktualisera elevers svåra situation i skolan. Hos denna lärare finns således en medvetenhet om
att verkliga relationer elever emellan följer med in i övningarna.
I de tidiga åren beskriver en lärare också att man ibland inte låter vissa barn delta i övningar som
man bedömer kan bli problematiska för just det barnet. Detta kan handla om barn som har en
problematisk hemsituation och där man vill undvika att barnet delger berättelser från denna som
kan ha en stigmatiserande effekt eller helt enkelt innebär risker ur integritetssynpunkt.
Lärare 1: Vi har faktiskt valt bort vissa barn, vissa gånger, just för att vi inte ville
att vissa saker och ting skulle komma upp. […] Så där har vi ju liksom tänkt… såna
som vi vet har…
Lärare 2: Där vi visste att det hade varit en väldigt dramatisk och traumatisk
situation. Men då var inte det barnet med på de samlingarna. För då pratade vi
mycket om rädsla, just då. Så då var det barnet inte med bara. Annars så tycker inte
jag… Det är inga barn som säger någonting som de inte säger annars i andra
situationer. Det är inte så att de avslöjar någonting på något vis eller lämnar ut sig,
jag känner inte så. Det kan lika gärna sägas någon helt annan gång i så fall.
Här finns en ambivalens i hållningen till hur barnen svarar på övningarna. Å ena sidan finns det
anledning att lyfta ut visa barn ur sammanhanget då det finns en risk att verkliga problem, i det
här fallet rädsla, ska komma till uttryck. Å andra sidan upplever de att barnen inte är mer
förtroliga i dessa situationer än i andra.
Att reflektera över övningar i relation till gruppen är emellertid ingen garanti för att inte etiskt
komplicerade situationer uppstår under de socioemotionella övningarna. Detta framkommer i en
lärarintervju:
Och som den här andra struliga [klassen] som jag hade, där var det verkligen en som hade
ett verkligt problem [mycket allvarliga familjeomständigheter]. Det visste ju inte jag om
då men han valde ju att berätta det för en kompis, inte hela gruppen, men en kompis. Då
är det ju viktigt att man som lärare är med i de situationerna och går runt och är aktiv; så
att man inte bara går och kopierar eller gör någonting annat under den tiden utan att man
verkligen är med och lyssnar. Man kanske också vet vilka barn som det handlar om, som
har det tufft hemma och sådär. Vissa övningar kanske man hoppar över också om man
har ett trasig, riktigt trasigt barn. Då väljer man ju inte de övningarna där de kan känna
sig utsatta på något vis. Men jag tror det är mer i högre åldrar det blir aktuellt […] liksom
att man tänker så då. Man måste ju titta liksom efter i de här frågorna, vara väldigt noga
med det, vara professionell som lärare. Det är oerhört viktigt, man kan inte bara köra på
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utan måste titta ut efter barngruppen, hur ser det ut, hur ser hemförhållanden ut, vad
klarar de av och vad klarar de inte av? Nu är det här en klass som är väldigt frispråkig,
högt i tak och så, så man måste ju naturligtvis... Här går det ju och köra det mesta. Men
det gör det ju inte i alla klasser.
Läraren i citatet poängterar, som vi ser, vikten av att vara professionell bland annat genom att
välja rätt övning med tanke på gruppen. Samtidigt ser vi också att läraren trots denna
professionella hållning har hamnat i en etisk besvärlig situation där känslig information från en
elev har delgivits en annan – information som läraren inte hade kännedom om. Därmed uppstod
en situation där läraren inte kunde bedöma i förväg huruvida det var lämpligt för eleven ifråga att
uppmuntras att dela med sig av erfarenheten eller om det var lämpligt för den andra eleven att
behöva ta emot det förtroendet.
Det finns emellertid en viss tvehågsenhet inför att låta barnen ”slippa” att bidra i övningarna.
Denna bottnar i en tilltro till att programmen kan ha helande effekter på traumatiserade elever.
Föreställningen att det är bra för barnen att våga berätta saker kommer också till uttryck i ett
lärarresonemang om hur man som lärare måste skapa en trygg situation där eleverna vågar vara
förtroliga samtidigt som de ska få säga ”stopp” om de inte vill vara med. En lärare svarar på
frågan om elevers möjlighet att säga stopp eller pass i socioemotionella övningar:
Ja de kan säga stopp. De kan säga att ”Jag vill inte svara”, ”Jag vet inte vad jag ska
svara” då måste man acceptera att det är deras beslut då, att man inte behöver säga.
Ibland har det varit så här att man märker att eleverna vill bara var med den man känner
sig tryggast med. Då måste jag tänka ut hur jag ska göra. Då, naturligtvis, fördelar jag
dem i grupper… Eller bestämmer jag då, vilka som ska vara tillsammans för att övningen
ska ge bästa resultat både för den elev som kanske känner sig stark och även för dem som
är lite kanske tillbakadragen
/…/[...] Vi måste ju vara pedagoger. Vi måste ju naturligtvis tänka. Vad gör vi med olika
övningar, vad är det som är bäst.
Här vill man alltså skapa förutsättningar för ett förtroligt sammanhang där barnen ska känna sig
trygga att ge uttryck för sina personliga erfarenheter. Tidigare har vi sett att lärare istället
undviker en alltför hög grad av förtrolighet av integritetsskäl och uttrycker det som problematiskt
när förtrolighet uppstår bortom deras kontroll.
Att säga ”pass” och ha tystnadsplikt

Ett sätt att ge barn och elever en utväg om de inte själva vill tala om något är, som vi redan
berört i exempel ovan, möjligheten att säga ”pass”, som är en av de regler som ramar in
programövningarna. Detta har emellertid också skapat problem för genomförandet av övningar
då många barn/elever använt möjligheten att passa och övningarna därigenom fallit. I flera av
verksamheterna beskrivs hur man i början av sitt arbete med programmet hade pass-möjligheten,
men när fler och fler elever sa pass slutade man att ha den möjligheten. I en verksamhet gjorde
man istället så att eleverna fick räcka upp handen om de ville svara på frågor och därigenom
förstärka frivilligheten i att delta. Detta var emellertid inte ett alternativ som infördes överallt där
”pass” eller ”stopp” togs bort. Samtidigt påpekas att anledningen till att ett barn säger pass är
flera.
Lärare: Men en viktig sak som vi fick lära oss var att alla elever har rätt att säga
pass. Man behöver inte säga om man inte vill. Det kunde handla om… till exempel
höjdare och bottennapp som hänt mig under senaste veckan eller något som hänt
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under helgen eller så, så får man säga pass om man vill. Och det är likadant med
sådant som man kanske har skickat hem som läxa. Att ”Jag vill inte berätta om
vilka regler vi har hemma” så då har man rätt att låta bli.
Forskare: Brukar barnen säga pass?
Lärare: I den gruppen som jag hade då när vi började då hade jag en fem-sexa. Och
där kunde jag ibland känna att de sa pass därför att de orkade inte. Inte för att de
absolut inte vill prata utan för att de orkade inte, ville inte, det var inte intressant
helt enkelt. Någon kunde, kände jag, säga pass när man skulle berätta om helgen
därför att man inte hade gjort så mycket i helgen. Det fanns inget att berätta om.
Och det var ganska vanligt då i den familjen som jag tänker på nu, att man hade
inte så mycket aktiviteter. Det hände inte så mycket.
Här gör läraren flera tolkningar av vad pass betyder när eleverna tillämpar detta. Övningarna
väckte inte elevernas intresse, i det ena fallet. Här handlade inte elevernas pass om integritet,
enligt läraren. I det andra fallet handlar det om att eleven inte har något att berätta. Det senare
kan förstås utifrån en integritetsaspekt; barn som exempelvis inte har råd att göra något på sin
fritid kanske inte vill få det exponerat i gruppen.
I en annan lärargrupp där samtliga på skolan arbetar med SET hänvisar man till en annan regel
som finns för SET-övningar som säger att det som sägs i rummet stannar i rummet. Det stannar
här också i de mentorsgrupper som barn från olika klasser ingår i. Om någon lärare är sjuk har
eleverna inte SET med någon annan lärare. De ska känna sig trygga i gruppen. Här skapas något
som liknar ett terapeutiskt rum där barnen/eleverna ska kunna anförtro lärare och jämnåriga
personliga erfarenheter. Men samtidigt konstaterar man här att det egentligen aldrig har kommit
upp några allvarliga saker. På frågan om det framkommit känsliga saker någon gång då de
arbetat med programövningar är den dominerande erfarenheten i lärarintervjuerna att detta aldrig
hänt eller att det hänt vid ett enstaka tillfälle.
Ovan framkommer alltså flera aspekter av programarbete som är av etisk relevans. Förutom att
inte ta in barn med kända eller förmodade svåra erfarenheter används möjligheten för eleven att
säga nej som ett sätt att värna integriteten. Samtidigt kan detta innebära att barnet inte bidrar till
övningen, vilket alltså har gjort att möjligheten att säga pass eller stopp har inskränkts i flera
verksamheter.
Här aktiveras ett antal professionella förhållningssätt som är baserade i ett terapeutiskt ethos, en
idé om läraren som en aktör som behandlar barns känslomässiga utveckling och vaccinerar mot
psykisk ohälsa (jfr Furedi 2004, Illouz 2008, Ecclestone 2012, Se också kapitel 1). Här finns
både en tilltro till arbetet med frågor som rör elevernas känsloliv som en läraruppgift och att
ansvaret för att skapa trygga sammanhang för detta också faller på läraren.
Detta är dock något som kompliceras när möjligheten att säga nej är ett tema som kommer
tillbaka också i elevintervjuerna. I en annan intervju från mellanåren förstärks intrycket att man
haft diskussioner om vikten av att delta i övningar för sin egen skull. När forskaren frågar
eleverna om de har möjlighet att säga pass när de inte vill prata om vissa saker svarar de så här:
Elev 1: Ibland får man det, men alltså. [Läraren] brukar säga så här ”Men då får du tänka tills vi
har…”
Elev 2: Ibland kanske hon har läst någonting. Och så om man säger ”Nej, jag vet inte” eller
någonting, och så kanske hon tror att man inte har lyssnat. Så liksom, det blir…
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Eleven ger här uttryck för att ett nej inte självklart förstås som ett legitimt nej av läraren, utan
som ovilja till engagemang. Övningarna tenderar då att blir uppvisningar i ett gott elevskap.
Detta kan också kopplas till en samtalstradition i skolan som vi i följande avsnitt kan se blir en
oreflekterad komplikation i det socioemotionella arbetet.

Socioemotionella program som samtalsmetod
Vi har tidigare i rapporten beskrivit det dominerande samtalsmönstret i skolans samtalstradition,
nämligen I-R-E (Initiativ-Respons-Evaluering), där läraren ställer kontrollfrågor till eleverna,
och sedan bedömer huruvida elevens svar är rätt, rimligt eller inte. Frågorna som finns i
programmets övningar ser ofta ut att vara av öppen karaktär. Samtidigt så döljer det sig inte
sällan en förväntan om att elevens svar ska gå i en speciell riktning. Ibland finns denna förväntan
implicit i programmet, ibland mer uppenbart som exempelvis i StegVis-programmets fotokort
som rymmer ett facit på baksidan. Detta blev tydligt i en övning som genomfördes i förskolan
som hade har temat Om-då, och handlar om empatiträning. Övningen syftar till att barnen ska
lära sig förutsäga hur andra kommer att känna om man själv eller någon annan utför en viss
handling mot någon. Alltså: om någon gör så så händer det. Från fältanteckningar hämtas
följande:
Lärare: Nu ska ni visa i era ansikten: Om jag sa att idag får ni de största glassar ni
har sett.
[Alla ser glada ut, drar upp mungipor]
Lärare: Om någon puttar till er?
Barn 1: Då blir jag sur.
Barn 2: Jag blir ledsen.
Barn 3: Jag skulle bli glad om det var en vattenrutschbana.
Lärare: Men det är inget vatten.
Barn 1: Jag skulle bli arg.
Lärare [vänder sig till barn 4 och frågar]: Om jag skulle ta fram en jättestor ganska
farlig orm?
[Barn 4 visar "rädd" med kroppsspråk].
Barn 3: Då skulle jag äta upp den.
Här kan vi se hur övningen kretsar kring att leda barnen till ett förväntat svar. Detta är också ett
exempel på hur den förenkling av samband mellan orsak och verkan i form av känslor blir
problematisk då barn bidrar med alternativa svar som utmanar programmet.
Ibland kan det, även då det inte finns förväntade svar angivna i programmanualerna, uppstå
situationer där läraren själv praktiserar samtal som bygger på I-R-E. I observationer av
programaktiviteter i klassrummet har vi noterat hur samtalen ofta glider över i sådana mönster,
där läraren ställer kontrollfrågor och att det ändå finns ett rätt svar som elevernas svar evalueras
utifrån. Ett exempel är hämtat från en lektion där temat klädstilar behandlades i en SET-övning.
Följande utspelar sig i ett klassrumssamtal i de högre åldrarna
Lärare: Vad är fult eller fint?
Elev1: Det bestämmer man väl själv.
Lärare: Ja just det, man bestämmer själv. Vilken färg är vanligast i affären?
Elev 2: Svart.
Lärare: Ja just det. Vilken färg är vanligast till skolavslutningen?
Elev 3: Vit
Lärare: Ja just det.
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Här kan vi se hur läraren ställer en fråga, som till ytan ser ut som en öppen fråga utan givet svar,
men snart glider lärarens sätt att ställa frågor över i ett I-R-E-mönster, när läraren frågar vilken
färg som är vanligast, vilken färg har man på skolavslutningen. När eleven har gett ett svar på
frågorna responderar läraren med ett bekräftande ”Ja, just det” (evaluering av elevens svar). De
två sista frågorna i citatet hade mycket lite med den aktuella SET-övningen att göra, och vittnar
snarare om hur skolans samtalstradition lätt aktualiseras och realiseras av både lärare och elever.
Frågorna i övningen var nämligen:
•
•
•
•

Vad vill du att de kläder du har på dig ska säga om din person?
Vad tror du att du signalerar med ditt klädval?
Tror du att man kan bedöma en person, veta hur han/hon är, genom att studera hur hon/han är
klädd? Varför/Varför inte?
Hur vill du att din kompis ska klä sig? Din pojk- eller flickvän?

Ambitionen i exempelvis SET-programmet är att eleverna ska lyfta fram sina autentiska
erfarenheter när de samtalar, samtidigt kunde vi se hur både lärare och elever ofta föll in i I-R-E
mönster under samtalen. Liknande observationer har gjorts i en vetenskaplig utvärdering av
SET-programmet i en svensk kommun där forskare från Tema Barn, Linköpings universitet,
funnit att lärare i konkreta övningssituationer försöker leda elever till det som benämns som
”rätt” svar (Katrineholms kommun 2012).
När innehållet i samtalet är hämtade från elevernas erfarenhetsvärld blir det extra besvärligt när
I-R-E-mönstret används och läraren bekräftar alternativt underkänner innehållet i elevernas svar.
En kritisk fråga rör vad det finns för faktiskt utrymme och intresse för eleven när läraren sätter
agendan? En annan fråga rör det faktum att vissa elever och barn avstår från att medverka. De
tycker det är tråkigt och de blir inte engagerade.

Osäkerhet i arbetet med manualbaserade program
Även om kritiken i viss mån skapat utrymme för att ifrågasätta delar av programmen, finner vi
samtidigt i vissa intervjuer ändå en kvardröjande osäkerhet över att frångå programmens
ordning. I en av verksamheterna för de lägre åldersgrupperna uppger lärarna att de egentligen
inte har funderat på programmets syfte eller innehåll, och de har heller ingen stark förankring i
manualen. De uppger att de har läst manualen vid något tillfälle för länge sedan men därefter inte
gått tillbaka och uppdaterat sig. I samtalen om manualen och hur man brukar denna som en
vägledning för genomförande av specifika övningar är det vidare tydligt att det finns en
osäkerhet över vad som händer när man frångår manualen i betydelsen hoppar över övningar
eller anpassar övningar efter den barngrupp man för tillfället arbetar med. I en av intervjuerna
framkommer att när läraren anpassar arbetet med manualen efter klassens konstellation blir hen
orolig över om hen har gjort fel, samtidigt som det väcker frågor om varför hen ska arbeta med
manualen över huvud taget. När läraren får frågan av forskaren vad hen menar skulle kunna bli
fel, så svarar hen:
Nej, egentligen skulle väl inget gå fel. Nej, fel kan det ju inte gå, så. Utan [man] får lita på att det
man tänker… alltså att det är rätt. Nej, men jag känner ju ofta någonstans att man kanske skulle
göra det bättre på ett annat sätt. Alltså det är sådana tankar. Jo, men att man frångår boken, det är
klart att jag tänker då att, ja men vi gör om det här lite på vårat sätt. Är det bra? När det finns en
bok man ska följa, så frångår vi det och då kanske… om man gör så då kanske det inte blir det
resultatet som är tanken då om man följer boken till punkt och pricka.
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Vissa lärare uttrycker alltså, som i citatet ovan, osäkerhet över huruvida deras avvikelser från
programkonceptet kan vara skadliga eller inte. Dessa funderingar rör såväl huruvida man alls lär
sig något om manualen frångås, som huruvida programarbetet kan blir direkt skadligt för
individen om detta sker. Såväl didaktiska som etiska frågor väcks alltså i samband med detta.
Som vi förstår det kan denna typ av osäkerhet hänga samman dels med hur programmen i ett
läge initierades, där vikten av att följa manualens ordning och göra alla övningar hade betonats
starkt från programkonstruktörerna och vid utbildningstillfällen. Dels kan det också vara kopplat
till frånvaron av en gemensam kollegial diskussion om programmens innebörder och
arbetsformer.
Lärares uttryckta osäkerhet rymmer emellertid viktig information om problem som är relaterade
med den undervisningsform som premieras av de manualbaserade programmen. Detta visar hur
ett manualbaserat arbete riskerar att destabilisera den didaktiska och yrkesetiska professionella
reflektioner, som inte ryms i det manualbaserade programmens koncept.
Avslutande reflektion

Det står sålunda helt klart att någonting hände med bruket av dessa program i de flesta
verksamheter i studien när medierna granskade programmen utifrån olika synvinklar. På flera
sätt skapade denna en ökad frihet för lärarna. Denna förändring i synen och bruket av
programmen skulle också kunna ses som ett återerövrande av lärarprofessionaliteten som gick
förlorad i den stund när de började följa en manual okritiskt utan att själva träffa didaktiska val
och/eller göra etiska bedömningar i den undervisning som de iscensatte.
Vi har här visat att det finns några omständigheter som återkommande lyfts i intervjuer som
viktiga faktorer när lärare tar ställning till innehåll och arbetsformer i de manualbaserade
programmen. Här reflekterar man över huruvida programmen är åldersadekvata och över risker
som rör barns/elevers integritet och de sociala relationerna i barn- eller elevgruppen.
Samtidigt ser vi också punkter i intervjumaterialet där lärare ger uttryck för en kvardröjande
osäkerhet över huruvida det kan vara skadligt att frångå manualerna. Vi kan också se, då vi som
forskare deltagit i ett stort antal övningstillfällen, att programmen också inbjuder till ett arbete
med social och emotionell träning som, även då man valt att frångå vissa övningar eller
modifiera ett specifikt innehåll, relativt oproblematiserat realiserar en dominerande
samtalstradition i skolan.
Det finns i de olika fälten en medvetenhet om frågor som berör dessa etiska aspekter, men här
finns en del fallgropar. Programmens övningar öppnar upp för etiskt problematiska situationer
som även en etiskt medveten lärare kan ha svårt att kontrollera konsekvenserna av. När
programarbetet blandas in i de elevfostrande inslagen i skolan, där elever ska lära sig/visa sig
vara goda elever som bidrar till framgångsrikt genomförda övningar så skulle också normkritiska
perspektiv vara förtjänstfulla för att sätta ljus på lärares föreställningar om barns känsloliv,
sociala relationer och deras integritet.
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7. Vad ska programmet vara bra för?
SET är ju ett ämne, som inte många tror att det är. För vi har det bara en gång i
veckan kanske. Varje ämne har man ju två gånger i veckan, till exempel. Men SET
är ett ämne som är jättebra egentligen. Man tar det inte som ett ämne, för andra de
tycker inte det är ett ämne, men i alla fall vi tre tycker det. Alltså, man kan inte bara
gå och säga fula ord till en, och en lärare inte… bara tar och pratar med en, utan
man kan väl ha ett ämne där man kan lära sig och diskutera hur man ska vara mot
varandra.
(elev skolår 5)
Skolan är, som tidigare påpekats, en institution som är utbildningspolitiskt styrd och som getts
två uppdrag: Kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Målen och innehållet för
kunskapsuppdraget finns preciserat i kursplaner och ämnesplaner, för grund- och
gymnasieskolan, medan mål och innehåll för demokratiuppdraget inte på motsvarande sätt blivit
preciserat i kurs- och ämnesplaner, åtminstone inte i termer av ett väl avgränsat kunskapsstoff.
Snarare har demokratiuppdraget uttryckts i termer av värden som ska genomsyra hela skolans
verksamhet. Att skolämnen förstås som ramar för specifika kunskapsstoff är allmänt vedertaget,
även om det inte råder konsensus bland lärare vilket kunskapsstoff som är det önskvärda i olika
ämnen, exempelvis vilken litteratur som eleverna bör få möta i svenskämnet (se exempelvis
Tahavenius 1999, Hultin 2006, Bergman 2007).
När det gäller den socioemotionella träningen finns en utbredd föreställning bland lärare och
annan personal kopplad till skolan, i de fält vi studerat, att såväl demokratifostran som
utvecklandet av social och emotionell kompetens är något som utgör ett specifikt kunskapsstoff
som ska utvecklas i formaliserade insatser. Men vad betyder det att aspekter av vad det är att
vara en människa i en delvis privat betydelse bli ett undervisningsprojekt, ett ”ämne”, som
eleven ovan har kommit att kategorisera detta som? Vad är det man ska läras sig? I detta avsnitt
ska vi se närmare på hur olika aktörer – lärare, elever, rektorer och föräldrar – uppfattar
programarbetets syfte och nytta. De olika aktörsnivåerna kommer att behandlas separat utifrån de
olika arbetsområden och nyttor som framhålls med programarbetet. Inledningsvis kommer
emellertid idéer om de problem som programmen ska hantera att sammanfattas och sättas in i en
förståelseram.

Vilka problem löser programmen?
Den problemförståelse som programmen ger uttryck för återspeglar de diskurser som inom
barndomssociologin beskrivit som uttryck för föreställningar om barndom som en riskfylld fas i
livet och barns ökade sårbarhet (se Jackson & Scott 1999, Stearns 2003) samt den terapeutiska
kulturens värden som framhåller arbete med individers (här barns) känsloliv som avgörande för
liv och hälsa. Skolan som influerad av en terapeutisk kultur blir därmed en plats i vilken barns
känsloliv hamnar i fokus. De socialiserande institutionerna, förskola och skola, framstår i detta
som kompensatoriska arenor i barns liv, arenor där brister i barnens liv utanför skolan ska
motverkas.
Programmen som aktualiseras i denna studie presenterar sig, i linje med ovanstående,
huvudsakligen som verktyg för förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och för
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utvecklande av social och emotionell kompetens. De båda programmen är olika ifråga om sin
betoning på vilka problem som programmen ska kunna lösa. SET-programmet är det som
starkast tar sin utgångspunkt i en beskrivning av hur problemfylld skolan är idag. I denna
problembild ingår också förhållandevis etablerade föreställningar om dels respektlösa och
”ouppfostrade” barn med ett dåligt språkbruk, samt barn som lider av någon slags psykisk
ohälsa. Det åligger skolan att hantera denna typ av problem. Dels återkommer föreställningen om
de utsatta lärarna som ska reda ut de problem som följer av detta. Så här beskriver en SET-pilot
den situation man befinner sig i, något hon också menar motiverar bruket av dessa program:
Men så ser det ju ut i hela samhället. Att problemen ökar, att barnen blir mera
stressade och mera oroliga och det finns fler och fler som inte kan kontrollera sina
känslor. I varje barngrupp så finns ju några som har de här raseriutbrotten och så,
och det har ju eskalerat. Så jag tror att det måste vara utifrån det som man tycker att
man ska använda någon form av program eller vad man ska kalla det för.
Detta är en syn på barndom där programmens problemförklaring och denna lärares förståelse av
densamma åtminstone bitvis sammanfaller. Detta kan ses som en beskrivning av ett upplevt eller
föreställt ”nuläge”, men samtidigt också som en del i upprätthållandet av en historiskt seglivad
föreställning som har präglat, och präglar skolan och som ofta har uttryckts genom historiskt
återkommande kommentarer över hur illa ställt det är ”idag” med barnen och deras föräldrar.
Synsättet på barndomen som en livsfas, som innehåller fler problem än tidigare i historien och
som därmed kräver fler åtgärder, uttrycks som sanningar i dominanta samhälleliga diskurser om
barndom (Börjesson & Palmblad 2003, Bartholdsson 2007). Det paradoxala i dessa
barndomsdiskurser är att samtidigt som barns och ungas problem individualiseras, så
konstrueras, som nämnts tidigare, barndom som en livsfas som generellt förutsätter vissa
specifika utvecklande åtgärder. Det är också på denna generella nivå som flera av de lärare och
rektorer som vi intervjuat rör sig i sina resonemang, där barnen eller eleverna beskrivs som ett
generaliserat ”de” om vilka man kan göra kategoriska uttalanden (jfr Bartholdsson 2007,
Katrineholms kommun 2012). Utifrån detta synsätt förstås det manualbaserade arbetet som ett
stöd för barnen i deras utveckling.
Signaler om att ett generellt behov av att arbeta med barns sociala och emotionella kompetenser
föreligger har också kommit från ledningshåll i kommunerna och, som vi sett i
inledningskapitlet, genom rekommendationer eller påbud från statliga myndigheter som
Skolverket och folkhälsoinstitutet om att man i skolan och förskolan bör jobba med något
program.

Vad ska man lära sig?
Vi ska nu övergå till hur olika aktörer i skolan uttrycker sig om programarbetets nytta. Vad är
programarbete bra för? Och för vem är detta bra? Föreställningar om nyttan med programmen
ligger på olika plan hos olika aktörer. Ifråga om övergripande syften med programmen rör det
sig för lärarnas och rektorernas del mellan frågor som handlar om värdegrundsarbete eller
ordningsproblem på skolan samt individuell utveckling av självkänsla och olika personliga
förmågor. Det handlar också om metodologiska frågor; om att ha ett material som styr upp det
socioemotionella arbetet. För barnen och elevernas del handlar nyttan med programmet om
alltifrån att det är kul att spela sketcher till de som kraftigt ifrågasätter nyttan med detta över
huvud taget.
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Lärare och ledning om nyttan
När det gäller vad lärare och skolledningar menar att barnen/eleverna ska lära sig genom
programarbetet, framhålls återkommande några aspekter som särskilt viktiga; aspekter som
också är centrala i programmaterialen. Dessa är exempelvis förståelse för olikhet samt att bygga
upp självkänsla, självförtroende och självkännedom; att arbeta med känslor och att sätta ord på
dem; att skapa ett gott socialt samspel, vara en god kamrat och att stå emot grupptryck; att arbeta
mot mobbning. Socioemotionella program beskrivs också som redskap för värdegrundsarbete.
Programarbete förväntas också leda till ett positivt klimat bland både personal och elever.
I det följande kommer utsagorna om programarbetets nyttor att presenteras under några
huvudkategorier som framträdde i intervjuer med lärare och skolledning. Dessa handlar således
om konflikter, elevers sociala och emotionella utveckling, att kunna uttrycka sig, att ha roligt och
att ha ett gemensamt professionellt förhållningssätt.
Konflikthantering och elevers sociala och emotionella utveckling

Det framgår i flera lärarintervjuer att verktyg för konflikthantering är något som efterfrågas. I
mediedebatten om tillståndet i skolorna har just konflikthantering varit ett efterlyst
kompetensområde hos lärare. De svenska lärarutbildningarna har också ålagts att explicit arbeta
med detta genom att ett innehåll i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska behandla just
”konflikthantering”. Att lösa vardagens sociala krockar har lyfts upp som ett eftersatt område
och här har den typ av program som arbetar med social och emotionell träning landat lämpligt
som hjälp att lösa detta. I linje med detta är en av de saker som lyfts fram som bra med
programmen i lärarintervjuer att de ger verktyg för att lösa och förebygga konflikter (jfr
Gustafsson Lundberg kommande). I detta sammanhang uttrycks en tilltro till att det som övas i
klassrummet är överförbart till andra situationer och sammanhang:
Det är ju att det förstärker, alltså på något sätt, oss och hjälper oss med olika
konflikthanteringar. När det uppstår olika situationer, att man kan ha SET och de
här övningarna bakom när jag sedan försöker lösa konflikten med eleverna. För att
de måste bli påminda ständigt om att det är inte bara SET på lektionerna. Att vi
måste ha det i vardagen. Jag, i alla fall, gör så. Så då påminner jag ”Kom ihåg vad
vi har övat. Glöm inte det.”
Tilltron till övningarnas nytta eller överförbarhet från en situation till en annan, från klassrummet
till ”vardagen” är grundläggande för vad man tror att man kan åstadkomma genom arbetet med
dessa program. Samtidigt visar forskning från olika områden att inlärning ifråga om moralfrågor
och beteenden inte alls fungerar så enkelt (se vidare Zimbardo 2007). Det vi lär oss i en viss
situation är beroende av denna situations sammanhang och omständigheter. Och sammanhanget
är ju oftast nytt eller åtminstone ett annat när vi byter miljö, vilket gör att det som vi en gång
lärde oss under andra förutsättningar inte per automatik aktualiseras om vi hamnar i en ny
situation där vi avkrävs ett ställningstagande eller en viss handling. På så vis kan man fundera
vidare över vad det är som övas när konfliktlösning är föremålet för SET-undervisningens
övningar.
Några konkreta inslag för konfliktlösning, eller metoder för att undvika konflikter,
exemplifierades också i intervjuerna:
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Senast igår var det någon konflikt. Du vet, en blir irriterad på en annan och den
andra, naturligtvis, måste svara eller ge tillbaka då. Och vi har ju haft, för inte så
länge sedan, en sådan där rolig övning… Alltså att man ska kunna vara smartare
och kunna svara på ett sådant sätt att man inte förstorar konflikten. Men man är så
smart i sitt svar att den andra blir tagen lite grann av… och måste vara tyst och
fundera på det här. Ett exempel det var ju som när vi övade om någon har konstiga
kläder eller någon konstig frisyr. Då fick de ju öva sig då att man ska svara ”Du
tycker att min frisyr är konstig men det tycker inte jag. Min frisörska har sagt att
den här passar jag jättebra i” och det är ju det jag försökte säga till den här eleven
igår. ”Det var ju det du skulle svara” Men det är inte lätt. Man måste hela tiden
träna och bli påmind om just det här.
Exemplet visar på hur eleverna tränas i strategier för att minimera eller kanske förhindra att
konflikter blossar upp. De lär sig att svara smart i syfte att så att säga ta udden av den
förolämpning som uttalas av den som klagar på en elevs frisyr. Resonemanget är just ett
exempel på konflikthantering. Eleverna lär sig hur de ska göra, hantera, för att smidigt ta sig
vidare. Detta är naturligtvis viktigt då det blir orimligt att plocka ner alla kommentarer av
negativt slag som sägs mellan elever dagligen till botten. En reflektion i relation till detta är dock
att det också är nödvändigt att ibland diskutera varför det inte är OK att tala nedsättande om en
annan persons frisyr. Vi uppfattar att sådana samtal på ett självklart sätt äger rum, men de
verktyg som finns i programmen erbjuder inte vägledning i sådana varför-frågor. Tidigare
forskning har visat att när det kommer till frågor som rör värdegrunden tar lärare i hög
utsträckning spjärn emot egen erfarenhet och sunt förnuft (Thornberg 2008). Detta reser vidare
frågor kring de manualbaserade programmens koppling till värdegrundsfrågorna. På vilket sätt
bidrar program som SET till en fördjupad reflektion kring varför värden som autonomi,
jämlikhet och solidaritet betraktas som centrala värden för skolans demokratiska
fostransuppdrag?
Filosofen Kristján Kristjánsson har i sin bok Aristotle, Emotions and Education (2007) gjort en
jämförelse mellan en dygdetisk syn på vad emotionell dygd innebär och den syn på emotioner
som återfinns i EI d v s teorin om emotionell intelligens. Kristjánsson skiljer i sin analys
exempelvis mellan att vara moralisk och att vara smart, (clever). Kopplat till en konfliktsituation
kan ”att vara smart” handla om att ta sig ur en konfliktsituation på väldigt skilda grunder. I fokus
för en smart lösning står inte med nödvändighet frågor om rätt och fel eller gott och ont. Det
smarta är just att minimera eller förhindra att det blir någon fortsatt diskussion. En moraliskt
kvalificerad lösning ställer mycket högre krav på de inblandade. Då gäller det inte bara att
minimera eller förhindra utan också att förstå varför det är viktigt att konflikten förhindras att
blomma upp och varför det finns handlingar som inte är moraliskt rättfärdiga (se Gustafsson
Lundberg kommande).
Förutom denna typ av träning i ett ge svar på tal, så framkommer föreställningen om att elevers
olikheter är en viktig källa till konflikter. Att hantera och acceptera olikhet framträder som en
central del av social och emotionell träning. Detta ska göras både genom att eleverna ska
utveckla en förståelse för att alla är olika och genom att de utvecklar en god självkänsla (och
därmed inte blir hotade av egen och andras olikhet). I citatet nedan ger en rektor uttryck för
betydelsen av att arbeta med förståelse för olikhet, som ett sätt att undvika konflikter, i samband
med att hen förklarar nyttan med SET-programmet:
Ja, att bli socialt fungerande människor. Så tänker jag. Att kunna umgås och kunna
hantera konflikter också. Man kan ju bli osams. Det kan ju vara så att vi tycker inte
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lika! Nej men måste vi tycka lika i allting då? Och hur förhåller vi oss då? Därför
att det finns ju ett inbyggt sätt i oss kanske redan som små att vi vill ha rätt. Det jag
säger är rätt. Min uppfattning är den rätta uppfattningen. Men det går ju faktiskt att
leva bredvid varandra med olika uppfattningar och förhålla sig till att vi tycker
olika. Vi gillar varandra. Vi gillar inte att umgås i allt men vi kanske gillar att spela
fotboll ihop. Ja men spela fotboll ihop då, när ni ses. Så.
Frågan om olikheter och föreställningen att olikhetsfrågor ligger till grund för konflikter fungerar
som ett motiv till att just dessa övningar framstår som viktiga. I en lärarintervju från
verksamheten med yngre barn, beskrivs vikten av att betona olikheter som viktig för att främja
förståelse och hänsyn hos barnen:
Det är det sociala bara. Förståelse för varandra och att man tänker olika, tänker jag.
Och, ja… bli lite mer medveten helt enkelt. Alltså /… / ja, men det här med
respekten och visa hänsyn och det är rätt mycket som kommer in där. Det jobbar
man med hela tiden men inte så medvetet. Jag tycker att det /…/[...] är bra, SET, att
man får sitta ner där och lyssna på varandra och någon tycker så, han tycker så, så
kan man känna. Jaha, känner du så? Jag känner så. Vi är olika.
En annan aspekt är olikheter som en fråga om att acceptera olika preferenser, vad man gillar att
göra eller inte. I en lärarintervju diskuterar vi en övning som behandlar just detta och hur läraren
tänkte när denna övning valdes ut.
Lärare: Ja, nu var inte den flickan med, för hon fick ju gå och baka då. Men lite
grann kändes det som ”Nej men jag provar det här” för att de kommer ju och säger
ofta, nu var ju det här speciellt för de här tjejerna ”Hon vill inte leka det här med
mig, jag vill leka det”. Liksom att de vill leka olika saker. Sen pratade vi ju lite om
det då. Men jag tänkte att jag skulle se om det kommer upp lite mer om det, lite
mera. Därför valde jag det kortet.
Forskare: Om du utvärderar den övningen då? Vad tänker du?
Lärare: Nej, det kom ju kanske inte riktigt dit jag tänkte då. Men jag tänkte man
kan ju ha det med lite, i alla fall. Man kan ha det med sig… Jag om man säger så
då. Om man ser det här igen, att de kommer och säger att ”Hon vill inte leka det
med mig, och jag vill va det” att man kan också få det ”Men nu tycker ni ju olika."
Lika, olika, så.
Med hjälp av övningar ska barnen tränas i en acceptans inför att de tycker olika. I resonemangen
ovan betonas också, i linje med tilltron till det formella lärandet som det som värderas högst, att
programmet gör ett redan pågående arbete mer medvetet utformat.
Det som avses med olikhet/likhet här är inte företrädesvis det som rör normalitet och avvikelse,
utan smak och åsikter. Alla olikheter kan, under detta paraply, accepteras och inget
ifrågasättande av andras handlingar och preferenser uppmuntras (jfr Lindholm 2014). Värt att
notera är avsaknaden i programmen av uppmaningar till diskussion och problematisering av
olika normer, som exempelvis ligger till grund för diskriminering och mobbning. Istället
konstrueras en föreställning i programmen om ett konflikt- och friktionsfritt vardagsliv som ska
kunna uppnås genom övningar, vilket exemplet med att svara smart illustrerar. Den moral och de
uppförandepreferenser som programmen förespråkar förblir också oproblematiserade.
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Att lära sig att sätta ord på känslor, att uttrycka sig och att stå för sin åsikt

Programarbete motiveras för de yngre barnens räkning, också av att det är viktigt att kunna sätta
ord på det man känner. Detta uppfattas som ett led i barnens språkliga utveckling, något som
framkommer när en lärare diskuterar vad som var tilltalande med programmet innehållsmässigt:
Det var nog mer att sätta ord på de känslorna man hade och att man får lite hjälp.
För när man har mindre barn så är man ju med dem mer, man får vara med i leken,
eller vad ska jag säga, i rummet utan att de störs av att man är där. Och då hör man
ju mycket och kan gå dit på en gång och fråga hur det var eller varför det hände så
här och se hur ledsen hon blev, och nu får vi försöka trösta och vad ska vi göra för
att hon ska bli glad igen. Men, ja, jag vet inte. Så lite mer sätta ord på känslorna,
men det hade man ju också kunnat… Alltså ja men efteråt: Lite blåögda tycker jag
att vi är!
/…/[...]
Ja. Det här är mer en punktinsats just för att sätta orden då möjligtvis. För annars
gör man ju det här hela dagarna, från morgon till kväll. Utan att tänka på det.
Här återkommer läraren till att det som vi möter i fler intervjuer: att detta arbete är något som
man gör hela tiden, men som blir formaliserat genom programmen. Lite senare i intervjun
kommer vi in på frågan om vad för slags ord det är som programmen fokuserar och varför de är
viktigare än andra ord.
Lärare: Jag kan inte säga att de är viktigare än andra ord.
/…/[...]
Forskaren: Men just den här betoningen på att man ska lära sig ord, att man ska
kunna uttrycka sig?
[Tystnad]
Lärare: Ja. Alltså vi har ju egentligen inte pratat så mycket om det här. Det är ju en
jättebra grej nu som du tar upp: alla orden i sig. Varför just dom här är viktiga. Säg
det?
Till skillnad från andra ord som uppenbarligen kan läras utan program, har just ett psykologiserat
och terapeutiskt orienterat språkbruk premierats när programarbetet kommer att handla om
språkutveckling. Att det finns andra ord som också skulle kunna vara av vikt att arbeta med kan
förvisso inte i sig automatiskt diskvalificera programmens fokus, men det är värt att påpeka att
dessa program och det fokus som ligger på att tala om känslor, och att lära sig känsloord, har en
god grogrund i det som benämns som en terapeutisk kultur, som vi diskuterade i
inledningskapitlet till denna rapport (se exempelvis Furedi 2003). Barnen skolas här tidigt in i en
särskild slags känslodiskurs.
För de äldre elevernas räkning handlar den verbala förmågan som programmen ska ge om en
något annan innebörd än att sätta rätt känslobenämning. Här fokuseras istället en mer
fundamental kommunikativ kompetens där det handlar om att kunna sätta ord på sina tankar. I en
rektorsintervju för äldre elever lyfts betydelsen av att kunna verbalisera sina känslor:
En del har det naturligt och har det med sig hemifrån och det blir aldrig några
problem men det vi har sett i vissa klasser. Det är att kanske framför allt killar blir
duktigare på att uttrycka sig vad man tycker och tänker och kan sätta ord på det. Så
jag tycker att det svarar emot att lära sig att säga vad man tycker på ett sätt så att
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det fungerar i en grupp. Att inte bara kasta ur sig det utan ta ansvar för det man
säger och att du tar ansvar för hur det landar hos dig och att lyssna på andra.
Programarbetet tillskrivs här kapacitet att göra elever, i synnerhet pojkar, duktigare på att
uttrycka sig enligt sociala konventioner. Kopplat till detta med att våga säga vad man tycker är
också idéer om självkänsla, något som aktualiseras i ett flertal sammanhang. Detta tas upp i en
intervju med två lärare i mellanåren:
Lärare 1: Ja, precis. Men självkänslan och det här att våga visa vad man kan och
våga visa vad man tycker och allt det här…
Lärare 2: Och stå för sin åsikt!
Lärare 1: Ja. Och att man försöker föda det här jaget så mycket som möjligt på de
här eleverna. Liksom att, uttryck och berätta för andra vad du är bra på liksom, och
de kan berätta för dig först vad du är bra på så att du får bygga upp din självkänsla.
Mycket det har vi jobbat med för att vi har många barn med låg självkänsla. Och då
ser man att det händer lite saker.
Lärare 2: Hos vissa märks det.
Att ”föda det här jaget”, är det uttryck som här används för att beskriva arbetet med elevernas
självförtroende, som sägs gälla ”många barn”. Bristande självkänsla är i sammanhanget den
faktor som förklarar elevers institutionella tillkortakommanden vad gäller att våga ta ordet såväl
som när det kommer till mobbning. Låg självkänsla gör, enligt det som framkommer i
intervjuerna, barn både tillbakadragna och utagerande elaka. Denna förståelse av barn stämmer
väl in i den större diskurs om barns sårbarhet och ofullkomlighet som vi tidigare talat om i
relation till den terapeutiska kulturen (Furedi 2002, Sterns 2003, Ecclestone & Hayes 2009, se
också Bartholdsson 2007:166ff, 2010:142ff).
Ett gemensamt positivt professionellt förhållningssätt

En av de fördelar som framhålls med programmet är att det i arbetet med eleverna skapas en
gemensam hållning från de vuxnas sida. Med hjälp av programmet kan ett gemensamt språk
utvecklas och det antas i några intervjuer att det underlättar för de yngre eleverna och elever i
mellanåren att höra samma sak från alla vuxna. För att nå dit behöver man också tillåta att
kollegor påtalar när man uttrycker sig fel som lärare. Detta ska göras på ett sätt som inte är
otrevligt. Det gemensamma förhållningssättet präglas av en positiv inställning. Särskilt när det
gäller SET-programmet så är det positiva något som framhålls. En hörnsten i den gemensamma
hållninghållningen är att ignorera det dåliga och bekräfta det positiva. Den gemensamma
hållning som lärare och rektorer i intervjuer förespråkar finns också föreskriven i programmet (se
Kimber 2007). Där skrivs den fram som en förutsättning för det socioemotionella arbetet och
utgör därmed inget som lärarna förväntas processa sinsemellan. Därmed uppmuntrar eller
utmanar inte programmet lärarna att diskutera vikten och konsekvenserna av en gemensam
hållning och vad denna i sådana fall skulle bestå av.
Det positiva anslaget är inte framträdande på samma sätt i StegVis/Start-programmet och heller
inget som de lärare som arbetar med detta framhåller specifikt. Som vi sett tidigare är det viktigt
i SET-programmet att inte skicka negativa budskap. Ett sätt att förverkliga ett positivt
förhållningssätt är att undvika ordet inte i det tillrättavisande språk som lärare använder. Istället
ska läraren ge mycket beröm. I SET-materialet för förskolan presenteras en pyramid för hur
barn/elever ska bemötas (Kimber och Petré 2008:13):
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Basen är positiv förstärkning och ju högre upp i pyramiden man behöver klättra för att komma
till rätta med elevers uppträdanden, ju mer öppen styrning blir det fråga om. En lärare refererar
till denna pyramidmodell:
Hur du ska förhålla dig i klassrummet till dina elever. Du ska ha uppmuntrande
klimat /…./[...] du ska ha ordning och reda /…/[...] det handlar ju mycket om
beröm. /…/[...] Och jag minns på SET så fick vi lära oss en pyramid och där var ju
basen så jätteviktig och där står allt det här: uppmuntran, förstärkning, ha roligt, tid
tillsammans, att man trivs. Och sedan högst upp där är regler och konsekvenser och
har man basen då behöver man inte ha så mycket regler.
Här eftersträvas en skoltillvaro där elever och lärare har trevligt tillsammans och där regler blir
överflödiga. Detta bygger dock på att alla inblandade parter självreglerar sig både vad gäller
lärarnas positiva hållning till elever och elevers förmåga till positivt sanktionerade uppträdande.
Så långt som möjligt ska alltså öppen styrning av elever undvikas. Detta blir exempel på en dold
maktutövning där kontroll och formande av eleverna sker i termer av välvilja, snarare än tvång.
Denna professionella hållning förutsätter att barnen accepterar denna ”vänliga” styrning; att de
inte obstruerar (Bartholdsson 2007). En viktig aspekt av arbetet med SET är, som sagt, att man
lyfter fram det positiva och det konstruktiva och därmed vänder blicken från det negativa. En
lärare uttrycker sig på följande sätt om detta:
Enligt deras modell som jag tycker är bra, det allra bästa med det hela, det är att
man också tar upp, det mesta man tar upp det är positiva känslor och en positiv
synvinkel ur... Om man nu tar upp en konflikt till exempel, vad kan ha hänt och
tittar på bilder på en ledsen pojke till exempel, vad kan ha hänt här? /…/[...] Men
då är det ju ändå ingen som har blivit utsatt för det så det är ju inte något negativt
på så vis men annars är det ju alltid det positiva. Vad är bra med det här? Hur ska vi
göra för att göra det på rätt sätt från början? Inte att man börjar med det här
negativa, för då blir det, det som blir normen. Det är bättre att ha det positiva som
en norm och sen diskutera om det blir någonting negativt utifrån det naturligtvis.
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Det positiva i att vända det negativa till något positivt vittnar även en kollega till ovanstående
lärare om:
Vi har liksom lärt oss att tänka på ett annat sätt som gör att vi kan möta barnen på
ett helt annat sätt. För många, många år sen då bara skällde man och sa ”du får
inte”, ”du ska inte”, nu är det istället hur man liksom vänder på frågorna så det blir
ett mycket mer positivt, ja, klimatet blir på ett helt annat sätt och det har, vet man
ju, att det liksom är positivt. Det ger resultat. Och är man positiv mot barnen även
fast det händer tråkiga saker så ger det, liksom... /…/[…] Man lär sig tänka på ett
annat [sätt]. Förhållningssättet förändras. Det är ju mycket det, hur vårat
förhållningssätt, som vuxna, hur vi bemöter och hur vi är och tänker, som gör hur
barnen är sen.
Här beskriver läraren en slags professionell lättnad över att inte behöva skälla, utan att istället få
vara positiv. Att säga nej eller inte skapar enligt detta upplägg negativa spiraler. Detta är också
kopplat till att vara en god fostrare, att bemötandet får konsekvenser för elevernas utveckling.
Med SET-materialets betoning på att ha en positiv ingång till eleverna följer också att lärare ska
ignorera negativa beteenden. Detta innebär även en disciplinerande aspekt av programmet, där
läraren signalerar vad som inte är önskvärt genom det som kan framstå som ett icke-handlande,
det vill säga ignorerandet. En lärare för de äldre eleverna uttrycker emellertid en viss tveksamhet
över om detta alls är möjligt:
För det handlar om utsläckning [skrattar], man ska släcka bort det dåliga beteendet
och då ska man ignorera det helt, men det går inte.
De lärare som är citerade ovan finns förvisso på olika skolor och i olika stadier av
utbildningssystemet, men deras resonemang visar att det finns olika grad av tilltro till det odelat
positiva som ledstjärna. Läraren i citatet ovan tar träffande hjälp av den behavioristiska termen
”utsläckning” för att beskriva hur det är tänkt att lärare ska förhålla sig till oönskade beteenden
hos elever, det vill säga att vissa oönskade beteenden helt ska släckas ut genom ignorering, vilket
läraren i fråga ställer sig skeptisk inför. Även om begreppet ”utsläckning” inte används i SETprogrammet, så talas det där om positiv förstärkning, en term också myntad inom den
behavioristiska traditionen. Detta behavioristiska synsätt på människan och lärande, som inte
funnits i svenska läroplaner efter Lgr80 (se Tornberg, 2000 och Säljö 2000), görs i programmen
till moralisk grund för den gemensamma hållningen som skrivs fram. Att de värden som det
socioemotionella arbetet aktualiserar genom programmen inte motsvarar de värden som uttrycks
i läroplanen för skolan blir speciellt besvärligt med tanke på att SET-arbetet sägs svara mot
skolans värdegrundsuppdrag (jfr Berg et al 2013). Uppfattningen om att lärare på en skola bör ha
en samsyn, säga samma saker, stå för samma saker, uttrycks av flera lärare och rektorer i vårt
intervjumaterial. En rektor kopplar ihop etablerandet av en samsyn med skolans
värdegrundsarbete på följande sätt:
Alltså, så här tänker jag: Värdegrundsarbetet är /…/ […] jätteviktigt på skolan. Att
man liksom jobbar efter det här med att skapa ett bra klimat och ett förhållningssätt
till eleverna som... Just det här med att eleverna känner igen. För är vi flera vuxna
som säger samma sak ungefär... ”Det här är det som gäller på den här skolan” och
då är det ju alltid bra om vi har en, det här med att kanske SET, en del av det
arbetet och så... Ja sedan om man har några andra också men liksom att vi möts i
det här jobbet.
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I citatet ovan ser vi hur den gemensamma hållningen (”fler vuxna som säger samma sak
ungefär”) förstås som viktigt för värdegrundsarbetet. Det framgår också att den gemensamma
hållningen bland de vuxna ska användas i upplysande syfte gentemot barnen (”Det är det här
som gäller på skolan”), vilket kan förstås i termer av disciplinering. Hur vi ska vara mot
varandra, vilka värden som ska gälla på skolan, beskrivs inte som något som lärare och elever
behöver diskutera sig fram till, som är grundtanken i ett deliberativt synsätt på skolans
värdegrundsarbete, som beskrivits i inledningskapitlet. Det är också värt att notera att samtidigt
som programmet betonar en fostran för tolerans gentemot olikhet bland eleverna, så förespråkas
det samsyn och likformighet i värderingar hos personalgruppen som förväntas tala med samma
röst. Det gemensamma är dock att varken personal eller elever uppmanas eller utmanas av
programmen att diskutera olikhet eller vilka konsekvenser olika värden och preferenser medför.
Bristen på ett reflekterande perspektiv, exempelvis ett deliberativt sådant, på värden och
värdegrund i programmen samt i vårt intervjumaterial, medför en essentiell förståelse av
värdegrunden. Detta innebär att värdena behandlas som givna och något som ska läras ut till
eleverna (”Det är det här som gäller på skolan”).
Trots att den övergripande idén är att man ska ha ett gemensamt förhållningssätt till eleverna,
förklaras framgången i programarbetet i vissa intervjuer med den individuella lärarens hållning.
Detta framkommer i en intervju med en verksamhetsledare där frågan som diskuterades
egentligen handlade om vad barnen lär sig:
För mig har det nog givit väldigt mycket det här. Det jag kommer på nu. Det som
jag tycker har varit/…/[...] väldigt positivt med utbildningen det var ju att man la
väldig stor fokus också på /…/[...] det här med ledarskap och förhållningssätt.
Alltså du som pedagog är, liksom det är du, det är dig det kommer an på liksom hur
du har i din klass. Det var ju som jag var inne på, man kan göra vilka övningar man
vill dåligt fast det är ett bra material och så blir det dåligt eller så kan man göra
någonting väldigt bra av ett dåligt material.
Huruvida programmets mål infrias är, enligt läraren, till viss del beroende av den gemensamma
positiva hållningen, men i slutänden främst den enskilda läraren. På en skola där man alltmer
övergett arbetet med SET beskrivs söndringen av det gemensamma som följer:
Alla jobbar inte [längre] utifrån samma förutsättningar och att man inte har samma
inställning. Jag kan känna det väldigt tydligt på ett ställe i huset här att det är
många nya och, där man har det här negativa förhållningssättet. Eller jag ska inte
säga att förhållningssättet är enbart negativt men det är väldigt mycket negationer i
det man säger…
Vi kan alltså se att en gemensam hållning är en av de nyttor som flera informanter framhåller när
det handlar om vad man får ut av att arbeta med SET. Programarbetet förutsätter som tidigare
påpekats i någon mening en gemensam hållning, som kan förstås som en långsiktig och
engagerad investering från programlojala lärare som kollektiv. För en del lärare framstår kravet
på gemensam hållning dock som tvingande, vilket riskerar att bli svårt att uttrycka då avvikande
uppfattningar blir störningsmoment när konceptet bygger på konsensus och gemensam hållning.

Barnens och eleverna utsagor om programmens nytta
I följande avsnitt ska elevernas syn på nyttan med programmen närmare presenteras. Precis som
vi sett i genomgången av lärarnas uppfattningar om nyttan med programmet, framkommer att
eleverna och barnen i vissa stycken har ganska fragmentariska uppfattningar om vad det är tänkt
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att man ska lära sig genom SET respektive Stegvis-arbetet De har också olika uppfattningar om
vad Livskunskapen/StegVis ska vara bra för.
De allra yngsta barnen tycker förvisso att det är roligt när lärare spelar upp små rollspel där de
beter sig som barn, men här finns också, uttryckt under pågående StegVis-övningar, upplevelser
av att det är tråkigt. På frågor om vad man ska lära sig ger de yngsta barnen lite olika bud. Någon
säger det är för att man ska vara snäll, flera barn menar att det är för att man ska veta hur man
ska se ut när man är en känsla. I arbetet med de yngre barnen så är det en hel del fokus på just
hur man ser ut när man är exempelvis arg, ledsen, glad eller överraskad. Även i mellanåren ger
eleverna uttryck för att de tycker att det är kul både när de själva och lärarna spelar upp små
sketcher. Det är snarare teatern som sådan, inte de sedelärande aspekterna, som här lyfts fram.
En förståelse av SET-programmet i de lägre åldrarna är att det handlar om att man ska lära sig att
läsa och skriva eftersom detta är den enda aktivitet i den aktuella verksamheten då de skriver i
sina böcker (de som inte kan skriva får en lapp av läraren som de kan skriva av). I en
elevintervju bland de yngre barnen förklaras ett helt annat syfte med SET på följande vis:
Forskaren: Vad skulle du säga? Vad är livskunskap för någonting?
Elev: Ja, man lär sig mycket av det kanske, man bakar kanske och… Ja, man gör
mycket av det!
Forskaren: Att baka? Brukar ni göra det?
Elev: Nej, men femsexorna brukar göra det!
Forskaren: Vad brukar ni göra när ni har livskunskap då?
Elev: Pratar om känslor och grejer.
Forskaren: Ja, om tillexempel vilka känslor då?
Elev: Ja, rädd, farlig… ja, och de.
Forskaren: Är det bra tycker du att ha livskunskap?
Elev: Ja.
Forskaren: Vad brukar du lära dig då utav att ha livskunskap?
Elev: Inget.
Forskaren: Ingenting?
Elev: Nej.
Forskaren: Men varför gör ni livskunskap då tror du?
Elev: Ja för att man ska ha roligt och man får göra någonting, typ uppgift, skriva
och sånt.
Forskaren: Ja men tycker du det är roligt?
Elev: Ja!
Forskaren: Ja, vad är det som är skojigt då tycker du att…?
Elev: Ja, att skriva.
Här talar en elev om att man har Livskunskap för att det ska vara lite roligt och lite som i skolan,
där man arbetar med uppgifter. Det handlar alltså om att lära sig att skriva. Hen anser också att
det är svårt komma på vad man ska skriva när man ska skriva om när man kände något. För
denna elev har syftet med Livskunskapen framstått som något helt annat än det som
programmets självpresentation anger, och det som lärarna ger uttryck för.
En annan elev rycker på axlarna inför frågan varför de exempelvis ska prata om när de är rädda
och säger att " Ja, men fröknarna är intresserade av sånt". Någon annan tror att man behöver
livskunskap om man ska bli lärare när man blir stor. Programarbetet framstår här således som ett
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lärarprojekt i dubbel bemärkelse: det är sådant man gör för att lärare är intresserade av det och
det är sådant man gör för att bli en professionell lärare.
I en övning som genomfördes i förskoleklassen skulle eleverna jobba i par och turas om att leda
varandra med ögonbindel. På uppföljande frågor från forskaren om vad man exempelvis kan lära
sig av att man har förbundna ögon, svarar en elev att " man lär sig leka när man blundar. Då
tränar man på det". En annan elev förklarar att när man jobbar i böckerna ”lär man sig att rita”
(de ritar en teckning i sina anteckningsböcker efter varje tema). Vissa av de yngre eleverna har
också uppträtt som om de blir trängda när de får frågor om lärandet i programarbetet, och svaret
"Jag vet inte" förekommer i flera fall.
I en intervju med barnen i de yngre åren finns också spontana svar om vad man lär sig på
livskunskapen som inte alls har att göra med vad som står i programmet. Följande citat illustrerar
detta:
Elev 1: Ja, lite så där om miljön. Att man liksom inte ska kasta grejer ute i naturen och så.
Forskaren: Ni pratar om att man inte ska kasta grejer…
Elev 1: Ja, ute i naturen.
Elev 2: Att man ska vara, liksom, miljövänlig.
Elev 1: Ja.
Forskaren: Man ska vara miljövänlig…
Elev 3: Då vet man vad kompisarna tycker och så.
Forskaren: Ja, hur tänker du då?
Elev 3: När man pratar om så här lika och olika.
Elev 2: Det är liksom att man ska tänka på miljön och inte slösa så mycket. Att man kan gå
och så, i stället för att åka bil.

I citatet blandas referenser till en miljövecka som det visar sig att man haft på skolan vid ett
tidigare tillfälle, med elev 3:s utsagor som refererar till en övning de genomfört på livskunskapen
tidigare under dagen om lika och olika i syfte att träna sig i att hantera att kompisar tycker olika
saker. Samma sak uppstår i relation till den ovan redan omnämnda övningen där man ska blunda
och hitta varandra genom ljud. När forskaren ber eleverna berätta vad de lär sig på denna övning
svarar eleverna så här:
Flera: Lyssna.
Elev 1: Lära sig att vara blind.
E 2: Lära sig lyssna på, så här, olika personer.
E 3: Man ska lyssna. Veta om man inte kan se vilka det är man pratar med.
E ?2: Känna igen ljud.
Även i relation till denna övning är det svårt för eleverna att riktigt komma åt vad som är syftet
med övningen annat än att lyssna, eller som Elev 1 framhåller att lära sig att vara blind.
Övningen handlar enligt lärarhandboken om social kompetens. Men frågorna i elevboken kan
också som ovan påpekats förstås som en övning i tillit. Man ska blunda och öva sig i att ha tillit
till att kamraten gör det överenskomna ljudet och helt enkelt våga navigera sig fram enbart efter
detta ljud.
Eleverna återkommer längre in i intervjuerna till att livskunskapen i hög utsträckning handlar om
hur man ska vara mot varandra. Särskilt när man tycker olika, men också generellt när någon
uttrycker eller beskriver något, så ska man inte kommentera detta på ett negativt vis.
Resonemangen om detta är ganska många. Här är ett exempel:
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Man har rätt att säga det man tycker om det. Om någon säger såhär ”Nu ska vi lära
oss om hamstrar” och då har man rätt att säga ”Hamstrar har päls”. Då kan inte
någon säga så här ”Men vi vet redan det”. Så hände det faktiskt i den här klassen.
Det var som när jag sa att… vi hade separerat en blandning, typ så, då sa elev 2 att
”Men det vet vi väl redan”. Man ska ha rätt att ingen säger så.
Här lyfter eleven fram behovet av att alla i klassen förstår att man ska bli respekterad när man
vill berätta något och inte avfärdad för att andra redan vet eller har hört detta. Nyttan med SETarbetet blir då att eleverna får lära sig att respektera olikhet.
Att lära sig att göra rätt

I mellanårsbarnens svar anas ett slags diskursiv kompetens, där de reproducerar sådant som
läraren har sagt. Detta menar vi är en aspekt som vidare kan diskuteras och problematiseras i
relation till frågan: Vad har barnen lärt sig under SET-lektionerna?
Ett potentiellt svar på den ovan ställda frågan skulle kunna vara att man lär sig att göra eller
svara rätt, inte minst genom att samtalsmönstret I-R-E realiseras i övningarna. Efter att ha
deltagit i övningar och sett och hört det som kommuniceras i dessa, är det tydligt att barn och
elever imiterar lärares resonemang och andra barns (godkända) svar när de senare diskuterar
syftet med övningarna i intervjusituationen med forskaren. Detta kan också förstås som en
strategi för att kunna delta i och genomför övningar på ett framgångsrikt sätt. I en intervju svarar
en elev på frågan om hen tycker att hen lär sig någonting när det är livskunskap:
Elev: Att man ska typ sitta still i soffan och vänta på sin tur.
Denna elev, och andra, lyfter fram hur programmen har ett disciplinerande, ordnande syfte. Detta
är något som denne elev konsekvent hävdar vid flera tillfällen i intervjun
Forskaren: /…/[...] Om man skulle säga så här: man har livskunskap för att… vad
tror du? Vad tror du fröknarna skulle säga om varför ni har livskunskap?
Elev: Vet inte.
Forskaren: Har de inte berättat det?
Elev: För att man ska lära sig… (tanketystnad)
Forskaren: Lära sig vad?
Elev: Att vara lugn och grejer…
Elevens tolkning av Livskunskapen kan också vara färgad av hens upplevelse av att vara en elev
som ofta är i lärarnas fokus och blir tillrättavisad. Men också i förskolan var vissa barns
förståelse av programarbete präglat av en tänkt ordningsskapande funktion. Vid den första
samlingen som forskaren deltog i inom denna verksamhet, ställdes frågan till barngruppen om
vad StegVis är för något. Ett barn svarade då snabbt: ”Håll händer och fötter för sig själv”. Detta
refererar till något som barnen gjorts uppmärksamma på vid de StegVis-samlingar som de haft.
"Händer och fötter för sig själv" är en av de samlingsregler som de har uppsatta på väggen och
som det senare framkom var ett tips personalen fått under sin StegVis-utbildning.
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I det citat som inleder detta kapitel betonar eleven i mellanåren att livskunskap är ett ämne där
man lär sig hur man är mot varandra. Det handlar särskilt om att lära sig hur man talar och om
vilka ord man inte ska använda. Att vara arg och aggressiv är något som SET-programmet antas
behandla. Flera elever tar upp just detta i sina exempel på vad man lära sig i programarbete. En
elev i mellanåren säger:
Plus att när man är aggressiv och typ så här… Det tränar vi också på, på SET, att
man inte blir så arg och man lär sig prata och svara på andra när de typ liksom
försöker mobba eller, alltså, om de säger fula ord eller något sådant. För att man
ska inte bli så aggressiv då och vill bråka och bli jättearg. Det lär man sig på SET
att man ska inte bli det och man ska ta det lugnt och inte bry sig om det. För att
slippa hamna i konflikten och det blir större och större.
Att kontrollera ilska, följa regler och att vara lugn och snäll är således också sådant som elever
uppfattar som programsyften.
Tekniker och knep för att hantera situationer

Mellanårselevernas uppfattning om vad man lär sig genom programarbetet handlar också en hel
del om olika knep och tekniker som man kan använda sig av i olika situationer. De har ett
pragmatiskt perspektiv på det hela. Det handlar alltså ofta om hur man ska göra, till skillnad från
lärares idéer om att barnen genom programarbetet ska omfatta vissa värden och sedan agera
utifrån dem. I en elevgrupp i mellanåren talar man exempelvis, som vi sett tidigare, om att man
lär sig att ”svara smart”. Där framkommer det att man inte ska bli arg även om man blir
förolämpad eller kränkt, man ska istället svara smart och därigenom dra sig ur.
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I en annan beskrivning av vad man gör i SET räknar en elev upp en hel del innehåll i
programarbetet som denne tycker är bra:
Vi tränar ju också på hur vi ska vara. Alltså hur vi själv är i verkligheten. Och [läraren]
kan ställa typ frågor till oss hur vi gör när det blir bråk, vad vi gör när vi mobbar… För
alla har ju mobbat någon gång i sitt liv. Hur vi är när vi är ledsna, när vi är glada, vad
som kan göra oss på bättre humör, hur vårt självförtroende är. Det tränar vi också mycket
på och det är ju bra att det ingår i SET för om jag kanske säger någonting till någon,
dumt, för då blir jag ju själv sårad för då fattar jag att jag har gjort något fel och sårat den
här personen.
Programarbetet är, enligt eleven, alltså bra i nuet, men förklaras också som en investering för
framtiden. När mellanårens elever förklarar hur Islandsmodellen fungerar, beskriver en av
eleverna vikten av att hitta lösningar på problem, så att lär sig det tills man blir större och lärare
inte kan hjälpa till.
Kanske senare när man går på högskola eller gymnasium så kanske det inte finns
fröken man kan ropa på, så här. Så det är bra att man tränar det här nu. Det är
mycket bra nytta man får. Innanför skolan och utanför skolan, det är nytta av det.
Dessa mellanårselever framstår som mer insatta i lärarnas programambitioner än övriga barnoch elevgrupper i vårt intervjumaterial och de uttrycker sig lojalt med programmen. Detta trots
att det bland dessa elever samtidigt finns de elever som kanske mest kraftfullt är föremål för
åtgärder som syftar att förändra dem och deras attityder. Det som sker här kan förstås som en
subjektifiering, där barnen går in i specifika subjektspositioner. Detta handlar om diskursivt
konstruerade identiteter. Sådana processer sker när eleverna växer in i en bild av sig själva som
legitima föremål för de åtgärder som de befinner sig i, genom att anamma självdisciplinering och
ansluta till programarbete som om det vore deras eget projekt (se Rose 1999, jfr även Brunila
20122013). Inslag av detta finns i fler av fälten, men det är betydligt mer framträdande hos
mellanårseleverna. Den lojalitet med programarbetet som dessa uttrycker är svårare att hitta
bland såväl de yngsta som de äldsta barnen/eleverna som ingår i studien.
Som tidigare påpekats anser vissa av de yngre skoleleverna att det är kul att ha socioemotionella
övningar, medan andra tycker att det är lite tråkigt. På frågan om vad man lär sig är svaren som
vi sett ganska varierade, men de ger sig aldrig in i argumentation för programmens fördelar.
Istället återger man vad som behandlas:
Forskaren: Nej. Vad tror ni att det är tänkt att man ska lära sig på livskunskapen?
Elev 3: Hur man ska bete sig, kanske?
/…/[...]
Elev 5: Man får lära sig nya saker!
Elev 4: Det sa jag!
/…/[...]
Elev 3: Och så när, det där KÖRA-ordet, köra och så…
Forskaren: Kroppsspråk…
Alla: Ögonkontakt, Röstläge och Använd rätt ord!
/…/[...]
Elev 1: Inte typ såhär, fula ord.
Elev 2: Inte svära!
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Förståelsen hos de yngre barnen av vad SET och Stegvis ska vara bra för är ofta självgenererad
eller bygger på upprepningar av vissa begrepp som är centrala i programmen. När eleverna
gemensamt upprepar orden ” Ögonkontakt, Röstläge, Använd rätt ord” så tyder det just på att
eleverna genom upprepning lärt in dessa ord i just denna följd. Detta är ett återkommande drag i
dessa intervjuer. Denna typ av svar tycks reflektera hur saker och ting har formulerats i samband
med övningarna.
När det gäller de äldsta barnen i studien så finns en i flera fall uttryckt idé om att detta är ett
lärande som är mer för yngre barn. Här framkommer en upplevelse av att programmen inte är
åldersadekvata, som vi också sett i kapitlet om att arbeta med manualbaserade program. Bland de
äldre eleverna är programmet i stor utsträckning underkänt vad gäller den nytta de kan se med
detta. Dessa elever är kritiska till programmens problembeskrivning (att alla elever behöver lära
sig social kompetens, självkännedom) och skeptiska till att övningarna verkligen leder till
förvärvandet av de av programmen utlovade kunskaperna och förmågorna.
Ett annat sätt att resonera om lärandet är att fundera över vad man skulle behöva arbeta med. En
elev i högstadiet har funnit något som Livskunskap borde arbeta med:
För det tycker jag är ganska viktigt med livskunskap, att man lär sig sådana saker
som man verkligen kommer att använda. Hålla tal kommer jag antagligen använda.
I den stilen, som man vet att man kommer ha nytta av. För de här ämnena vi har,
visst, det är våra betyg och man kan ha nytta av att rita en trekant men däremot
tycker jag att sista tiden på SET kanske man ska ta någonting som man verkligen
vet att det här behöver vi kunna lära oss. Det här är någonting som jag kommer
kunna ha nytta av.
Den nytta som den här högstadieeleven skulle kunna tänka sig med Livskunskapen är inget som
ingår i SET-övningarna, utan är alltså en tänkt nytta. Trots vissa svårigheter att formulera sig
närmare om innehållet i livskunskapen och vad man konkret lär sig på dessa timmar är det
eleverna i mellanåren som verkar ha tagit till sig detta mest. För de yngre barnen framträder detta
som alltför abstrakt, ibland tråkigt och stundtals möjligen som vilken annan samling som helst.
De äldsta eleverna är däremot i hög grad kritiska till innehållet i livskunskapen och svaren på
vad man lär sig i dessa sammanhang övergår ganska raskt till en kritik och alternativa förslag på
vad man borde syssla med istället.

Avslutande reflektioner
Barn och elever uttrycker i materialet skilda uppfattningar om varför man ska arbeta med de
manualbaserade programmen och här synliggörs en diskrepans mellan deras förståelser och
programmens egna avsikter. I vissa intervjuer ger emellertid elever uttryck för en diskursiv
kompetens där de har förmåga att formulera sig på ett sätt som väl överensstämmer med både
programintentioner och lärarintervjuerna.
Programarbetet motiveras av lärare i hög utsträckning av att det är en hjälp i att påverka barnen
och forma dem i deras utveckling. Här kommer också etablerade diskurser till uttryck som rör
problematiska, ouppfostrade barn och lärare som dignar under det ansvar som åläggs dem att
fostra framtida medborgare. För denna fostran uppfattas program som SET och Stegvis som
värdefulla hjälpmedel bland flera lärare och rektorer. Som ovan visats lyfts speciellt
uppfattningen fram att lärarna genom dessa program får en mer enhetlig hållning vilket man tror
är betydelsefullt för ett framgångsrikt arbete med programmen. Programarbetet tänks också
stärka det pedagogiska ledarskapet.
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Programmen som verktyg för värdegrundsarbete betonas också. Frågan om vilka konsekvenser
för värdegrundsarbetet som olika uppfattningar om värdegrunden medför diskuteras emellertid
inte i de verksamheter som ingår i studien. Den gemensamma hållningen bland lärarna kan
förstås som en essentiellt utformad värdegrund med givna värden som ska läras ut till eleverna.
Med en essentiell förståelse av värdegrund blir utrymmet för en kommunikativt, exempelvis
deliberativ förståelse av värdegrund begränsat och därmed riskerar diskussioner mellan elever,
mellan lärare eller mellan elever och lärare att utebli.
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8. Vilken skillnad gjorde arbetet med de
socioemotionella programmen?
I detta kapitel lyfter vi fram vilka resultat som lärare och rektorer uppfattar att programarbetet
har medfört i deras verksamheter. Eller för att uttrycka det annorlunda: Vilken skillnad har
programarbetet gjort och vilka förändringar är skönjbara enligt lärare och rektorer? I vårt
intervjumaterial har vi sett följande mönster när lärare och rektorer talar om programarbetets
resultat. För det första talar de om de förändringar de anser ha skett hos lärares och förskollärares
förhållningssätt. För det andra uttrycker sig många lärare och rektorer i ambivalenta ordalag
rörande det resultat de ser i barn- och elevgrupper. För det tredje talar lärare och rektorer om
orsaker till förändringar eller att dessa uteblivit och slutligen talar de också om de förändringar
de förväntar sig att arbetet kommer att ge på sikt.

Förändringar i lärares förhållningssätt
När vi ställde frågor om vilka förändringar och vilken skillnad som programarbetet hade gjort i
barn- och elevgrupper, var det få förskollärare och lärare som gav konkreta exempel på
nyttan/skillnaden de sett i sin verksamhet gällande barnen/eleverna. Det var med andra ord svårt
att peka på om barnen utvecklat de sociala förmågor och kompetenser som programmen utlovar
och om dessa nya förmågor i sådana fall berodde på att de tränats socioemotionellt. Det ger inte
minst de lärare som arbetar med de minsta barnen uttryck för här:
Forskaren: Men skulle ni kunna sammanfatta det på något sätt med att det har haft
någon slags positiv effekt i barngruppen? Att ni har gjort de här övningarna, att ni
ser att någonting som har varit ett problem tidigare har blivit bättre… eller… hur
tänker ni på det liksom?
Lärare1: Jag vet inte…
Lärare 2: …Nej…
Lärare 1: Nej… nej [Skrattar]
Forskaren: Vad betyder nej. Du kan inte se att det har lett till…?
Lärare 2: Nej, jag kan inte se att det har lett till någon förbättring, eller så.
Lärare 1: Mera kanske lite… mera uppmärksamhet kanske kring… Ja…
Lärare 2: Och kanske idéer till oss då. Vi sa inför det här året nu då att vi kommer
inte fortsätta köra dom här korten från A till B utan att vi skulle… Ja när vi tyckte
att det var situationer som förekom i gruppen så skulle vi kanske istället titta
”Fanns det kort kring det?” Det har inte varit alltför lätt att göra så men lite grann
har vi försökt och det kanske mest har varit att ge några idéer till oss som vi ger
uppslag att samtala om. Kanske mer idéer till oss än vad det har gett barnen om
positiv effekt egentligen, jag vet inte… Eller? Det är jättesvårt att veta.
Dessa lärare tillhörde en lärargrupp som först hade hoppats på ett bra material för att få stöd i det
arbete man redan gjorde, men att när detta implementerades i verksamheten så landade det
ganska platt både vad gäller barnens entusiasm och lärarnas känsla av att vara bekväma med
programmet. Förväntningarna på programarbetet infriades inte i en sådan utsträckning att
personalen var helt nöjd. Samtidigt lyfter lärare 2 i citatet fram att programmaterialet eventuellt
gett inspiration till lärarna. Erfarenheterna som läraren ger uttryck för i citatet delas av många
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lärare i vårt intervjumaterial. Det gäller både svårigheten att veta vad programarbetet ger och att
programarbetet snarast har bidragit till inspiration för lärarnas eget arbete.
En lärare, som också är SET-pilot, preciserar hur programarbetet fått hen att förändra sitt
arbetssätt, som i sin tur lett till en trevligare stämning mellan barn och vuxna.
Istället för att säga ”Du ska inte springa”, ”Vet du man får gå här inne”, ”Vill du
springa ska du gå ut”. När vi höll på med det och verkligen koncentrerade oss, så…
Det blev en så annorlunda stämning. Det blev så mycket mera positivt. Så att
effekterna som jag känner, efter första året, det var nog mest att personalens
förhållningssätt jämte mot eleverna ändrade sig lite och att det hade en positiv
effekt.
Forskare: Hade det liksom en positiv effekt på barnen också?
Lärare: Ja. Ja, absolut. Det var ju där vi kunde se det positiva. Sedan kunde vi
också… Det blev positivt bland oss vuxna med för att vi skojade ju lite med
varandra och sa ”Mmm, nu sa vi inte!” [skrattar] och man upptäcker så svårt det är
att, det där var bara ett exempel, men just det här med inte var en rolig grej för att
det var så konkret tydligt att det blev... Om man vänder en tillsägelse till en positiv
mening istället för en negativ så funkar det bättre.
På frågan om hur hon konkret märkt av att arbetet med att SET har förändrat klimatet på skolan
till det bättre svara hon:
Man fick inte det här kanske lite trotsiga, eller Nejet på samma sätt ifrån eleven.
Eller ”Jag vill inte det, det tänker jag inte” utan om jag tar det här exemplet då
”Inne ska vi gå. Du får gå ut om du ska springa”. ”Okej” Kunde man få till svar
istället för att ungen inte lyssnade utan bara sprang iväg. Det blev en lugnare
stämning och mera positivt.
Genom att inte tala i termer av förbud och istället omformulera korrigering av oönskat beteende
som en föreskrift, undviker man trotsiga elevresponser. I beskrivningen ovan betonas alltså det
positiva i form av ett förändrat förhållningssätt hos lärare och lärare emellan som i sin tur skapar
ett trevligare klimat på skolan. Samma SET-pilot beskriver också perioden då lärarna på skolan
gick utbildning och testade övningarna själva. Detta beskrivs som något roligt och lustfyllt.
Den goda stämningen som en programeffekt kan eventuellt förstås som en förändrad självbild
hos läraren, att man kan bli en lärare som inte gnäller så mycket, vilket en av pedagogerna i
mellanåren påpekar annars lätt blir ett problem. Dessa effekter handlar således om att lärarna
upplever att det gör något med de vuxna i verksamheten när de får nya verktyg att bemöta olika
beteenden och konflikter i verksamheten. Effekten skulle då innebära nytt beteende hos lärarna.

Ambivalenta uppfattningar om vilken skillnad programmen gjort
Den bild som framträder av vilka förändringar och skillnad som programarbetet medfört är också
ambivalent (jfr Katrineholms kommun 2012, Jeppson Wigg 2014). Trots att förhoppningar ställts
till att programmen ska "ge" något finns det, som sagt, i alla de verksamheter som ingår i studien
svårigheter att faktiskt få detta bekräftat i den egna erfarenheten. I en lärarintervju framträder
denna tvehågsenhet som följer:
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Lärare: Det känns som man nöter det här med barnen, alltså hela tiden, och det
känns som att… det händer ingenting. Jo, men det gör det ju säkert men de…
(tystnad)
Forskaren: Vad tänker du man ska uppnå? Vad är det som ska hända när du säger
att det inte händer någonting?
Lärare: Jo, men det är klart att det händer någonting. Men alltså det är… Nu tänker
jag /…/[...] mycket fritids, liksom den här fria leken och det uppstår konflikter och
det… Ja, de beter sig inte schysst mot varandra och de… ja, de gör fel saker och
hela tiden måste man vara där och tala om att ”Det är så här man gör” och alltså
tillrättavisa de. Och det är hela, hela, hela tiden. Jag tycker liksom att… ”Vad är det
som har gått snett?” tänker jag ibland. ”Varför förstår de inte? Hur kan de göra så
mot varandra?” Ja, alltså… barn gör tokiga saker, det kanske de alltid… Jag tycker
de är elaka. Förstår du?
På en direkt fråga om denne lärare tycker att det är någon skillnad från när barnen kommer och
när de arbetat med SET ett tag menar hen att det inte har märkts någon skillnad, men även detta
blir hen längs samtalet osäker på och framhåller då att detta borde hen ha satt sig ner och
reflekterat över lite mer:
Lärare: Nej. Nej så märker jag inte. Det kan jag nog inte riktigt säga att jag gör.
Nej… det gör jag tyvärr inte, det är lite synd det men alltså... Nej men jag tittar på
våra barn, på de som går i ettan och de som går i tvåan, de… hur vi har det på våran
avdelning. Där kan man ju liksom kolla, bara. Och då känns det som att det lilla
som man haft i SET det… Man har inte en chans, alltså det känns som att det är så
mycket andra saker som påverkar som… Usch, det tycker jag var svårt och jobbigt,
att svara på frågor.
Här kommer fler olika aspekter in som rör synen på barn och deras relationer samt på vad
lärarens roll blir i detta. Läraren brottas med en barnsyn som framstår som pessimistisk.
Problemet här förläggs inte till själva programarbetet utan till att eleverna verkar vara immuna
mot det. Trots en viss reservation för att det kanske alltid har funnits konflikter mellan barn så
rör läraren sig här inom en diskurs som gör gällande att barn idag, ur ett historiskt perspektiv,
skulle vara extra problematiska (jfr Bartholdson 2007). Utsagan andas också en förhoppning om
att det är just den typ av problem som beskrivs som programmen ska vara en lösning på.
Programarbetet försvaras också i det att läraren, mitt i en slags besvikelse över frånvaron av
effekt, menar att "Jo, men det är klart att det händer någonting". Exakt vad det är som händer
förblir dock outsagt i denna intervju.
Just denna ambivalens mellan att anta att programmen gör skillnad och samtidigt inte, återfinns i
flera lärarintervjuer. Det finns ett flertal intervjuer där man börjar med att uttrycka besvikelse
över att det inte går att se några konkreta resultat av programarbetet, men där det sedan ändå sker
en glidning i beskrivningarna mot att börja lyfta fram positiva förändringar. En sådan glidning är
att presentera förändringar i vaga ordalag, i kanske-utsagor. I en intervju där lärarna inlett med
att vara besvikna över att arbetet med SET inte gett några tydliga resultat ges följande
beskrivningar:
Lärare 1: Hos mina ser jag mest det här att de kanske vågar visa sig lite mer. Visa
att de kan och kanske få lite mer bekräftelse också. ”Titta jag har gjort det här, är
det rätt?” Alltså lite det här hela tiden, att det kommer, små, små steg liksom mot
att våga vara duktig.
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Lärare 2: Våga räcka upp handen. De här som aldrig vågar annars.
Lärare 1: Ja. Och kanske våga stå för sin åsikt lite på raster till kompisar, jämte
kompisar. Man ser att de ökar lite mer i status. Att de vågar visa sig lite så.
Kommer fram lite mer i gruppen.
Det finns alltså en osäkerhet eller försiktighet hos fler av de intervjuade lärarna när de ska
beskriva vad eleverna lärt sig under programarbetet. Här väcks frågor hos några av de
intervjuade lärarna om svårigheten att utvärdera vad barn lärt sig av programarbetet. En lärare
från de högre årskurserna säger:
Jag hoppas väl att det ger någonting, livskunskap, det här att kunna känna empati
för andra, lära känna sig själv, få chans att fundera på saker som man inte funderar
på annars kanske. Men vi har ju inte haft en utvärdering så. Jag vet inte hur man
ska göra en sådan utvärdering heller. Hur ska det utformas? Kunna mäta något
sådant? Jag har ingen aning.
På en av skolorna i materialet beskriver lärarna att man har fått en positiv stämning och att de
söker efter referenspunkter som öppnar för att se att barnen påverkas positivt av arbetet med
SET. Ett exempel på detta är när lärarna säger att de har hört från gamla elever, som gått över
till andra skolor, där man inte arbetar med SET, att de saknat detta. De tror över lag att eleverna
gillar att arbeta med SET:
Eller att de gillar att de får uttrycka sina åsikter och tala om varandra och vad de
tycker om och vad de inte tycker om och allt det här. Att man blir sedd, alla blir
sedda i gruppen, mycket sådana där bitar tror jag. Så att de får det i lektion… som
annars kanske inte blir lika mycket av. Jag tror också att de tycker om det.
I en annan lärarintervju refererar läraren till en före detta elev som besöker sin gamla klass och
det framgår att eleven har svårt att hänga med på samma sätt som övriga i en SET-övning, vilket
läraren bedömer är ett resultat av att den gamla eleven inte har arbetat med SET på sin nya skola.
På så vis blir eleven en ”mätpunkt” på vad programarbetet ger:
och då var det en måndag när vi hade en sådan här trygghetstimme eller SETtimme. Och då var ju hon med... Hon gjorde ju liksom vad vi sysslade med under
den här dagen när hon var och hälsa på. Och då hade vi det här och hon hade
jättemycket svårare än dom andra./…/[...] Förstår du? Hon hade ingen träning i det
här. Och då kände jag, ah, men det här måste ha givit någonting.
Läraren försöker här att hitta ett sätt att konstruera en måttstock på hur programmet fungerar
genom att använda en före detta elev som referensperson. Detta får ses som ett försök att finna
just sätt att kunna värdera det egna arbetet med SET när det är svårt att skönja detta ”inifrån” det
som alla är en del av. En främmande elev blir då en kontrast. Det som hen ”mäter” här är i vilken
grad den besökande flickan behärskar den diskurs som programmet laborerar med och som
eleverna i klassen nu kommit att ansluta till vid dessa övningstillfällen.
I intervjuerna presenteras referenser som skulle kunna utvärdera programmet i termer av
lärande/utveckling hos barnen. Men i vissa fall uttrycker man sig ganska vagt om det möjliga
lärande eller den möjliga utveckling som man tycker sig se. Talet om programmens potential för
socioemotionellt lärande landar i detta ambivalenta sammanhang i mer övergripande ordalag, i
en önskan att hitta det som kan rättfärdiga arbetet med program, medan talet om bristen på
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resultat i form av lärande/utveckling blir ett uttryck för osäkerhet om när, var och hur detta
egentligen ska fungera.

Lärares uppfattningar om orsaker till att programmen gjort skillnad och
att de inte gjort det
Vissa skillnader som programmen medfört beskrivs i vaga ordalag eller som mer generella
förändringar. Exempelvis uppges att ett gott klimat kan uppnås genom programarbetet. En av de
faktorer som gör att vissa lärare har svårt att entydigt ange om programmet har gjort skillnad
eller inte är vetskapen om att elevgrupper är olika och att ”stämningen” i en elevkull kan växla
beroende på vilka som ingår i den. Här uttrycker sig lärarna med större säkerhet. Det är alltså
svårt att reda ut om det är arbetet med programmen eller andra faktorer som kan tillskrivas den
förändring som man kan se på lång sikt.
Vissa lärare uttrycker explicit reservationer mot att tillskriva programmen alltför mycket
inverkan, eftersom de problem som man tänker sig att dessa ska lösa varierar med elevgrupper
och i sig är föränderliga över tid. Detta beskriver en lärare på följande sätt:
Nej [skrattar lite] jag tycker inte att det har varit problem. Det har varit så här då…
Under årens lopp, man har ju olika elever naturligtvis och ett år kan det vara lite
lugnare, nästa år kommer det nya elever som har haft problem med sig själva så jag
vet inte om just SET i det här fallet hjälper de här eleverna eller barnen. För att man
har ju kanske någon annan problematik då. Det kan ju vara psykosocial störning så
man behöver andra experter till hjälp. Det [SET] riktar sig mera allmänt hur man
förhåller sig till varandra tycker jag faktiskt.
/…/[...]
Vi kan inte säga att det är tack vare SET som våra elever är så duktiga men vi
tycker att det är roligt att vi kan bidra, tycker jag, till elevernas attityder. Som det
känns nu tycker jag att vi har fått fina elever och sen just att det är inte bara SET
som hjälper oss. Vi här på skolan har ju konflikthantering. Vi försöker så fort det
uppstår några konflikter agera och ha olika konsekvenser så. Men, som sagt, SET
kanske bidrar men man måste jobba på många olika sätt. Det är inte enbart SET…
En sak som framstår som viktigt just för de som arbetar med SET-programmet är betydelsen av
att hålla ihop arbetet under barnens hela väg genom skolsystemet för att programmet ska ge
effekt. Om det inte sker faller programidén:
För jag tycker att vi är duktiga just att hålla ihop det här med SET. Att vi har det på
schemat, att det blir regelbundet. Att det inte stannar här, att de fortsätter ta det på
allvar på högstadiet, vidare. För på träffarna, när vi hade med de övriga skolorna…
Då känns det som att lärarna vill men det blir inte allvar, alltså där. Och man har ju
fått höra att eleverna tycker att det är bara ett konstigt ämne där man pratar bara…
leker eller ingenting, det betyder ingenting. Men det kanske kan bero på just det här
att man inte planerar det på allvar. För vet du, som vi gör då gör du verkligen det
som en vanlig lektion, förbereder oss till den då. Och det kanske är viktigt att man
gör det även där på högstadiet.
Kontinuitet framstår som ett ledord för att uppnå resultat. Därav framhållandet av att det är bra
om det är schemalagt. Detta är också en stark rekommendation i SET-programmet, både att
kontinuitet över årskurser och kontinuitet genom schemalagda aktiviteter varje vecka (2 gånger i
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veckan för förskolan upp till år sex, och därefter 1 gång i veckan). Ibland underskattas denna
kontinuitet då det visar sig att elever har haft program på de tidigare skolor de har varit på. Trots
att barnen i förskoleklass och skola tidigare kommit i kontakt med program för social och
emotionell träning så framstår det i vissa intervjuer som att det saknas kunskap om detta. I
övertygelsen om att det egna programarbetet gjort skillnad förutsätts att barnen kommer
obearbetade till dessa insatser och att de resultat man ser är sprungna ur det egna arbetet. I en
verksamhet hade till exempel flera barn/elever tidigare haft StegVis-programmet och det visade
sig under en övning att de redan kände till trafiksignalen som är en modell för känslokontroll och
konfliktlösning som återfinns i både SET och Stegvisprogrammen. Detta förvånade lärarna, som
inte varit på det klara med att mycket av det arbete de gjorde kunde betraktas som upprepningar
av sådant barnen gjort tidigare. Detta ligger som ovan påpekats, också i linje med
rekommendationen om kontinuitet i SET:s lärarhandledning – att SET-programmet poängterar
långsiktighet har även använts i marknadsföringen av programmet. Här kan programidén räddas
av att man understryker vikten av att det är bra att upprepa saker, att det till slut faller på plats.
En lärare beskriver:
Men jag tror inte det har funnits en röd tråd i det hela. Så att man använt samma
metod eller samma program eller så utan någon grupp har använt sig av det och…
På åttiotalet jobbade jag väldigt mycket som vikarie, för jag hade ingen fast tjänst.
Och då var jag på en skola som hade Lions Quest till exempel. Men då var det
alltså en lärare som hade gått en Lions Quest-utbildning och som jobbade med det i
sin klass och tyckte att det här var ju jättebra. Men det var ingen kontinuitet för det
var hennes lilla grupp som gjorde det där. Så jag tror det har med det att göra.
/…/[...] Utan jag tror det har att göra med var man hamnade sedan, hos vilken
lärare man hamnade och så.
Det handlar då inte bara om kontinuitet som en långsiktig plan över verksamhetsgränser, utan
också om vikten av lärarlag som arbetar och drar åt samma håll. Detta betonas enbart i intervjuer
från verksamheter som arbetar med SET. En lärare säger:
En positiv sak, tänker jag, i det här, det... Det kunde... Eller det kunde jag känna,
det var också det här med att få något... Alltså, inte bara att man liksom lyfter de
här frågorna kontinuerligt med eleverna utan det är också att man lyfter det i
personalgruppen. Någon startar den här diskussionen så man hela tiden pratar om
vad man ska göra. Det här med att ha det gemensamma förhållningssättet. Hur
reagerar, agerar vi i olika sammanhang? Alltså att det kommer upp på agendan.
Man får lite av en samsyn förhoppningsvis, kring dom här frågorna. Sedan om just
SET var det absolut bästa eller om något annat... Men det var dom som, mig
veterligt, ändå har varit mest konkreta liksom i att ha ett helt upplägg. Alltså inte
bara att gå två dagars kurs och sedan då...
Det blir också tydligt att denna samstämmighet har en djupare resonansbotten eftersom det också
fungerar som grund för en lärargemenskap, jämfört med andra lärare som inte delar förståelsen
för programmet och som inte gått utbildning. En lärare påpekar att SET- utbildningen också har
haft betydelse för relationerna mellan kollegorna. I SET-övningar och utbildning har hen fått syn
på sig själv och sina egna beteenden som gjort att hen blivit en bättre medarbetare:
Lärare: Ahh, och det har ju varit, det har ju stärkt mig jättemycket. Jag har fått en,
lärt känna mig själv, jag har fått fundera på hur jag är på jobbet och hur jag är mot
mina arbetskamrater. Mycket sådana frågor. Och som jag kan... Har gjort så att jag
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kunnat blivit mycket bättre tycker jag själv. Och jag känner ju dom personer här på
jobbet som har samma, vi har samma, vi har, vi är lite mer positiva än dom andra,
det känns så.
Forskare: Ni som har gått den här utbildningen?
Lärare: Ja, för vi har fått med oss liksom. Vi har fått... För jag känner den här
utbildningen skulle alla ha fått gå på jobbet så att dom också får förståelse varför
det är viktigt och varför vi ska hjälpa eleverna, ah, så att det blir ett bättre klimat.
För fortfarande på skolan är det ju när det gäller konflikt, en del ser ju inte eller
vuxna, dom vill liksom inte kliva in när det är konflikter. Dom går hellre åt sidan,
alltså sådana saker. Men det här... Ah, men man har fått verktyg att använda i sitt
arbete.
En sammanhållen, samstämmig lärargrupp beskrivs inte bara som en konsekvens utan som en
förutsättning för ett framgångsrikt programarbete. I en annan lärarintervju med en SET-pilot
finns, som nämnts tidigare, en huvudsakligen positiv syn på resultatet av programarbetet, men
också en besvikelse över att lärargruppen inte längre står enade i ambitionen att arbeta
gemensamt med SET-programmet. Men i intervjuerna framkommer att det inte bara behöver
handla om att vissa vill arbeta med SET och andra inte. Idén om varför alla inte arbetar med SET
i olika sammanhang hänger också samman med en uppfattning om att vissa är mer lämpliga för
ett sådant arbete än andra:
Lärare 1: Om skolan ska jobba med det här utan att jobba med SET och så. Så
tänker jag att det är ju verkligen avhängd på hur trygg du är med [...] det du ska
göra och metoden du ska använda. Och trygg med syftet tänker jag. Varför ska jag
göra det? För jag tror att mycket av SET har ju fallit på att man har... Jag tyckte det
var en styrka att man kunde gå in och vara... Att man var några stycken och man
blev handledd i sina kollegor och man implementera det och rektor fanns med och
tryckte på liksom och tyckte det här var viktigt. Så är det ju alltid, så att de här...
Vissa av de här, eller vissa som arbetar i skolan kommer alltid vara helt obekväma
med det här uppdraget. Alltså vissa i skolan, ursäkta att jag säger det såhär på band
men alltså det... De skall inte vara där. Utifrån det här uppdraget för de passar inte
för det uppdraget.
Lärare 2: Nej för det, jag hade...
Lärare 1: De passar för att lära ut matte och svenska.
Här konstrueras ett framgångsrikt arbete med SET som en förmåga som man kan ha eller inte.
Det är alltså en fråga om personlig lämplighet. I detta aktualiseras också en traditionell dikotomi
i relation till läraryrket, det vill säga att man antingen är ämnesorienterad eller
omsorgsorienterad. Att resultatet av programarbetet anses ha avtagit med tiden förklaras av en
del lärare i relation till att allt fler lärare övergett manualtroheten och att vissa till och med har
övergett programarbetet helt. Här anges som orsak till urlakningen att det tillkommit nya lärare,
att det finns lärare som successivt övergivit programmet, att det finns några som slutat med detta
som anser att just SET-lektionerna är de stökigaste lektionerna man har. Slutligen kommer också
lärares värderingar av andra lärares lämplighet eller olämplighet upp i relation till detta.

Att tro på programmens möjlighet att göra skillnad på sikt
Flera lärare i intervjumaterialet, som uppger att det inte märker att programarbetet gjort någon
skillnad här och nu, för resonemang som handlar om att skillnaden kommer att visa sig i
framtiden. Att övningarna i nuet ger verktyg för eleverna att senare i livet kunna reflektera över
sig själv och sina känslor och sitt agerande. En lärare uttrycker sig om detta på följande sätt:
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Ibland blir man faktiskt lite uppgiven för att… Ja vi, så här sinsemellan då, pratar
om att vi som tränar så mycket och övar så mycket med olika övningar, på något
sätt att det inte ger resultat här och nu. Men vi hoppas att det ger en tankeställare
för barnen. Att de har något med sig sedan i fortsättningen.
I en annan lärarintervju uttrycker lärarna att de hade önskat se mer resultat. Dessa ger också
uttryck för en önskan att programarbetet ska göra skillnad på sikt genom att man grundlägger
något med det arbete som görs nu:
Lärare 1: Man skulle önska att man såg mer av resultaten. Vi ser ju att de förstår…
Teoretiskt lär de sig hur man ska vara, hur man ska göra. Teoretiskt alltså. Om vi frågar då
kan de berätta för det har vi jobbat med så länge. Men sen är det de här att få det till
praktiskt, det är lite svårare för dem. Vi tror att de kommer att ha det längre fram.
Lärare 2: Precis. Man lägger en grund lite grann. En förståelse för saker, alltså för begrepp,
självkänsla, självförtroende, vad som är viktigt att tänka på gentemot varandra, hur man
ska uppföra sig, hur man säger och så. Att de för med sig det… även om det är väldigt
svårt för vissa i praktiken att få till det här. Men det har ändå liksom fått börja bearbeta och
tänka på det på ett annat vis än annars, tror jag också.

I detta citat framkommer just distinktionen mellan att få elever att agera i praktiken och att lära
sig i teorin. Å ena sidan uppfattas det som lite synd att eleverna inte uppvisar mer insikter i
praktiken men å andra sidan menar lärarna att eleverna verkar de ha förstått rent teoretiskt vad
det hela går ut på vilket bådar gott för att eleverna kommer att kunna ha nytta av det längre fram.
Den teoretiska kunskap som eleverna här tillskrivs bekräftar det som i denna rapport beskrivs
som att eleverna erövrar en diskursiv kompetens, det vill sig att de lärt sig hur man talar om
programarbete.

Avslutande reflektioner
I det här kapitlet har vi lyft fram vilka skillnader, resultat och förändringar som studiens aktörer
har uppfattat att arbetet med programmen medfört. Det blev tydligt att det råder oklarhet på olika
nivåer om vilka resultat programmen ger i det socioemotionella arbetet. Dels ger olika lärare på
samma skola uttryck för olika uppfattningar om resultatet av programarbetet. Några menar att de
kan se en märkbar skillnad i det sociala samspelet kolleger emellan, mellan lärare och elever
samt elever emellan efter införandet av programarbetet, medan andra lärare, på samma skola
alltså, inte tycker sig se några märkbara förändringar. Dels uttrycker flera lärare motstridiga
uppfattningar om materialets inverkan, där de ena stunden ger uttryck för att programmen har
förändrat i verksamheten, för att i nästa stund ge uttryck för att de inte märkt några förändringar.
I lärares och rektorers försök att ändå uppskatta resultaten används ibland enstaka elever som
måttstockar för denna tänkta förändring, exempelvis elever som tidigare inte gått på skolan, vars
beteende förklaras med att de inte tränats i socioemotionella förmågor. I detta sammanhang
hänvisar lärare och rektorer också till den skillnad programarbetet förväntas ha i framtiden, med
hänvisning till att programmet kräver långsiktighet och kontinuitet. Den förändring som de flesta
lärare och rektorer hänvisar till är ett förändrat arbetsklimat till följd av att lärarna gått in för att
förändra sina kommunikationsmönster till eleverna, företrädesvis genom att verka för ett mer
positivt förhållningssätt och arbetsklimat och undvika negativa responser till barn och elever.
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9. Sammanfattande och avslutande
kommentarer
De manualbaserade programmen har, som vi sett i denna rapport, landat i en skola i vilken ett
antal diskurser fungerar som tacksam grogrund. Lärare talar om barn som traumatiserade, trasiga
och om barns uppväxtförhållanden som präglade av föräldrar som inte har tid och därigenom ett
ökat tryck på de socialiserande institutionerna att kompensera ”uppfostran” (jfr Bartholdsson
2007, se också Axelsson & Qvarsebo 2014). Det handlar alltså om idéer om barndom i dagens
samhälle som ett risktillstånd och barn som generellt sårbara. Detta är idéer som får stöd i
dominanta diskurser om ökad psykisk ohälsa hos befolkningen, och då särskilt barn och ungas
ohälsa. Här följer också en tendens att förklara samhälls- och systemrelaterade problem som
individuella problem. Att stärka barns självkänsla framstår i detta som en central uppgift – något
som ska mota problematiska beteenden. Inför detta finns en stark tilltro till att manualbaserade
program ska fungera förebyggande. Lärare och rektorer i studien uttrycker förståelse av
programmens nytta i linje med dessa diskurser och detta fungerar, tillsammans med argumentet
att programmen är värdegrundsstärkande, som motiv för att använda dem.
Föreställningar om vikten av att arbeta med social och emotionell träning genom program är inte
idéer som uppstår i ett vacuum, utan är en frukt av diskurser som odlas på såväl mikro- som
makronivå. En terapeutisk kultur ger begrepp och näring till en specifik förståelse av världen och
individens självförståelse (Rose 1998, Madsen 2012). Här kan vi också se hur
utbildningspolitiken är färgad av detta. Framför allt blir det synligt i fråga om värdegrundsfrågor
under 2000-talets första år som gått från att handla om demokratifrågor mot en mer terapeutiskt
orienterad förståelse och fokus på hälsa och social kompetens (Bergh & Englund 2014). Eller
formulerat omvänt av Axelsson & Qvarsebo (2014: 42): ”Talet om värdegrunden har i
förlängningen inneburit att moraldiskussionen inte längre förs så mycket i termer av påverkan,
fostran och socialisation utan i termer av ’värdegrundsarbete’”. Detta har skapat förutsättningar
för en programmarknad inom utbildningsområdet (Bergh & Englund 2014, von Brömsen 2011
och 2014).
Det har också bäddat för frånvaron av kritisk diskussion om användandet och innehållet i
programmen. Här kan vi se att det funnits tveksamheter och visst motstånd i såväl vissa
lärargrupper som hos individuella lärare och föräldrar. Framför allt har det visat sig finnas en
stark kritik i vissa elevgrupper. De kritiska röster som funnits inom verksamheterna har haft
svårt att komma till tals. Dels är det, när det gäller såväl elever, lärare och föräldrar, ett arbete i
motvind att ifrågasätta starkt etablerade diskurser. När det gäller kritiska elever är också deras
relativt svaga maktposition i skolan en försvårande omständighet. Elevers motstånd kan avfärdas
utifrån föreställningar om att de inte själva kan avgöra sitt eget bästa (jfr La Fontaine 1998). Att
göra motstånd mot dem vars arbete präglas av välvilja är svårt (jfr Bartholdsson 2007). Detta
framhålls också i en utvärderingsstudie från Tema Barn, Linköpings universitet, i vilken
författarna uppmanar till att ta elevers motstånd på större allvar (Katrineholms kommun 2012).
De internt kritiska rösterna har alltså saknat legitimitet under implementeringen av programmen.
Det är först när den dominerande diskursen får motstånd på makronivå, i media, som det skapas
utrymme också i verksamheterna för ifrågasättande av programarbetet. I detta skede kommer
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vissa kommuner med centrala direktiv om att programmen ska användas mer genomtänkt utifrån
lärarens egna omdömen. I vissa verksamheter upphör programarbete, i andra sker nya
tillämpningar och i någon fortsätter man som tidigare. Vi kan emellertid konstatera att merparten
av de lärare och rektorer som ingår i studien har en fortsatt tilltro till att detta arbete är viktigt
och att programmen kan fungera som stöd i detta arbete. Det handlar således om att låta lärares
professionella omdömen styra programarbete, snarare än tvärt om.
Vår studie visar också att det inte heller funnits någon problematiserande diskussion, varken i
programmaterialet eller i de undersökta verksamheterna, om vad skolan/förskolan som institution
kan innebära vid implementeringen av socioemotionella program. Som vi redan inledningsvis
påpekade påverkas skolans verksamhet av traditioner som under lång tid utvecklats i skolans
verksamhet. Det historiskt sett vanligaste samtalsmönstret i skola och undervisning är som
påpekats I-R-E (Initiativ – Respons – Evaluering) eller I-R-F (Initiativ – Respons – Follow up),
där läraren ställer kunskapskontrollerande frågor som eleverna förväntas svara rätt på (jfr
Lindblad & Sahlström 2000, Hultin 2006).
I samtliga verksamheter som denna studie omfattar har de socioemotionella samtalen från tid till
annan antagit I-R-E-strukturen, där lärare och förskollärare ställer frågor som implicerar rätta
svar, som barnen och eleverna förväntas leverera. Att de socioemotionella samtalen realiseras
genom I-R-E-strukturen medför att samtalen stannar på en ytlig nivå. Detta får två tydliga
konsekvenser. Å ena sidan skapar dessa samtal ett ointresse och barn och elever ger uttryck för
att det är tråkigt att delta i socioemotionella samtal. Å andra sidan tycks just ytligheten i samtalen
fungera som ett integritetsskydd för barnen och eleverna. Så länge samtalen förs på ytan
minimeras risken för att något barn eller elev tar samtalssituationen på allvar och lämnar ut mer
av sina personliga erfarenheter än hen vill. Eleverna och barnen får alltså svårt att påverka
innehållet i samtalet när detta ges I-R-E-struktur, eftersom deras medverkan reduceras till att
leverera rätt svar. På så sätt dräneras samtalssituationen inte endast på mening, utan också på sin
demokratiska potential, eftersom eleverna inte ges möjlighet att påverka samtalets form och
innehåll. Samtidigt så kan barn och elever freda sig från integritetskränkningar genom att
stämma in i de förväntade svaren (jfr Bartholdsson 2007).
Det skapas här en arena för tillägnande av diskursiv kompetens, där barnen och eleverna framför
allt lär sig vad de förväntas att svara när de vuxna ställer frågor. Såväl förskolebarn som
mellanstadiebarn visade prov på en sådan diskursiv kompetens när vi forskare frågade vad de
ansåg att socioemotionellt arbete var bra för, då de gav svar som låg mycket nära deras
förskolelärares och lärares utsagor om programmens nytta. Denna diskursiva kompetens kan
således också förstås som länkad till vanan att delta i samtal strukturerade som I-R-E.

Vad händer med etiken och didaktiken?
I materialet till dessa program görs inga explicita anspråk på att vara värdegrundsmaterial, att
metoden och övningarna är behjälpliga för att lösa etiska/moraliska dilemman. Samtidigt brukas
de tankegångar som finns i de olika programmen inte sällan som referenser för att lösa
konflikter. Moraliska spörsmål och lösningen på moraliskt grundade konflikter riskerar således
lätt att bli en fråga enbart om rätt eller fel beteende. Detta berör det starka fokus som
programmen har på beteendemodifikation. Förhållningssätt, beteendemönster eller konventioner
är sådant som möjligen kan påverkas genom denna typ av övningar. Problemet med
fokuseringen på beteende är att vid konflikter som exempelvis handlar om att en elev kränker en
annan elev exempelvis på ett rasistiskt sätt, blir idén om rätt beteende eller förhållningssätt ett
otillräckligt verktyg. De beteendeorienterade verktygen hanterar inte de djupare frågorna om
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människosyn, ont och gott och rätt och fel och varför vi anser att det ena är just en felaktig
handling. Här bereder SET och liknande program ingen vägledning eller fördjupning.
Denna problematik behöver synliggöras på ett tydligare vis så att de som använder dessa
metoder blir uppmärksamma på dess gränser och användningsområden. I en sådan diskussion
skulle en åtskillnad mellan det som vi kan kalla för konventioner, ibland utryckt som ett slags
vett och etikett, som syftar till att underlätta en vardaglig smidig kontakt människor emellan, och
en moralisk analys och kompetens som syftar till att på ett djupare plan öva sig i att analysera
och reflektera över mer abstrakta frågor som rör gott och ont, rätt och fel samt
människosynsfrågor och i förlängningen den tillhörande frågan om vad som karakteriserar ett
gott samhälle. Det senare kan förstås som ett centralt inslag i skolans demokratiska uppdrag. Här
finns det alltså anledning att göra en distinktion mellan disciplinering (eller övning av
konventioner) genom kontinuerlig övning och moralisk analys eller utvecklandet av ett slags
moralisk kompetens som är något annat. Och sammanhängande med detta; det mekaniska eller
instrumentella draget i socioemotionell träning är något annat än den förmåga till sensibilitet och
kritisk blick för situation och kontext som avkrävs för att göra en verklig moralisk analys. En
sådan bygger också på övning och erfarenhet men är till skillnad från programmens
beteendemodifierande övningar beroende av kontext (se vidare, Kristjánsson 2007, Silfverberg
1996, Gustafsson Lundberg 2015 ).
Det finns alltså, sett till forskningsprojektets resultat, anledning att fundera över problem med att
dra slutsatser kring övningarnas räckvidd. Detta gäller både i fråga om ”djupet” i/karaktären på
övningarna och huruvida övningarna ger verktyg som fungerar i sammanhang utanför
övningskontexten. En dominant uppfattning bland de som arbetar med programmen är en tilltro
till att övningarna kommer att påverka den enskilde eleven i hans eller hennes sätt att vara, om
inte nu så i framtiden. Detta är en aspekt som också behöver diskuteras vidare, åtminstone med
avseende på eventuell tilltro till att övningarna också ger någon form av moraliska verktyg. Det
finns forskning inom moralpsykologi som visar att moralisk övertygelse och moraliska
handlingar som i ett sammanhang eller en kontext framträder som tydliga och förankrade under
andra kontextuella omständigheter sätts helt ur spel (se exempelvis Zimbardo 2007:444ff). Vad
som övas i en kontext och situation är med andra ord inte i enkel mening överförbart till en
annan situation. Detta kan förklara varför lärarna å ena sidan upplever att det blivit ett bättre
samtalsklimat i klassrummet, å andra sidan upplever de att det är svårt att egentligen se effekter
av programmet. I klassrummet där övningarna genomförs märks förbättringar, samtidigt
fortsätter konflikter och spänningar ute på skolgården. En aspekt av detta handlar inte bara om
att eleverna byter kontext från klassrum till skolgård. Det handlar också om att gå från fiktiva
exempel till de verkliga sociala relationerna mellan eleverna. Frågan om övningarnas räckvidd
handlar därmed övergripande om vilken typ av kunskap eller färdighet som programarbetet
genererar hos eleverna. Utifrån såväl elevintervjuerna som lärarintervjuerna kan alltså frågan
ställas om vad det är eleverna egentligen lär sig. Lär de sig vett och etikett? Lär de sig något om
moral och etik? Eller lär de sig hur man ska tala om ett visst fenomen? Handlar det om att
etablera en beteendeförmåga eller en djupare etisk kompass? Här övergår värdegrundsarbete från
att ha handlat om samtal om ett antal värden centrala för den svenska skolans demokratiska
uppdrag, till att reduceras till ett psykosocialt preventionsarbete, men fortfarande benämnt som
värdegrundsarbete.
Sammanhängande med de etiska frågorna finns också ett antal didaktiska frågeställningar. När
mediedebatten om SET och närliggande arbetsmetoder diskuterades kritiskt i media hösten 2010
uppkom frågor som rör etisk-didaktiska spörsmål. Även välvilligt tänkta övningar som sägs syfta
till stärkt självkänsla, respekt för andra och tillit, kan tillit, kan ogenomtänkt använt få motsatt
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oetiska och mindre didaktiskt genomtänkta konsekvenser. Hur utfallet av denna typ av övningar
blir handlar både om övningarnas karaktär, det vill säga vad de går ut på och hur de iscensätts.
Det finns som vi visat ovan en medvetenhet i de olika fälten om frågor som berör dessa etiska
aspekter. Detta illustreras inte minst av att lärare beskriver att olika övningar passar olika
grupper och att där man har kännedom om individuella problem undviker man också vissa frågor
eller övningar. När lärare gör sådana beskrivningar, att vissa övningar är lämpliga medan andra
är olämpliga kan det förstås som att de gjort ett didaktiskt övervägande. I ljuset av att vi vet att
dessa lärare från början var uppmanade att följa manualerna till punkt och pricka, så finns det
skäl att tala om att lärarna har återerövrat sitt professionella utrymme genom att de återigen
träffar didaktiska val om hur undervisningen ska riggas (till form och innehåll, satt i relation till
elever och utbildningsmål).
Vad händer med lärarprofessionalismen? Vi har i inledningen av rapporten beskrivit olika
implementeringsfaser som visar hur SET-programmet blev ett utbrett verktyg i de studerade
kommunerna. I dessa processer saknas reflektion och diskussion om programmens syfte och
värdemässiga innehåll samt hur de rimmar med skolans övriga uppdrag. Den programinvasion
som vi tidigare beskrivit ägde rum efter millenniumskiftet skapades ett ”slagfält” där de
kommunala, politiskt förankrade aktörerna fick ytterligare konkurrens av aktörer med privata
utbildnings- och vinstintressen (Löf 2011:173, jfr även von Brömssen 2014). I detta skapades en
mängd ingångar och erbjudanden som enligt Löf blev svårtolkade för skolans personal.
När marknadskrafter uppvaktar skolan med sina koncept uppstår svårigheter för
pedagoger att avgöra vad som är ’äkta’ och vad som är manipulativt
marknadsförande/…/[...] 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.”
(Löf 2011:173)

Detta gör att det stundtals blir svårt för skolans personal att omedelbart avgöra vad som ligger i
linje med skolans uppdrag och vad som inte gör det. I detta sammelsurium av tolkningar av
värdegrundsuppdraget sker en förskjutning i förståelsen av värdegrundsuppdraget som blivit
tydlig i vår rapport, där värdegrund som politisk socialisation ersätts med ett socioemotionellt,
individorienterat innehåll (se också Löf 2011:174f, Hultin, 2015).
Här händer också något med lärarprofessionen som allt mer tar formen av terapeutisk karaktär,
något som vi ovan kommenterat utifrån en sociologisk beskrivning av hur det i västerländska
samhällen under senare decennier utvecklats en så kallad terapeutisk kultur, där olika
yrkesgrupper utvecklar terapeutiska ethos. Denna utveckling kan också beskrivas i termer av en
deprofessionalisering där yrkesidentiteten blir försvagad (Löf 2011, Bartholdsson kommande).
Mot bakgrund av detta finns det all anledning att vidare diskutera hur lärare med bibehållen
yrkesidentitet och integritet ska ges möjlighet att reflektera och kritiskt diskutera vad, hur och
varför-frågorna. Detta aktualiseras inte minst av den marknadiserade situation som skolan idag är
en del av där skolan blir föremål för privata aktörers vinstintressen. Annars riskerar skolan att
förlora makten och tolkningsföreträdet av det egna uppdraget till externa aktörer.

73

10. Litteratur
Axelsson, T. & Qvarsebo, J. (2014) Värdegrund och Livskunskap som styrningsteknologier. I:
Axelsson, T., Balldin, J. & Qvarsebo, J. (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan. Upphöjda
begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Lund: Studentlitteratur.
Axelsson, T., Balldin, J. & Qvarsebo, J. (2014) Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. I:
Axelsson, T., Balldin, J. & Qvarsebo, J. (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan. Upphöjda
begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Lund: Studentlitteratur.
Bartholdsson, Å. (2007) Med facit i hand. Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två
svenska skolor. Avhandling. Stockholm Studies in Social Anthropology, nr 61.
Stockholm:Socialantroplogiska: Socialantroplogiska institutionen.
Bartholdsson, Å. (2014) Narrating anger: Conceptualisations and representations of children’s
anger in programmes for social and emotional training. Power and education, Vol 6, nr 3 2014.
Bartholdsson, Å.. (2015) Att ha känslor i evidensbaserad praktik. Om lärarprofessionalism och
manualbaserade program. I: Å. Bartholdsson & E. Hultin (red), Sociala relationer, värdegrund
och lärarprofessionalitet. Malmö: Gleerups.
Bartholdsson, Å., Gustafsson Lundberg, J & Hultin, E (2014) Cultivating the Socially Competent
Body: bodies at risk in Swedish programs for social emotional training in preschools and
schools. Critical Studies in Education, 2014, Vol. 55, No. 2, 201-212.
Bartholdsson, Å & Hultin E (red.) (2015) Sociala relationer, värdegrund och
lärarprofessionalitet i förskola och skola. Malmö:Gleerups.
Bellack, A.; Kliebard, H..M.; Hyman, Ronald T. & Smith Frank L. (1966) The Language of the
Classroom. New York: Teacher College Press.
Bergh, A., Englund, A-L., Englund, T., Engström, I. och Engström, K. (2013) Värdepremisser i
främjande och förebyggande program i skolan: rapport från forskningsprojektet En värdefull
skola. Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, nr. 18
Bergh, A. & Englund, T. (2014) A changed language of education with new actors and solutions:
the authorization of promotion and prevention programs in Swedish schools. Journal of
Curriculum Studies. DOI: 10.1080/00220272.2014.934718
Bergh, A., Englund, A-L., Englund, T., Engström, I., & Engström , K. (2013) Värdepremisser i
främjande och förebyggande program i skolan. Rapport från forskningsprojektet En värdefull
skola. Örebro: Rapporter i pedagogik, Örebro universitet 18.
Biesta, G. (2003) Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?
Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol 12: 1, s 59-80.
Boler, M (1999) Feeling power. Emotions and education. New York:Routledge.

74

Brunila, K. (0122013) Hooked on a feeling: education, guidance and rehabilitation of youth at
risk. Critical Studies in Education, Vol. 54, nr 2, s. 215-228.
DOI:10.1080/17508487.2012.716369
Börjesson, M. & Palmblad, E. (2003) Introduktion. I: M. Börjesson & E. Plamblad (red).
Problembarnets århundrade – normalitet, expertis och visionen om framsteg. Lund:
Studentlitteratur.
Colnerud, G. & Granström, K., (2002) Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och
yrkesetik. Stockholms universitetsförlag.
Dahlstedt, M. ( 2008) Viljan att ”göra om sig”. Terapeutiska tekniker, social och emotionell
träning. Locus, nr 3-4 2008.
Dahlstedt, M. och Fejes, A. (2012) The confessing society : Foucault, confession, and practices
of lifelong learning. London: Routledge.
Dysthe, O. (1996) Det flerstämmiga klassrummet – att skriva och samtala för att lära. Lund:
Studentlitteratur.
Ecclestone, K. (2012) ”From emotional and psychological well-being to character education:
challenging policy discourses of behavioural science and ’vulnerability’”. I: Research Papers in
Education, 27:4, 463-480, DOI: 10.1080/02671522.2012.690241.
Ecclestone, K. & Hayes, D. (2009) The dangerous rise of therapeutic education. New York:
Routledge.
Edling, L. (1995) Kompissamtal: kommunikation istället för tystnad eller våld. Solna: Ekelund.
Englund, T. (1986) Curriculum as a Political Problem. Changing Educational Conceptions with
special reference to citizenship Education. Lund: Studentlitteratur/ Chartwell-Bratt.
Englund, T. (1990) På väg mot en pedagogiskt dynamisk analys av innehållet. Forskning om
utbildning, 17 (1), s. 19-35.
Englund, T. (1998): Varför ett sociopolitiskt perspektiv på det vi kallar undervisning och
lärande. Utbildning och demokrati, tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 7 (2), s 5-14.
Englund ,T. (2000) Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella
förutsättningar. Stockholm: Skolverket.
Englund, A-L. & Englund, T. (2012) Hur realisera värdegrunden? : historia, olika uttolkningar:
vad är värdegrundsstärkande? Serie: Rapporter i pedagogik, Örebro universitet, nr. 17.
Fairclough, N. (1992/1998) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Foucault, M. (1995) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Westminster: Vintage.
Furedi, F (2002) Paranoid parenting. Why ignoring the experts may be best for your child.
Chicago: Chicago Review Press.
75

Furedi, F. (2004) Therapy culture: cultivating vulnerability in an uncertain age. London:
Furedi, F. (2009) Wasted: why education isn't educating. London : Continuum.
Greenleaf, C. & Freedman, S. (1993) Linking Classroom Discourse and Classroom Content:
Following the Trail of Intellectual Work in a Writing Lesson. (TechnicalReport No 66).
Berkeley, CA: National Center for the Study of Writing.
Gustafsson Lundberg, J. (2015) “Vad är det vi gör när vi löser konflikter i skolan?- dygdetiska
perspektiv”. I: Å. Bartholdsson & E. Hultin (red) Sociala relationer, värdegrund och
lärarprofessionalitet. Malmö: Gleerups.
Hoff Sommers, C. & Satel, M.D. (2006) One Nation under Therapy. How the Helping Culture is
Eroding Self-Reliance. New York: St. Martin’s Griffin.
Hultin, E. (2006) Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning – En ämnesdidaktisk
studie. Doktorsavhandling. Örebro: Örebro Studies in Education, 16.
Hultin, E. (2007a) Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar det någon roll? En
jämförelse mellan två normativa positioner i det samtida talet om skolans demokratiuppdrag. I
Englund, Tomas red: Utbildning som kommunikation – deliberativa samtal som möjlighet.
Göteborg: Daidalos.
Hultin, E. (2007b) Deliberativa samtal i skolan – utopi eller reell möjlighet? I Englund, Tomas
red: Utbildning som kommunikation – deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos.
Hultin, E. (2015) ”Det (o)demokratiska i en socioemotionell värdegrund. I: Å. Bartholdsson & E.
Hultin (red) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet. Malmö: Gleerups.
Hultman Nordin, E. (2003) Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber.
Illouz, E. (2008) Saving the Modern Soul. Therapy, Emotion and the Culture of Self-help.
Berkley: University of California Press.
Irisdotter Aldenmyr, S. (2014) Terapeutiseringen av skolan. I: S. Irisdotter Aldenmyr (red) Hyfs
hälsa och gemensamma värden. Studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag.
Malmö:Gleerups.
Jackson, S. & Scott, S. (1999) Risk anxiety and the social construction of childhood. In: D.
Lupton (Ed.), Risk and social theory: new directions and perspectives (p. 86-107). Cambridge:
Cambridge University Press.
James, A., Jenks, C.& Prout, A. (1998) Theorizing childhood. Cambridge: Teachers College
Press
Jepsson Wigg, U. (2014) SET, från kommunbeslut till klassrumsverklighet. I: Hyfs hälsa och
gemensamma värden. Studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag.
Kardemark, W. (2013) När livet tar rätt form. Om människosyn i svenska hälsotidskrifter 191013 och 2009, Göteborgs universitet.
76

Katrineholms kommun (2012) Slutrapport 2012-03-31. Lokalt sektorsöverskridande
hälsofrämjande arbete för barn och unga. ”50-miljonersprojektet”. Katrineholms kommun.
HFÅ 2008/213
Kimber, B. (2007) SET. Social och emotionell träning - en introduktion. Stockholm: Natur &
Kultur.
Kimber, B. (2008a) Livsviktigt. Lärarhandledning skolår 1. Malmö: Gleerups.
Kimber, B. (2008b) Livsviktigt. Lärarhandledning skolår 2.Malmö: Gleerups.
Kimber, B. (2008c) Livsviktigt. Lärarhandledning skolår 3. Malmö: Gleerups.
Kimber, B. (2008d) Livsviktigt. Lärarhandledning Förskoleklass. Malmö: Gleerups.
Kimber, B. (2011) Primary prevention of mental health problems among children and
adolescents through social and emotional training in school. Dissertation. Department of Public
Health Science. Stockholm: Karolinska Institutet.
Kimber, B. & Petré, C.(2008) SET I förskolan. Handbok i konsten att praktisera social och
emotionell träning. Malmö: Epago
Kristjánsson, K. (2007) Aristotle, Emotions and Education, Cornwall: Ashgate
Kvist Lindholm, S. och Zetterqvist Nelson, K. (2014) “Apparently I’ve Got Low SelfEsteem”: Schoolgirls’ Perspectives On a School-Based Public Health Intervention.
Children & Society. DOI: 10.1111/chso.12083.
La Fontaine, J. (1998) Speak of the Devil: Tales of satanic abuse in contemporary England.
Cambridge: Cambridge University Press.
Lindblad, S. & Sahlström, F. (2000) Klassrumsforskning – en översikt med fokus på interaktion
och elever. I: Bjerg, J. (red:) Pedagogik. Stockholm: Liber.
Lindholm, S. (2014) Hur många procent tolerant är du? Vad säger värdegrundsuppdraget om
tolerans och vad säger tolerans om värdegrundsuppdraget. En diskursanalys om skolans
demokratiska fostransuppdrag utifrån begreppet tolerans. Examensarbete, avancerad nivå,
Högskolan Dalarna.
Lpf 94, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm:
Utbildningsdepartementet/Fritzes.
Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.
Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes.
Löf, C. (2011) Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen.
Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No 59.
Madsen, O. J. (2012) Den terapeutiske kultur. Oslo: Universitetsforlaget.
77

Myndigheten för skolutveckling (2003) Olikas lika värde. Stockholm: Myndigheten för
skolutveckling.
Nielsen, K. Dalgaard, S., Senger, S. (2010) Selvbekendelsesstrategier i pædagogisk praksis.
Nordic Studies in Education. Vol. 30 pp. 87-101.
Molloy, G. (2007) Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur.
Nassaji, H. & Wells, G. (2000) What’s the use of ‘triadic dialogue’?: An investigation of
teacher-student interaction. Applied Linguistics, 21(3), s. 376-404.
Nemert, E. (1992) Öppna för samtal. Arbetsmetoder i klassrummet, Liber.
Newman, D.,; Griffin, Peg & Cole, M. (1989) The Construction Zone: Working for Cognitive
Change in School. Cambridge: Cambridge University Press.
Nielsen, K., & Dalgaard, S., Senger, S. (2010) Selvbekendelsesstrategier i pædagogisk praksis.
Nordic Studies in Education. Vol. 30 pp. 87-101.
Nykänen, P. (2009) Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt
samhälle. Stockholm: Bokförlaget Thales.
Palmblad, E. & Petersson, K. (2003) Skolhälsofostran – om strävandena att styra de ungas
hälsouppförande. I: M. Börjesson & E. Plalmblad (red). Problembarnets århundrade –
normalitet, expertis och visionen om framsteg. Lund: Studentlitteratur.
Persson, M. (2005) Den kulturella vändningen i skolans styrdokument – Motsägelser i talet om
estetik, medier, mångkulturalism och kulturarv. Utbildning och demokrati. Vol. 30 pp. 87-101.
Pettersvold, M. & Østrem, S. (2012) Mestrer, mestrer inte. Jakten på det normale barnet
Grønland: Res Publica.
Pierre, J. (2007) Skolan som politisk organisation. Lund: Gleerups.
Rose, N. (1998) Inventing our Selves. Psychology, Power, and Personhood. Cambridge:
Cambridge University Press.
Rose, N. (1999) Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. London: Free Association
Books.
Schüllerqvist, B. (2001) Ämnesdidaktik som lärarutbildningens mittfält. I Bengt Schüllerqvist &
Roy Nilsson, red: Lärarutbildningens ämnesdidaktik, s 9–20. Gävle: Högskolan i GävleSandviken.
Silfverberg, G. 1996: Att vara god eller göra rätt: en studie i yrkesetik och praktik. Nora: Nya
Doxa.
Sinclair, J. & Coulthard, R. (1975) Towards an Analysis of Discourse. London: Oxford
University Press.
78

Skolverket (2011) Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket
SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling.
Stearns, P. (2003) Anxious Parents. A history of modern childrearing in America. New York:
New York University Press.
Utbildningsdepartementet (2000) Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan. G
Zackari, F. Modigh.
von Brömssen, K. (2011) Livskunskap som policy, genre och teori. In: M. Carlsson & K. von
Brömssen (Eds.) Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra
kategoriseringar (p.125-153). Lund: Studentlitteratur.
von Brömssen, K. (2014) Skolan - en lättköpt arena? I: Hyfs hälsa och gemensamma värden.
Studier av skolans komplexa värdegrunds- och fostransuppdrag. Malmö: Gleerups.
Wahlström, G. (1993) Gruppen som grogrund: en arbetsmetod som utvecklar. Stockholm: Liber.
Wickström, A. (2015) Elevers erfarenheter av manualbaserade metoder. I: Å. Bartholdsson & E.
Hultin (red) Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet. Malmö: Gleerups.
Zimbardo, P. (2007) The Lucifer effect- how good people turn evil. London: Ride.

79

80

