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Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 5 år. Vid Linköpings 
universitet har programmet funnits sedan 1995. Utbildningen är upplagd så att 
studierna från början är inriktade på den tillämpade psykologins problem och 
möjligheter och så mycket som möjligt liknar psykologens yrkessituation. Bland 
annat omfattar utbildningen två praktikperioder om sammanlagt 16 heltidsveckor. 
Studierna sker med hjälp av problembaserat lärande (PBL) och är organiserade i fem 
block, efter en introduktions kurs på 10,5hp: (I) kognitiv och biologisk psykologi, 
40,5 hp; (II) utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi, 54 hp; (III) samhälle, 
organisations- och gruppsykologi, 84 hp; (IV) personlighetspsykologi och 
psykologisk behandling, 70,5 hp; (V) forskningsmetod och examensarbete, 40,5 hp. 
Parallellt med blocken löper ”strimmor” som fokuseras på träning i forsknings-
metodik, psykometri och testkunskap samt samtalskonst.  
 
Den här rapporten är en psykologexamensuppsats, värderad till 30 hp, vårterminen 
2011. Handledare har varit Karin Zetterqvist Nelson. 
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Sammanfattning  
Studien syftar till att söka förståelse för hur lärare talar om och reflekterar kring Social och Emotionell Träning (SET) 
som en pedagogisk uppgift och en professionell utmaning i klassrummet.  Detta undersöks mot bakgrund av följande 
frågeställningar: Vari ligger utmaningen i undervisandet av SET? Vilka dilemman existerar här? Vad är det som står 
på spel? Studiens gjordes mot bakgrund av att SET kritiserats hårt i olika medier och ska därför förstås mot bakgrund 
av denna kontext. Studien är baserad på individuella kvalitativa intervjuer med nio låg- och mellanstadielärare. 
Lärarnas tal om SET har analyserats utifrån en diskursanalytisk ansats. Resultatet av studien visar att det i lärarnas tal 
om SET går att urskilja två sätt att framställa sin förståelse, två tolkningsrepertoarer, som handlar om ”öppenhet” och 
”farlighet”. I mötet mellan dessa tolkningsrepertoarer uppstår ett antal ideologiska och professionella dilemman, eller 
en ”balansgång” som handlar om att bedöma när SET är något positivt som leder till ökad öppenhet förståelse och 
inklusion och när SET övergår i något farligt som leder till ökad utsatthet och exklusion. Resultatet visar att lärarna 
inte är passiva mottagare av SET, utan att SET anpassas och modifieras av den individuella läraren i sampel med 
hennes kontext. Resultatet visar att även barnen och deras familjer tillskrivs ett aktörskap i ”balansgången.” Slutligen 
visar resultatet att talet om SET också handlar om större frågor såsom demokrati, jämlikhet och barnet som lärarnas 
och föräldrarnas gemensamma ansvar. 
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har suttit fast i analysen har du alltid hjälpt mig att hitta en väg ut. Därför blev det 
också en uppsats till sist.  
 
Jag vill rikta ett tack till alla vänner som har stöttat mig och stått ut med mig. Jag vill 
också rikta ett särskilt stort tack till Thomas. Du är en räddare i nöden och världens 
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Sammanfattning 
 

Studien syftar till att söka förståelse för hur lärare talar om och reflekterar kring 
Social och Emotionell Träning (SET) som en pedagogisk uppgift och en professionell 
utmaning i klassrummet. Detta undersöks mot bakgrund av följande frågeställningar: 
Vari ligger utmaningen i undervisandet av SET? Vilka dilemman existerar här? Vad 
är det som står på spel? Studiens gjordes mot bakgrund av att SET kritiserats hårt i 
olika medier och ska därför förstås mot bakgrund av denna kontext. Studien är 
baserad på individuella kvalitativa intervjuer med nio låg- och mellanstadielärare. 
Lärarnas tal om SET har analyserats utifrån en diskursanalytisk ansats.  
 
Resultatet av studien visar att det i lärarnas tal om SET går att urskilja två sätt att 
framställa sin förståelse, två tolkningsrepertoarer, som handlar om ”öppenhet” och 
”farlighet”. I mötet mellan dessa tolkningsrepertoarer uppstår ett antal ideologiska 
och professionella dilemman, eller en ”balansgång” som handlar om att bedöma när 
SET är något positivt som leder till ökad öppenhet förståelse och inklusion och när 
SET övergår i något farligt som leder till ökad utsatthet och exklusion. Resultatet 
visar att lärarna inte är passiva mottagare av SET, utan att SET anpassas och 
modifieras av den individuella läraren i sampel med hennes kontext. Resultatet visar 
att även barnen och deras familjer tillskrivs ett aktörskap i ”balansgången.” Slutligen 
visar resultatet att talet om SET också handlar om större frågor såsom demokrati, 
jämlikhet och barnet som lärarnas och föräldrarnas gemensamma ansvar. 
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”Det är en balansgång” 
- en diskursanalys av hur lärare pratar om Social och Emotionell 

Träning 
 
År 2008 gav regeringen Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor 
till kommunala hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. I ett särskilt 
urvalsförfarande gavs intresserade kommuner möjligheten att ansöka om dessa 
bidrag, vilket resulterade i att totalt sex kommuner blev utvalda. Ett av kraven som 
ställdes på de utvalda kommunerna var att projekten skulle genomföras i nära 
samarbete med forskare, som ett sätt att stödja ett utvecklat samarbete mellan 
forskning och praktik i frågor som gäller folkhälsa för barn och ungdomar. Mot 
bakgrund av detta inleddes ett samarbete mellan en av dessa kommuner och tema 
Barn på Linköpings universitet. I den aktuella kommunen genomfördes ett flertal 
olika insatser för barn och ungdomar varav en var införandet av Social och 
Emotionell Träning (SET) i skolorna. SET är ett manualbaserat program med 
övningar som följer en utarbetad ordning och där lärare genomgår särskild utbildning 
och träning i att leda SET. Målet med SET är att lära ut och träna barn i sociala och 
emotionella förmågor i syfte att detta ska bidra till ett bättre psykosocialt klimat i 
skolorna, framförallt elever emellan, men också mellan elever och lärare. 
Programmet syftar även till att förebygga och motverka förekomsten av kränkande 
handlingar, trakasserier, våld och mobbing (Kimber 2002, 2009). I samarbetet mellan 
den aktuella kommunen och Linköpings universitet har två studier som belyser olika 
aspekter av SET genomförts.  
 
Under våren 2010 påbörjades den första studien om SET. Ur ett 
barndomssociologiskt perspektiv syftade studien till att undersöka mötet mellan 
barnen och SET. Avsikten var att närmare granska om det innehåll som förmedlas på 
SET- lektioner används av barnen i deras sociala praktik utanför 
undervisningskontexten. Samtidigt utsattes SET för kritisk granskning i flera medier. 
Bland annat har påståendet att metoden är evidensbaserad ifrågasatts. Likaså har 
journalister visat på kritiska moment rörande vissa delar av programmet. Man har 
visat hur övningar för att synliggöra inneslutnings- och uteslutnings- processer i 
barngrupper kan riskera att utlösa mobbningsmekanismer, om de inte används med 
stor försiktighet och omsorg. I såväl TV som radio har man även påtalat att SET 
riskerar att övergå i något som liknar terapi och ifrågasatt om detta hör hemma i 
skolan. Detta pekar på lärarnas betydelse i genomförandet av ett program som SET. 
Lärarna är de aktörer som har det professionella och pedagogiska ansvaret för SET i 
klassrummet och är de som både förbereder och genomför konkreta SET- övningar 
med eleverna.  
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Mot bakgrund av ovanstående såg man inom forskargruppen anledning att närmare 
utvärdera och studera SET ur ett lärarperspektiv med betoning på profession och 
reflektion,	  vilket initierade 
den studie som presenteras här, om lärarna och SET. Min roll i projektet var att 
genomföra denna studie. Anledningen till att jag kom att ingå i forskargruppen var att 
jag tidigare varit involverad i en annan studie inom ramen för samarbetet mellan tema 
Barn och den aktuella kommunen. Detta väckte mitt intresse för att göra en egen 
studie inom samma projekt. Studien ska ses som ett komplement till den övriga 
utvärderingen/forskningen om SET. I linje med övrig forskning inom projektet har 
studien en kvalitativ ansats, i det här fallet diskursanalys. I studien intervjuades nio 
lärare som undervisar i SET och uppsatsen baseras på materialet från dessa 
intervjuer. Specifikt syftar studien till att undersöka hur lärarna talar om och 
reflekterar kring SET som en pedagogisk uppgift och en professionell utmaning i 
klassrummet. Den mediala kritiska granskningen av SET uppmärksammas i 
uppsatsen och utgör en utgångspunkt för studiens frågeställningar. Studien kommer 
att svara på följande frågor: Vari ligger utmaningen i undervisandet av SET? Vilka 
dilemman existerar här? Vad är det som står på spel? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

	  
Barns fysiska och psykiska hälsa och ohälsa har på senare tid kommit att utgöra ett 
omfattande forskningsfält inom psykologin, liksom inom ett flertal andra discipliner 
(Löf, 2011). I takt med att rapporter om barns ökande ohälsa och de många risker det 
moderna samhället medför publiceras, ökar också kraven på (förebyggande) åtgärder. 
På grund av sin centrala plats i barndomen har skolan kommit att bli en viktig arena 
för införlivandet av olika insatser som syftar till att främja barn och ungdomars hälsa. 
Social och Emotionell Träning (SET) som den här uppsatsen handlar om, är en sådan 
insats (Kimber, 2002, 2009).  
 
SET bygger till stor del på amerikansk forskning om Social and Emotional Learning 
(SEL), varför jag här inledningsvis kommer att presentera en överblick av den 
samhällsutveckling och forskning som ligger till grund för framväxten av SEL i 
USA. Här kommer jag även att visa det existerande forskningsläget gällande SEL- 
program i skolorna, samt belysa något av den kritik som riktats mot SEL. Den 
samlade beskrivningen av SEL syftar till att ge läsaren en fördjupad förståelse för de 
teoretiska utgångspunkter och den forskningstradition ur vilken SET härstammar. Jag 
kommer därefter rikta blicken mot den samhällsutveckling som ligger till grund för 
framväxten av SET i Sverige. Detta för att ge en fördjupad förståelse för den kontext 
inom vilken SET kommit att existera. Vidare kommer jag att rikta blicken mot aktuell 
forskning kring SET i Sverige. Här kommer jag också att presentera den kritik som 
riktats mot denna forskning, samt mot SET i stort. Detta för att synliggöra det 
existerande forskningsfältet, samt visa på den konflikt som uppstått där och som till 
stor del ligger till grund för att denna studie blev till. Slutligen kommer jag redogöra 
för hur lärarnas roll diskuteras i den samlade forskningen om SEL och SET, samt 
presentera tidigare forskning på området. I samband med det kommer jag också att 
redogöra för vilket bidrag denna uppsats är tänkt att ge i sammanhanget.  

 
SEL 

	  

Framväxten av SEL i USA 
	  
Internationellt sett återfinns majoriteten av studier kring preventiva åtgärder i skolan 
inom den amerikanska psykologiforskningen, där teorier om Social and Emotional 
Learning (SEL) kommit att ta allt större plats. SEL tar avstamp i de senaste 
decenniernas forskning om emotionell intelligens (Opengart, 2007). Teorier om 
emotionell intelligens uppkom från början som en kritik mot uppfattningen att 
emotion och kognition var motpoler, där kognition sågs som överordnat emotion 
(Salovey & Mayer, 1990 i Nordin, 2003). Forskare började intressera sig för 
intelligens, inte bara i termer av kognitiva förmågor, klassiskt benämnt IQ, utan även 
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i termer av känslighet och förmåga till samspel med omgivningen, definierat av 
Salovey & Mayer (1990) som EQ. Fem områden beskrivs definiera den emotionella 
intelligensen; självkännedom, förmåga att hantera känslor, förmåga till 
självmotivering, empati samt social kompetens. Den samlade forskningen kring EQ 
visar att dessa förmågor korrelerar med god psykisk hälsa, ökad prestationsförmåga 
och framgång i livet (Opengart, 2007). I USA arbetar organisationen Collaborative 
Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) aktivt med att utveckla och föra 
ut evidensbaserade SEL- program i skolorna (CASEL, 2011). Litteraturen om SEL 
synliggör hur den ökade betoningen på emotionell intelligens har medfört en 
förändring i synen på vilka kunskaper barn behöver rustas med i dagens samhälle 
(Elias & Zins, 2006). I takt med att emotionella förmågor har lyfts fram som lika 
viktiga som de kognitiva har krav ställts på att skolan ska förändras från att vara en 
institution som enbart lär ut ämneskunskap, till en institution som i lika hög grad lär 
ut emotionell intelligens eller ”social och emotionell kunskap” (CASEL, 2007). I 
USA synliggörs dessa krav även i samtida skolpolitiska påtryckningar såsom ”The 
No Child Left Behind Act”, men också i modern forskning om barns lärande där 
vikten av relationer, emotioner och miljöfaktorer i allt högre grad påtalas (Manz, 
2007; Reicher, 2010). Skolans centrala roll i förmedlandet av social och emotionell 
kunskap kan förstås som en ambition att ge alla barn likvärdiga möjligheter att 
erhålla denna kunskap men också, ur ett bredare perspektiv, som en ambition att 
fostra ansvarsfulla och demokratiska samhällsmedborgare (Hoffman, 2009). SEL, 
som mycket förenklat kan ses som en anpassning av EQ- forskning och teori till 
skolmiljö och praktik, kan följaktligen förstås som ett resultat av men också som en 
lösning på skolans nya roll som förmedlare av social och emotionell kunskap 
(Hoffman, 2009).  

 

Tidigare forskning 
	  
SEL är i sig inte något enhetligt program utan snarare ett ”paraplybegrepp” för en rad 
olika preventiva åtgärder med skiftande upplägg och fokus och med namn som 
Strong Kids, The PATHS programme, Second Step och the Resolving Conflict 
Creatively Programme (Hoffman, 2009; Reicher, 2010). Gemensamt för dessa 
insatser är att de bygger på antagandet att det existerar fundamentala sociala och 
emotionella förmågor och kompetenser som kan och bör läras ut till alla barn 
(Hoffman, 2009). Dessa förmågor erinrar om de som beskriver den emotionella 
intelligensen och inkluderar förmågan att känna igen, förstå, hantera och kontrollera 
känslor hos sig själv och andra, förmågan att etablera och att bibehålla positiva 
sociala relationer, förmågan att hantera interpersonella situationer konstruktivt och 
etiskt, förmågan att fatta ansvarsfulla beslut samt förmågan att formulera och uppnå 
mål (Elias et. al, 1997 i Durlak et. al, 2011). Betoningen på förmågor innebär att 
fokus ligger på det kognitiva processandet av (resonerandet kring) emotioner och 
beteenden, snarare än på emotionerna i sig; något som också återspeglas i tanken om 
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att utvecklandet av dessa förmågor leder till att beteenden i lägre grad styrs av 
emotion (affekt) och i högre grad styrs av sunda internaliserade uppfattningar och 
värderingar (Durlak et. al, 2011; Hoffman, 2009). I betoningen på förmågor ligger 
också potentialen att lära ut och mäta emotionell kunskap hos individer vilket i sin 
tur möjliggör identifiering och åtgärdande av eventuella brister (Hoffman, 2009). 
Detta stämmer väl överens med det övergripande syftet med SEL som är att ge alla 
barn en likvärdig möjlighet till en positiv personlig utveckling (CASEL, 2011). Mer 
specifikt syftar SEL bland annat till att främja den psykosociala skolmiljön, förbättra 
studieresultat, motverka antisociala beteenden och riskbeteenden samt att lära barn att 
på ett konstruktivt och etiskt sätt delta i ett demokratiskt samhälle. 

Gemensamt för SEL- programmen är också en stark betoning på vikten av en trygg, 
omhändertagande och inkluderande lärandemiljö (Durlak et. al, 2011; Reicher, 2010). 
Detta i linje med teorier om att barns lärande sker i samspel med omgivningen samt 
att relationer och emotionella processer påverkar både hur och vad de lär sig. SEL- 
program undervisas i första hand av lärare eller övrig skolpersonal under för 
ändamålet avsatt lektionstid, men tanken är också att SEL ska genomsyra hela 
skolverksamheten och implementeras som generellt förhållningsätt i all undervisning, 
liksom i aktiviteter efter skoltid. Utöver detta rymmer SEL en bredare vision där 
barnens familjer och i bästa fall hela samhället involveras och gemensamt skapar en 
trygg miljö för barn att lära i, återigen med hänvisning till lärandets relationella 
komponent. (Durlak et. al, 2011; Reicher, 2010). 
 
I den praktiska SEL- undervisningen i klassrummet lyfts fyra faktorer fram som 
särskilt viktiga för att programmet ska ha effekt (CASEL, 2011; Durlak, 2011; 
Reicher, 2010) Dessa inkluderar a) att programmet följer en utarbetad ordning 
(sekvens) med tydligt uppsatta mål, b) att programmet involverar former av aktivt 
lärande såsom rollspel eller beteendeträning i verkliga situationer, c) att programmet 
inkluderar minst en komponent som specifikt fokuserar på utvecklandet av personliga 
och sociala färdigheter och d) att programmet explicit riktar in sig på de specifika 
sociala färdigheter som ingår i SEL. Dessa förutsättningar benämns i litteraturen som 
Sequenced, Active, Focused och Explicit och förkortas SAFE (Durlak, 2011). Dessa 
faktorer har utkristalliserats genom den forskning som bedrivits och fortfarande 
bedrivs angående specifika SEL- program och SEL- program i stort. Denna forskning 
har det uttalade syftet att förstå vad som fungerar, varför det fungerar och vilka 
effekter man kan uppnå med SEL.  

  
En översiktlig genomgång av denna forskning visar således på en objektivistisk 
forskningstradition. I sammanhanget mäts framförallt de förmågor man haft för 
ambition att träna barn och ungdomar i, främst i utfallsmått såsom ökade positiva 
känslor/beteenden eller en reduktion av negativa känslor/beteenden (Reicher, 2010). 
Mätningarna görs till största delen med hjälp av självskattningsformulär där eleverna 
får skatta sin upplevda psykiska hälsa och sociala förmåga samt formulär där lärare 
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och/eller föräldrar skattar deras utveckling inom samma områden. Den kvantitativa 
forskningen ligger i linje med det uttalade målet att skapa evidensbaserade, mätbara 
preventionsprogram och bedrivs också till största delen av personer som aktivt 
förespråkar och utvecklar SEL (se till exempel www.casel.org). Resultatet av delar av 
denna forskning presenteras nedan. 
 
I en metaanalys som inkluderar 213 skolbaserade SEL- program med elever från 
samtliga årskurser i grundskolan och gymnasiet fann Durlak et. al (2011) att elever 
som tränats i SEL uppvisade signifikant förbättrade sociala och emotionella förmågor 
jämfört med kontrollgruppen. Förmågorna avspeglar sig enligt studien i inställningen 
till sig själv och andra, känslan av samhörighet med skolan, positiva sociala 
beteenden samt en reduktion i beteendeproblematik och emotionell ohälsa. Vidare 
visade studien att SEL leder till signifikant förbättrade studieresultat. Författarna fann 
också att SEL har effekt både i och utanför skolan, samt att SEL- program gynnar 
både elever med och utan preexisterande beteendeproblematik och emotionella 
problem. Vidare visade resultatet att SEL- program är effektiva för elever av 
skiftande ras- eller etnisk tillhörighet, samt att de har effekt i olika miljöer 
(stadsmiljö, förortsmiljö, landsbygd). Analysen bekräftade även hypotesen om att 
SEL- program som är Sequenced, Active, Focused, Explicit (SAFE) är mer effektiva 
än övriga program, men visar samtidigt att svårigheter i implementeringen av sådana 
program är vanliga. Detta härrörs framförallt till bristande resurser, tid och kunskap i 
skolorna (Durlak et. al, 2011).  
 
I en annan metaanalys fann Durlak och Weissberg (2005) att SEL leder till ett mer 
konstruktivt undervisningsklimat med mindre avbrott och störningsmoment. Man 
fann att den mentala hälsan hos eleverna förbättrades av SEL- undervisning i 
klassrummet och SEL i skolmiljön, och drar slutsatsen att dessa faktorers samverkan 
leder till förbättrade studieresultat. Wilson, Gottfredsson och Najaka (2001) fann i sin 
metaanalys av 165 program att SEL dessutom förebygger skolk och avhopp från 
studierna, samt reducerar beteendeproblem och förekomsten av alkohol och droger. 
Vidare visar en longitudinell studie av Hawkins, Catalano, Kosterman, Abbott, och 
Hill (1999)  att SEL har bestående effekt över tid. Studien visade att barn som 
involverats i SEL- program under år 1-6 i grundskolan uppvisade bättre studieresultat 
och signifikant högre studiemotivation vid 18 års ålder, jämfört med kontrollgruppen. 
Studien visade även att dessa ungdomar uppvisade färre tecken på negativ utveckling 
i termer av skolrelaterad beteendeproblematik, våld och användande av alkohol och 
droger (Hawkins et. al, 1999).  
 
I en review-artikel av Merrell (2010) presenteras forskning kring det manualbaserade 
SEL programmet Strong Kids. Det samlade resultatet visade enligt författaren på 
signifikanta och stora förbättringar gällande social och emotionell kunskap i de 
skolor där programmet använts.  Det visade också viss evidens för 
symptomreduktion, särskilt gällande depression och ångest. Programmet har enligt 
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författaren även uppvisat lovande resultat för barn med högfungerande autism. 
Vidare visade forskningen att Strong Kids, i egenskap av att vara ett strukturerat, 
manualbaserat och kostnadseffektivt SEL- program, har hög social och praktisk 
validitet (Merrell, 2010). 
 
Sammantaget förmedlar forskningen en bild av SEL som en nödvändig satsning i 
skolorna. Enligt forskningen förbättrar SEL inte enbart skolmiljö och studieresultat 
utan även barnens hälsa, liv och framtid i stort. Vidare målar forskningen upp en bild 
av att detta gäller alla barn, oavsett predisponerade förutsättningar; något som också 
förklarar SEL- programmens genomslagskraft. Om alla barn gynnas av SEL så 
gynnas också samhället i stort. Denna utopiska bild av SEL delas dock inte av alla, 
vilket nästa avsnitt belyser.  
 

Kritiken mot SEL 
	  
I samband med att SEL fått stort genomslag och i allt större utsträckning börjat 
användas i amerikanska skolor liksom internationellt, har också kritiska röster höjts 
mot metoden (Hoffman, 2009). Hoffman (2009) menar att påståendet att SEL är 
evidensbaserat och leder till de dramatiska positiva resultat som påvisas i forskningen 
kan ifrågasättas. Detta mot bakgrund av att oberoende forskning och utvärderingar av 
många SEL- program saknas, samt att existerande studier, såsom de som presenteras 
ovan, har många svagheter. Bland dessa nämns bland annat avsaknaden av 
experimentell design samt det faktum att flertalet studier initierats och finansierats av 
samma personer som aktivt förespråkar och utvecklar metoderna. Hoffman (2009) 
lyfter även fram en genomgång av studier gjord av The U. S Department of 
Education enligt vilken endast 2 av 41 program visat sig ha positiv effekt, medan 7 
ansågs ha ”positiv potential” (IES, 2007 i Hoffman, 2009). Vidare riktar Hoffman 
(2009) kritik mot det faktum att SEL, med sin på förhand utstakade definition av vad 
som utgör ”sociala och emotionella förmågor”, skapar en homogenitet som inte 
överensstämmer med eller reflekterar kulturell heterogenitet. Att vara emotionellt och 
socialt kompetent kan se olika ut i olika kulturer och kontexter, varför SEL riskerar 
att marginalisera eller till och med patologisera de samhällsgrupper som inte ”passar 
in i mallen”.   
 
Hoffman (2009) menar vidare att SEL i praktiken riskerar att missa eller undergräva 
sitt uttalade mål att verka på samhällsnivå och skapa en trygg och inkluderande miljö 
för lärande. I klassrummet översätts detta ideal enligt Hoffman (2009) till en miljö 
där regler, kontrakt, val och organisatorisk struktur dominerar. Lärarens uppgift är att 
lära barnet korrekta beteenden och känslor, snarare än att skapa en kontext inom 
vilken känslor uppstår naturligt som ett resultat av mellanmänskliga relationer. Fokus 
på förmågan till kognitivt processande av känslor, snarare än på känslorna i sig, gör 
att emotioner och beteenden inskränks till ett personligt val som barnet gör och kan 
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hållas ansvarigt för, snarare än något som sker i samspel med barnets kontext eller 
miljö. I praktiken riskerar SEL således att reduceras till ett sätt att mäta och åtgärda 
problem på individnivå, snarare än att uppnå en ökad fokus på den relationella 
kontexten i klassrummet och i skolan (Hoffman, 2009).  
 
Även om jag, inom ramen för denna uppsats, valt att presentera något av den kritik 
som finns mot SEL bör nämnas att den samlade forskningen innehåller mycket lite 
sådan kritik. SEL i USA, till skillnad från SET i Sverige, framstår inte som ett särskilt 
konfliktladdat område. Detta kan tänkas bero på en rad olika orsaker varav en handlar 
om ”hur mycket som står på spel”. I USA drivs forskning och implementering av 
SEL- program oberoende av politisk inblandning, och ofta i vinstdrivande syfte; 
något som begränsar dess omfattning och implikationer. I Sverige är 
implementeringen av åtgärdsprogram i skolorna i högsta grad ett politiskt beslut. 
Godkänns ett åtgärdsprogram på felaktiga grunder kan det därför få mer omfattande 
och allvarliga konsekvenser. Likaså är det politikerna som ytterst måste stå till svars 
för eventuella felbedömningar.  
 

SET 

Framväxten av SET i Sverige 
	  
Även om Social och Emotionell Träning (SET) till stor del bygger på forskningen om 
SEL är det allt för förenklat att säga att SET uppstått enbart därur. 
Samhällsutvecklingen i Sverige har på samma sätt som samhällsutvecklingen i USA 
inneburit att man sett ett ökat behov av insatser i skolan. Här har ett liknande skifte i 
synen på skolans uppdrag ägt rum och därmed banat väg för en ny skolpolitik. I 
Sverige har ämnet livskunskap, i likhet med SEL, introducerats som en preventiv 
åtgärd för att främja barn och ungdomars hälsa (Löf, 2011). Löfs (2011) forskning 
om ämnet visar att det förenklat kan beskrivas som ett svar på skolors behov av att 
organisera sitt värdegrundsarbete och sin undervisning i kunskapsområdena sex och 
samlevnad, tobak, alkohol och droger. Men livskunskap är inte ett enhetligt ämne, 
utan snarare en uppsjö av olika ämnen med lika många definitioner som intresserade 
aktörer. I Sverige tampas bland annat sociologer, pedagoger, folkhälsovetare, 
politiker och psykologer om tolkningsföreträde på arenan livskunskap, som till 
skillnad från i USA alltså inte domineras av psykologisk forskning. Drivkraften 
bakom livskunskap liknar dock den som finns bakom SEL. Det Löf (2011) lyfter 
fram som genomgående och gemensamma teman i ämnet livskunskap är att det syftar 
till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar till god hälsa. Ämnet kan 
också sägas rymma en ambition att rusta barn och ungdomar inför vad som målas upp 
som ett riskfyllt samhälle, samt en ambition att fostra dem till demokratiska 
samhällsmedborgare (Löf, 2011).  
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Trots stora visioner saknar ämnet livskunskap nationella riktlinjer och har inget 
uttalat stöd i läroplanen. Enligt läroplanen ska livskunskap införlivas 
ämnesövergripande och genomsyra hela skolverksamheten (Löf, 2011). I 
kvalitetsgranskningar har detta dock visat sig vara svårgenomförbart då lektionstid 
och raster till stor del har ett färdigt innehåll som inte enkelt låter sig förändras. Som 
ett resultat av detta har livskunskap i många skolor förts in på schemat som ett eget 
ämne. Avsaknaden av riktlinjer gör dock att det är långt ifrån självklart vad en lektion 
i livskunskap ska innehålla, vilket i sin tur gett upphov till lokala eller skolspecifika 
tolkningar. Detta står i kontrast till ambitionen att livskunskap ska vara lika för alla 
barn. Mot bakgrund av detta kan SET förstås som en lösning på innehållet i 
livskunskap. Den manualbaserade formen uppfyller kravet på likvärdig undervisning 
för alla barn, och materialet innehåller färdigformulerade lektioner och uppgifter som 
sträcker sig genom hela grundskolan (Kimber, 2002, 2009). SET har också lanserats 
som en sådan lösning och fått ytterligare tyngd genom den forskning som bedrivits 
om programmet och som ligger till grund för anspråk på att programmet är 
evidensbaserat (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008a). Denna forskning kommer att 
redovisas nedan. 
 

Tidigare forskning 
	  
SET har tagits fram och utvecklats av Birgitta Kimber, speciallärare, leg. 
psykoterapeut och forskare, på uppdrag av Socialdepartementet. SET kan kortfattat 
beskrivas som ett manualbaserat primärpreventionsprogram som vänder sig till alla 
barn och ungdomar i förskole- och skolåldern (Kimber, 2002, 2009). SET bygger till 
största delen på den amerikanska forskningen kring SEL och kan därför sägas utgå 
från psykologisk (preventions)forskning. SET hämtar även inspiration från 
Antonowskis teori om känsla av sammanhang (KASAM), utvecklingspsykologin 
samt från forskningen om psykosociala risk- och skyddsfaktorer i barndomen 
(Kimber, 2002, 2009).  
 
Grundidén bakom SET är den samma som den bakom SEL och bygger på antagandet 
att barn och ungdomars sociala och emotionella förmågor kan främjas genom 
långvarig och strukturerad träning i skolan. I linje med teorin bakom SEL sker detta 
genom fokus på kognition och beteenden relaterade till emotioner, snarare än på 
emotionerna i sig (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008b). De färdigheter som SET 
syftar till att träna barn i är självkännedom, känslohantering, empati, motivation samt 
social kompetens (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008a). Det övergripande syftet är 
att ge alla barn lika möjlighet till en positiv utveckling och ett framgångsrikt, 
hälsosamt liv (Kimber, 2002, 2009). Mer specifikt syftar träningen till att bidra till ett 
bättre psykosocialt klimat i skolorna, framför allt elever emellan, men också mellan 
elever och lärare. Vidare gör SET anspråk på att förebygga och motverka 
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förekomsten av kränkande handlingar, trakasserier, våld och mobbning, samt att 
förebygga riskbeteenden såsom alkohol - och droganvändning.  
 
Betoningen på en trygg, omhändertagande och inkluderande lärandemiljö återfinns 
också i SET (Kimber, 2002, 2009). Dels syftar SET till att uppnå just detta, dels 
synliggörs idealet i de regler som görs gällande i samband med en SET lektion. 
Reglerna inkluderar a) allas rätt att tala utan att bli avbrutna, b) att det som sägs i 
gruppen stannar i gruppen, c) allas rätt att säga ”pass” och välja att inte yttra sig eller 
dela sina tankar med de övriga och d) att man inte får kommentera vad de övriga 
säger. Dessa regler existerar med hänvisning till att alla barns integritet ska 
respekteras och syftar till att motverka kränkningar och främja ett tryggt 
undervisningsklimat (Kimber, 2008). Den sociala och emotionella träningen sker i 
första hand under särskilda SET- lektioner som hålls en till två gånger i veckan, och 
som leds av lärare som utbildats och har tillgång till kontinuerlig handledning i 
metoden (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008b). Dessa lärare uppmanas följa den 
färdiga manualen för den årskurs de undervisar i. Vidare är tanken att SET ska 
integreras i det övriga skolarbetet samt att föräldrar/målsmän ska involveras så att 
SET kan tränas även i hemmet. Målet är att de förmågor som tränas i SET ska 
upprätthållas och leda till bestående kunskap med en bestående gynnsam utveckling 
som resultat (Kimber, 2002, 2009). 
 
SET innehåller strukturerade och genom årskurserna återkommande övningar och 
teman av stegrande svårighetsgrad (Kimber, 2002, 2009). Dessa teman är: att lösa 
sociala problem, att hantera starka känslor, att uppskatta och förstå skillnader och 
likheter mellan människor, att formulera sina värderingar, att hantera konflikter, att 
tolka bilder och berättelser, att göra mer av sådant som får en att må bra, att kunna 
stå emot grupptryck och att kunna säga nej, att veta vad man känner, att känna in 
människor och situationer, att samarbeta, att lyssna på och förmedla budskap, att 
sätta upp mål och att jobba emot dem, att ge och få positiv återkoppling samt att 
hantera stress (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008a). Undervisningen inkluderar 
former av aktivt lärande såsom rollspel, samarbetsövningar och ”fyra hörn övningar” 
(Kimber, 2002, 2009). Dessa syftar bland annat till att ge eleverna möjlighet att 
”spela upp” lösningar på olika problem, att stärka gruppen eller att synliggöra 
likheter och skillnader mellan individer. Delar av undervisningen bedrivs i form av 
diskussioner i helklass eller i mindre grupper. I sådana diskussioner har alla barn rätt 
att delta, men också att säga ”pass” och därmed avstå. Vidare inkluderar SET ett antal 
övningar där barnen ska rita, skriva och berätta om bland annat känslor, värderingar 
och sin familj, ofta för att ge underlag till diskussion, men också i form av 
dagboksskrivande som syftar till att ge eleverna möjlighet till privat reflektion. SET-
programmet involverar även läxor såsom att ge positiv förstärkning till en kompis, 
hitta ”lugna ner mig – strategier” eller att intervjua familjemedlemmar (Kimber, 
2002, 2009).  
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Inspiration till teorin bakom SET liksom dess praktiska genomförande har tydligt 
hämtats från den amerikanska forskningen kring SEL. Svensk psykologisk forskning 
om SET har dock bedrivits i syfte att visa på just SET- programmets effektivitet. 
Dessa studier är genomförda av den/de personer som utformat och förespråkar 
metoden, det vill säga Birgitta Kimber med handledare, och har bedrivits i verklig 
skolmiljö. Självskattingsformulär där eleverna får skatta sin psykiska hälsa och sin 
sociala förmåga, samt formulär och rapporter där lärare skattar elevernas utveckling 
inom samma områden har här använts som underlag för statistisk mätning. Resultatet 
av denna forskning presenteras nedan. 
 
I en longitudinell femårsstudie gjord av Kimber, Sandell och Bremberg (2008a) i 
skolmiljö och med en kontrollgrupp fann man indikationer på att SET kan bidra till 
förbättrad självbild samt motverka våldshandlingar, mobbning, störande beteenden 
och alkoholanvändning. I studien fann författarna dock inga signifikanta skillnader i 
sociala färdigheter mellan de elever som undervisats i SET och kontrollgruppen 
(Kimber, Sandell & Bremberg, 2008a). Författarna diskuterar kring huruvida detta 
kan bero på tidsaspekten, det vill säga hur länge eleverna tränats i sociala färdigheter. 
 
I en studie gjord av samma författare jämförs SET- elevers utveckling över fem års 
tid med kontrollgruppens (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008b). Studiens resultat 
pekar på signifikanta skillnader i elevers utveckling på fem av sju uppmätta variabler. 
Resultatet visar att elever i SET- programmet uppvisar mindre problem vad gäller 
internalisering (depression och ångest) och externalisering (beteendeproblematik och 
störande beteenden i skolan). Vidare visar resultatet att SET- gruppen har en högre 
grad av självförmåga, bättre självbild, bättre självkänsla och att de trivs bättre i 
skolan jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visar inte på några skillnader i sociala 
färdigheter eller i förekomsten av mobbning mellan grupperna. I resultatdiskussionen 
framförs dock att skillnader kan upptäckas vid närmare analys av materialet, och 
författarna pekar på det faktum att förekomsten av mobbning ligger på en jämn och 
låg nivå över tid i SET- gruppen, medan den fluktuerar i kontrollgruppen. Man menar 
att SET därför kan ses som ett sätt att motverka perioder av ökad mobbning. Vidare 
drar man slutsatsen att SET, för att fungera förebyggande, behöver implementeras 
systematiskt över lång tid (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008b).  
 
I en longitudinell effectiveness- studie gjord av Kimber och Sandell (2009) undersöks 
sambandet mellan SET och användandet av tobak, alkohol och droger hos ungdomar 
som involverats i ett SET- program jämfört med en kontrollgrupp. Studien visar att 
SET- program, om de används över tid (två år eller mer) i vissa fall, men inte alla, 
kan motverka den ökning i användandet av dessa substanser som annars är vanlig när 
barnen blir äldre, samt förhindra en tidig debut (Kimber & Sandell, 2009).  
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Kritiken mot SET 
 

SET har som nämndes i introduktionen till denna uppsats kritiserats hårt i granskande 
medier vilka synliggjort ett antal risker kopplade till programmet. Men SET har även 
granskats av statliga myndigheter. I en av Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) genomförd systematisk litteraturöversikt avseende metoder för att 
förebygga psykisk ohälsa (SBU, 2010) granskas det vetenskapliga underlaget för 
program som syftar till att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. I ett kapitel 
diskuteras program som används i Sverige (SBU, 2010, s. 329-341). SET omnämns 
här men de studier av SET som genomförts uppfyllde inte litteraturöversiktens 
inklusionskriterier (väl utförd randomisering, blindad utvärderare, ett bortfall på 
mindre än 30 procent efter sex månader, uppföljning minst ett år efter avslutad 
intervention, ITT-analys, samt minst två oberoende bedömare av effekten) (SBU, 
2010, s. 64). SET ansågs i granskningen därmed ha bristande vetenskapligt stöd för 
effektivitet. Birgitta Kimbers (Kimber, 2008a ; Kimber, 2008b) studie påtalas också 
ha ett mycket stort bortfall, framförallt bland yngre barn (SBU, 2010, s. 334).  

SET granskas också i en senare rapport från Skolverket (2011a; 2011b) där metoder 
mot mobbning utvärderas. Skolverkets utvärdering omfattar en närmare granskning 
av fyra skolor (år 4-9) som arbetade med den aktuella metoden under en tidsperiod av 
ett och ett halvt år. På de utvalda skolorna besvarade sedan eleverna enkäter om 
upplevelser av kränkningar och diskriminering, detta vid tre olika tillfällen med sex 
månaders mellanrum. Varje skola granskades också närmare med avseende på 
lärartäthet, socioekonomiska förutsättningar och andra relevanta data (Skolverket, 
2011a, s. 11). Bedömningen av SET- metoden är att den inte kan anses motverka 
mobbning, snarare verkar den i vissa fall bidra till ökad mobbning bland flickor. SET 
omfattar dock en faktor som uppfattas som betydelsefull, nämligen 
personalutbildningen. Personalutbildning kan bidra till fördjupad förståelse av 
kränkningar och diskriminering (Skolverket, 2011b, S 63). 

Sammanfattningsvis ger utvärderingarna en kritisk bild av SET som ett program med 
bevisad effektivitet. Skolverket pekar på en faktor i programmet som är positiv, 
personalutbildning. SBU påpekar däremot att program som inte har bevisad 
effektivitet har ett legitimitetsproblem; varför detta och inget annat?  

 
Lärarens roll i litteraturen om SEL och SET 

	  

Läraren och SEL 
	  
I den samlade litteraturen om SEL finns mycket lite forskning om lärarnas 
uppfattningar om, roll i, eller betydelse för implementeringen av SEL- program. 
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Durlak et. al (2011) kommer i sin metaanalys fram till att SEL- program mest 
framgångsrikt leds av lärare eller annan skolpersonal under särskilt avsatta SEL- 
lektioner. I dessa fall uppnås enligt studien positiva utfall på samtliga mätta 
kategorier (inställningen till sig själv och andra, känslan av samhörighet med skolan, 
positiva sociala beteenden samt en reduktion i beteendeproblematik och emotionell 
ohälsa), medan SEL- program som leds av utomstående personer eller utanför 
lektionstid ger betydligt sämre utfall. Vidare visar studien att elevers studieresultat 
signifikant förbättras endast i de fall där SEL- undervisningen leds av skolpersonal. 
Anledningarna till detta diskuteras inte vidare.  
 
I en enkätundersökning av Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, (2009) undersöks 
lärares kunskap, uppfattningar och erfarenhet av SEL i klassrummet. I studien 
konstateras att majoriteten av de tillfrågade lärarna känner till SEL och anser att SEL- 
undervisning är viktigt för barns utveckling, både i skolan och i övriga livet. Studien 
visar att majoriteten anser att SEL- undervisning bör bedrivas i skolmiljön. Cirka 
hälften av lärarna anser att SEL- undervisning ska bedrivas av lärare, medan den 
andra halvan anser att skolkuratorer, skolpsykologer eller hälsopedagoger bör ansvara 
för den. Vidare visar studien att majoriteten av lärare önskar och välkomnar träning 
och handledning i SEL, men också att de upplever hinder för implementeringen av 
SEL. Endast en tredjedel av lärarna rapporterade att de ansåg det vara möjligt att 
avsätta en lektionstimme per vecka för ändamålet. Många lärare lyfter fram bristen på 
tid för förberedelse och undervisning i ytterligare ett ämne som ett stort hinder, 
liksom brist på finansiella resurser och brist på tillräcklig kunskap. Bland de lärare i 
studien som undervisat eller undervisar i SEL uppges själva upplevelsen av att 
undervisa i SEL inte vara ett hinder (Buchanan et. al, 2009).  
 
Trots bristen på konkret forskning om lärarens roll i SEL är referenser till 
pedagogens roll i SEL ständigt återkommande i litteraturen. I dessa referenser kan ett 
antal teman urskiljas. Ett genomgående sådant tema är lärarens centrala roll i barnets 
liv och det ansvar detta medför (Durlak et. al 2011, Manz, 2007). Läraren beskrivs 
som den person som har störst möjlighet att främja barns sociala och emotionella 
lärande, eftersom skolan utgör en kontext där naturliga tillfällen att träna dessa 
förmågor existerar i högre grad än på någon annan arena i barnets liv (Mantz, 2007). 
Här hänvisas till forskning som visar att lärare spelar en särskilt viktig roll i barns liv 
då lärare ofta utgör barns primära förebild utanför familjen. En lärare som investerar 
personligt såväl som akademiskt intresse i det individuella barnet kan därför 
kompensera för en dåligt fungerande hemmiljö (Kress et. al, 2004, Riecher, 2009,).  
 
Inom det andra temat återfinns referenser till hur en lärare ska vara för att fungera 
som en positiv förebild. Här betonas vikten av att läraren själv har de förmågor hon 
eller han ska lära ut (Durlak, 2011). Läraren bör konstruera och simulera situationer i 
undervisningen som explicit belyser egna förmågor och beteenden för att därigenom 
konsekvent utgöra en modell för barnen. Läraren måste vara medveten om sina egna 
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emotionella behov samt vara medveten om sina mentala representationer av de egna 
relationerna till barnen (Riecher, 2009, Manz, 2007). Dessa ligger till grund för egna 
beteenden som reflekterar attityder, känslor och förväntningar och behöver 
uppmärksammas för att förstå det egna agerandet samt hur barnen påverkas av detta 
(Riecher, 2009). 
 
Det tredje och största temat handlar om hur läraren ska organisera och bedriva SEL- 
undervisning för att uppnå önskvärda resultat. Läraren måste kunna urskilja 
evidensbaserade program från övriga insatser och arbeta aktivt för att dessa insatser 
ska implementeras (Durlak et. al, 2011). Vidare måste läraren känna tilltro till den 
egna förmågan att arbeta med SEL samt ha resurser och förmåga att leverera 
undervisningen i enlighet med manualen och formatet. Läraren ska skapa en relation 
till sina elever som bygger på omtanke och respekt för samtliga individer samt skapa 
ett tryggt, ordningsamt och demokratiskt klassrumsklimat (Durlak & Weissberg, 
2005, Reicher, 2009). Lärandet ska ske i en anda av samarbete och med emfas på 
gemensamma värderingar och mål (Durlak et. al, 2011). Läraren ska skapa situationer 
för lärande som är autentiska, relevanta och ligger nära barnens verklighet och 
erfarenheter. I detta ska läraren vara uppmärksam på att verkligheten ser olika ut för 
olika barn (Merell, 2010; Riecher, 2009). Vidare ska läraren skapa ett flertal forum 
inom vilka barnen får möjlighet att lyckas, men också stötta barnen vid 
misslyckanden och skapa en miljö i vilken barnen uppmuntras att lära av sina 
misstag. Läraren ska därtill förmedla höga förväntningar på sina elever, men 
samtidigt anpassa förväntningar till vad varje barn rimligen klarar av (Riecher, 2009). 
Läraren ska se det individuella barnet i sin sociala kontext och ha insikt i hur sociala 
och emotionella faktorer kan påverka kvaliteten på barnets lärande (CASEL, 2011). 
Därtill ska läraren ha förståelse för emotionella hinder för lärande, ha förmåga att 
hantera barn med svårigheter samt förstå hur kultur- och genusaspekter influerar 
lärandet och anpassa undervisningen därefter. Läraren ska inkorporera SEL i samtlig 
undervisning, samt uppmärksamma och utnyttja informella lärandetillfällen i 
samband med raster eller andra aktiviteter. Vidare ska läraren vara öppen och aktivt 
arbeta för föräldrarnas och samhällets involvering i elevernas lärande (CASEL, 
2011). Ovanstående tre teman, det vill säga a) lärarens centrala roll i barnets liv b) 
hur läraren ska vara en positiv förebild c) hur läraren ska organisera och bedriva 
SEL- undervisning återfinns i varierande grad i olika beskrivningar av SEL, men 
aldrig som en sammansatt text eller som en enhetlig manual till lärarna.  
 

 

Läraren och SET 
	  
I litteraturen om SET, å andra sidan, finns tydligt beskrivet hur läraren ska vara och 
agera, inte minst i litteratur som behandlar just ”hur man lyckas som lärare” (Kimber, 
2008). I litteraturen uppmanas läraren att följa programmets utformning och metoder 
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noga, detta med hänvisning till evidenskriteriet. Vidare ställer SET krav på lärarens 
förhållningssätt gentemot eleverna och deras lärande. Läraren ska inta ett neutralt 
förhållningssätt i arbetet med SET för att ge utrymme för elevernas egna idéer och 
reflektioner. Dessa ska utforskas utan att läraren dömer eller talar om vad som är rätt 
och fel. Läraren ska kontinuerligt lyfta fram och förstärka önskvärda beteenden hos 
eleverna samt förhålla sig utforskande och problemlösningsinriktat gentemot mindre 
önskvärda beteenden. Till exempel uppmanas läraren att undvika användandet av 
ordet ”inte” om eleverna gör något de inte får, och istället hitta formuleringar som 
tydliggör vilka beteenden som är önskvärda. Vidare förväntas läraren i många 
övningar utgöra en modell för eleverna, till exempel genom att agera i rollspel eller 
lyfta berättelser och exempel ur det egna livet samt genom att öppet reflektera över 
sina egna känslor, handlingar och tillkortakommanden. Litteraturen lyfter fram vikten 
av att bjuda på sig själv, vara positiv, skapa glädje och förmedla positiva 
förväntningar. Läraren ska se varje elev och skapa individuella målsättningar utifrån 
individuella behov och förutsättningar. Vidare poängteras vikten av att belöna positiv 
utveckling och önskvärda beteenden (Kimber, 2008).  
 
Trots tydliga instruktioner till lärarna enligt ovan är den psykologiska forskningen 
om lärarnas roll i SET mycket begränsad. I min litteraturgenomgång har jag endast 
hittat två tidigare kvalitativa studier till lärarnas roll i sammanhanget. Dessa är i form 
av examensarbeten inom ämnet psykologi. I övrigt finns ett antal examensarbeten 
från lärarprogrammet på samma tema men inom ramen för denna uppsats belyses 
endast de arbeten som relaterar till psykologisk forskning.  
 
I det första av dessa två examensarbeten undersöks föräldrars, kuratorers och 
skolpersonals upplevelser och erfarenheter kring barns sociala och emotionella 
intelligens (Nordin, 2003). Examensarbetet säger inte så mycket om SET, utan 
belyser snarare de områden som SET avser att bemöta eller förändra, uttryckt via 
informanterna. Arbetet visar att föräldrar, kuratorer och lärare är överens om att 
många barn saknar social kompetens och därför har behov av individuell hjälp i 
skolan, men också stöd från föräldrar och det övriga samhället (Nordin, 2003). En 
gemensam upplevelse är att många barn känner sig stressade, vilket tar sig uttryck i 
magont och huvudvärk. Detta härrörs till det faktum att barn saknar någon att prata 
med. Föräldrarna ansåg att de stod för det huvudsakliga ansvaret i barnens 
psykosociala utveckling, medan lärarna ansåg att föräldrarna lade över mycket av 
ansvaret på lärarna. Kuratorerna uttrycker i sin tur oro för att lärarna saknar 
psykosocial kompetens. Endast en lärare intervjuas i materialet. Dennes upplevelse 
av att undervisa barn i emotionell intelligens beskrivs som positiv. Läraren beskriver 
att det blivit lugnare i klassrummet och att barnen fått mer ork till skolarbete. Vidare 
uttrycker denna lärare att hon tycker att det är svårt att engagera sig i alla elever. Hon 
uttrycker att hon tvingats bli tuffare och tvingats lära sig fler 
problemlösningsstrategier, samt att hantera sina egna känslor så att de inte går ut över 
barnen. Läraren uttrycker att hon upplever en brist på tillräklig psykologisk kunskap, 
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och uttalar en förhoppning om att ett känslomässigt tänkande och ökade kunskaper 
om EQ ska förbättra kompetensen. Skolkuratorerna som intervjuas i examensarbetet 
anser sig ha den psykosociala kompetens som krävs för att arbeta med barns 
psykosociala hälsa (Nordin, 2003).  
 
Som framgår belyser examensarbetet ett antal områden som är intressanta inom 
ramen för denna uppsats. Dels visar studien att informanterna är överens om att det 
finns ett behov av att ge barn verktyg för att utveckla sin sociala och emotionella 
kompetens. Den belyser också frågan om vems ansvar detta är samt vem som har 
kompetens att arbeta med dessa frågor. Resultatet visar att detta inte är självklart. 
 
Det andra examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie gjord av Gadd (2003) där 
SET undersöks mer specifikt. Här beskrivs lärares uppfattningar om vad arbetet med 
SET har inneburit för dem och deras utveckling på ett personligt och ett 
yrkesrelaterat plan. Resultatet presenteras i form av fyra typuppfattningar eller 
kategorier. I den första kategorin presenteras lärare vilkas uppfattning av värdet av att 
undervisa i SET är att det i huvudsak medfört något positivt för dem som 
yrkesmänniskor och personer. Intervjuerna med dessa lärare speglar uppfattningen att 
SET har underlättat i arbetet samt bidragit till en ökad socioemotionell medvetenhet 
och förmåga som visar sig både i och utanför skolan. Uppfattningar som 
framkommer är bland annat att SET fungerar som ett redskap för att uttrycka 
värderingar och skapa ett gemensamt språk i klassrummet. Vidare framkommer 
uppfattningen att SET skapar ett forum för att lära känna både sig själv och sina 
elever bättre och att kunna utvecklas både som pedagog och som människa.  
 
I den andra kategorin presenteras lärare vars åsikt om värdet av att undervisa i SET är 
att det i huvudsak har medfört något positivt som yrkesmänniska, men inget nytt på 
ett personligt plan. Dessa lärare menar att de värderingar och synsätt som SET 
representerar stämmer väl överens med det egna sättet att tänka, och därför inte har 
medfört någon personlig utveckling. Däremot framhäver dessa lärare hur metoden 
och formen underlättat förmedlandet av det egna synsättet och de egna värderingarna, 
och på så sätt bidragit till en ökad socioemotionell medvetenhet i yrkeslivet med ett 
bättre psykosocialt klimat i klassrummet som resultat.  
 
Den tredje kategorin lärare anser att värdet av att undervisa i SET i huvudsak har fört 
med sig något negativt som yrkesmänniska och inget nytt personligt. Här 
framkommer uppfattningen att trots liknande grundsyn och värderingar har metod, 
verktyg och handledning i SET försvårat lärarens arbete och påverkat den 
yrkesrelaterade socioemotionella förmågan negativt. Intervjuerna speglar en syn på 
strukturen och upplägget som hindrande och en känsla av att vara styrd av materialet. 
Vidare framkommer en syn på materialet som potentiellt farligt då det kan väcka 
starka känslor eller reaktioner som läraren inte är utbildad att hantera. Dessa lärare 
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menar att metoden ställer höga krav på läraren, och kan inte se någon positiv 
utveckling hos eleverna.  
 
Den fjärde kategorin lärare är av uppfattningen att värdet av att undervisa i SET inte 
medfört något nytt som yrkesmänniska eller som person. Dessa lärare menar att de 
jobbat på ett liknande sätt redan tidigare och ser ingen större förändring i sitt sätt att 
vara, varken i klassrummet eller på ett personligt plan. SET beskrivs av dessa lärare 
mer som ett kvitto på att de tänkt och gjort rätt i sitt tidigare yrkesutövande. 
 
Sammantaget belyser resultatet av examensarbetet ovan några olika attityder och 
uppfattningar som existerar bland lärare angående SET. Dessa beskrivs i form av 
typuppfattningar efter vilka lärarna delas in i tydliga kategorier. Gadd (2003) menar 
att examensarbetet belyser det faktum att enskilda lärare varierar i engagemang och 
förståelse för SET- programmets syfte och innehåll. Som framgått tidigare i denna 
uppsats finns inte mycket forskning om hur läraren bör bete sig i förhållande till SET 
eller för den delen hur lärarna själva uppfattar SET. Den kvalitativa intervjustudie 
som gjorts uttrycker implicit att de lärare som är mindre positivt inställda till SET har 
en sämre förståelse för programmet, och vise versa. Denna slutsats framställer SET- 
programmet i sig som förhållandevis oproblematiskt och fångar inte heller vad det är 
i lärarens tolkning av SET som gör att man uppfattar SET på det sätt man gör. I den 
kritik som framförts mot SET framställs SET som långt ifrån oproblematiskt. 
Kritiken visar snarare att SET är ett konfliktfyllt och kontroversiellt ämne. 
 
Med en diskursanalytisk ansats kan man undvika en kategorisering av uppfattningar 
och istället öppna för en analys av mer ambivalenta och motsägelsefulla idéer och 
uppfattningar om ett visst fenomen. Detta är särskilt användbart när det gäller frågor 
som anses kontroversiella eller konfliktfyllda, såsom är fallet med SET. 
Konfliktpunkter tenderar att synliggöra normer och värderingar som i andra fall blir 
osynliga genom att de tas för givet och framstår som självklara. Genom att granska 
talet om kontroversiella eller konfliktfyllda frågor kan man i aktörernas retoriska 
strategier och sätt att berätta se hur dessa moraliska och normativa strukturer 
hanteras. Med en diskursanalytisk metodologi kan man därigenom också skapa 
förståelse för vad konfliken handlar om; vad som står på spel. Jag har därför valt att i 
detta arbete närmare undersöka lärarnas tal om SET med en sådan ansats, i syfte att 
bidra med ett nytt perspektiv till den hittills otillräckliga forskningen på området. 

 
 

Diskursteoretiska utgångspunkter 
	  

 Den diskursiva psykologin baseras på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ur 
detta perspektiv är språket inte enbart något som används i syfte att kommunicera ett 
budskap till andra, utan även något som producerar och konstruerar versioner av den 
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sociala verkligheten och som åstadkommer något i sociala sammanhang (Willig, 
2001). I samspelet med andra och genom språket gör människan sin verklighet 
begriplig, skapar och omskapar sin identitet liksom redogör för sina handlingar och 
sina motiv (Magnusson, 2006). Samtidigt kan människan aldrig separeras från sin 
historiska, kulturella eller sociala kontext, varför hennes sätt att skapa förståelse och 
kunskap om världen (hennes tal om världen) alltid är beroende därav. Människan kan 
därför ses som en producent av samspel och språk, men också som en produkt av 
desamma (Magnusson, 2006). 
 

 Ett sätt att förstå hur diskursiva tekniker används är genom att undersöka vilka 
tolkningsrepertoarer som förekommer i talet (Magnusson, 2006). Med 
tolkningsrepertoar menas en kulturellt välbekant, inrotad och vanemässig 
argumentering som består av igenkännliga teman, vardagliga företeelser och bildliga 
uttryck (Wetherell, 1998). Tolkningsrepertoar innefattar människors sätt att 
framställa sin förståelse av eller ”make sense” av den kontext de befinner sig i. Detta 
innebär att ett antal olika tolkningsrepertoarer och förklaringar kan aktiveras i 
beskrivningen av ett och samma fenomen eller tema. Beroende på vilken repertoar 
som aktiveras vid ett visst tillfälle kan detta fenomen eller tema följaktligen 
framställas på vitt skilda sätt (Magnusson, 2006). I en viss kultur eller subkultur blir 
tolkningsrepertoarer som rör ett visst fenomen också ett sätt att göra sig förstådd i sin 
kontext. Repertoarerna är ofta kända av alla kulturmedlemmar, varför de utgör en 
bakgrund som man kan alludera till utan att behöva föra fram hela argumentationen 
explicit. Att göra detta blir också ofta ett sätt att positionera sig själv i förhållande till 
de dilemman eller konflikter som repertoaren innefattar.  

 
I analysen av intervjuerna med lärarna används en diskursanalytisk ansats i vilken 
lärarnas tal om SET står i centrum för analysen. Här undersöks framförallt de 
tolkningsrepertoarer som förekommer i talet. Vidare fokuserar analysen på aspekter 
av talet som rör professionell identitet, professionella dilemman och pedagogiska 
diskurser; aspekter som på olika sätt bidrar till en närmare förståelse av lärarnas sätt 
att förhålla sig till och framställa SET som en professionell uppgift. Syftet med 
analysen presenteras nedan. 
 
 

Syfte 
	  
Studiens övergripande syfte är att undersöka lärarnas tal om SET. Mer specifikt 
syftar studien till att undersöka hur lärarna talar om och reflekterar kring SET som en 
pedagogisk uppgift och en professionell utmaning i klassrummet. Mot bakgrund av 
kritiken mot SET och den debatt som följt därpå kan man ana att det existerar 
utmaningar och dilemman här och att någonting så att säga står på spel. Studien 
kommer därför att svara på följande frågor: Vari ligger utmaningen i undervisandet 
av SET? Vilka dilemman existerar här? Vad är det som står på spel? 
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Metod 
	  
Den metod som används är diskursanalys. Lärarnas tal står i centrum för analysen. 
Här undersöks framförallt de tolkningsrepertoarer som förekommer i talet. Vidare 
fokuserar analysen på aspekter av talet som rör professionell identitet, professionella 
dilemman och pedagogiska diskurser; aspekter som på olika sätt bidrar till en 
närmare förståelse av lärarnas sätt att förhålla sig till och framställa SET som en 
professionell uppgift. 

 
Urval 

	  
Under våren 2011 påbörjades det aktuella projektet om lärarna och SET. Jag valde att 
i ett första skede ta kontakt med de lärare som undervisade på mellanstadiet, det vill 
säga i årskurs fyra, fem och sex. Detta mot bakgrund av att den tidigare forskningen 
inom projektet varit inriktad på denna åldersgrupp. När det visade sig vara svårt att få 
tillträde till ett tillräkligt stort antal mellanstadielärare utvidgades studien till att även 
inkludera lågstadielärare. Högstadielärare valdes bort mot bakgrund av att 
undervisningen på högstadiet skiljer sig från den på låg och mellanstadiet på så sätt 
att tydliga klasslärare med ett övergripande ansvar för en särskild barngrupp är 
mindre vanligt. Utifrån detta gjordes bedömningen att låg och mellanstadielärarnas 
villkor var mer lika varandra varför intervjuerna också skulle bli mer enhetliga. 
Övriga kriterier för deltagande i studien var att lärarna tagit del av den SET- 
utbildning som ingick i kommunens satsning samt att de undervisat i SET i minst en 
termin.   
 
Access, eller tillträde till fältet och därmed också till informanterna, underlättades i 
ett första skede av Linköpings universitets samarbete med den aktuella kommunen. 
På förfrågan tillhandahöll projektansvariga på kommunen en lista med namn och 
kontaktuppgifter till de lärare som utbildats i SET. Lärarna arbetade på sex olika 
skolor inom kommunen. En skola uteslöts ur urvalet då den var en högstadieskola. 
Till återstående fem listade skolor skickades en förfrågan om samtycke till 
skolledningen. Då både skolledning och lärare redan på förhand var väl införstådda 
med den forskning som pågick kring SET och andra insatser på kommunens skolor 
kan det tänkas att även detta bidrog till att underlätta tillträde till fältet i ett första 
skede.  
 
När de individuella lärarna (tjugoen stycken) kontaktades med förfrågan om att delta 
i studien visade det sig däremot vara svårare att få tillträde till deras berättelser om 
SET. Lärarna lade redan ner extra tid på SET i form av handledning och 
utbildningstillfällen, och många kan tänkas ha upplevt att de inte hade ytterligare tid 
att lägga på en intervju. Förfrågan om deltagande skedde också i samband med att 
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SET- metoden kritiserats hårt i olika nationella medier (Skolfront, 2010-10-14; 
Skolfront, 2010-10-29; Kaliber, 2010). På plats i kommunen kunde jag dessutom ta 
del av lokala mediers ifrågasättande av metoden, då riktat mot de skolor och de lärare 
jag sökte tillträde till. Under samma period gick Skolverket ut med ett 
pressmeddelande där de avrådde pedagoger från att använda program mot mobbning, 
där SET inkluderats (Skolverket, 2011). Att majoriteten av lärarna (tretton stycken) 
tackade nej till att delta i studien kan tänkas bero på någon av eller båda dessa 
omständigheter.  
 
Kontakten med lärarna såg ut på följande sätt: Tjugoen lärare kontaktades via e-post 
som innehöll information om forskningsstudien samt förfrågan om att delta. Då jag 
av listan inte kunde utläsa vilka lärare som undervisade i vilken årskurs skickades 
informationen ut till samtliga lärare trots att förfrågan i ett första skede riktade sig till 
mellanstadielärare. Av dessa tjugoen lärare svarade endast en mellanstadielärare, som 
ställde sig positiv till deltagande i studien. Ytterligare en mellanstadielärare, som inte 
fanns med listan, men som fått information om studien från kollegor, hörde av sig 
och anmälde sitt intresse. Tre mellanstadielärare tackade nej då de ännu inte börjat 
undervisa i SET. En mellanstadielärare tackade nej på grund av tidsbrist och två 
mellanstadielärare tackade nej utan vidare motivering.  
 
En ny förfrågan skickades ut till de sexton lärare som ännu inte svarat cirka två 
veckor efter den första förfrågan. I samband med denna förfrågan valde jag att även 
inkludera lärare som undervisade på lågstadiet, det vill säga årskurs ett, två och tre, i 
urvalet. En lågstadielärare svarade och ställde sig positiv till deltagande. Tre 
lågstadielärare tackade nej till deltagande utan vidare motivering. Ingen 
mellanstadielärare svarade på min andra förfrågan. Strax efter den andra omgången 
förfrågningar via e-post kontaktades samtliga lärare som inte svarat på någon 
förfrågan (tretton stycken) via telefon. Två mellanstadielärare och fyra lågstadielärare 
tackade då ja till deltagande. Fyra mellanstadielärare tackade nej, en med hänvisning 
till kritiken mot metoden och de resterande utan vidare motivering. Två 
lågstadielärare tackade nej med hänvisning till tidsbrist. En mellanstadielärare gick 
inte att nå via telefon. 
 

Informanter 
 
Av de tjugoen lärare som kontaktats med utgångspunkt i listan på lärare som 
genomgått SET- utbildning ställde sig således åtta positiva till att delta, medan tretton 
tackade nej. Av de som tackade nej hänvisade några till tidsbrist, några till kritiken 
mot metoden och ytterligare några svarade inte på förfrågan och kunde inte heller nås 
via telefon. Ytterligare en lärare, som fått SET- utbildning i andra hand från sina 
kollegor, inkluderades i studien. Detta med motiveringen att hon arbetade på en skola 
där den tidigare forskningen om SET bedrivits. Nio lärare kom således att ingå i 
studien. De nio lärarna var utspridda på fyra olika skolor inom kommunen. Samtliga 
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hade undervisat i SET i minst två terminer. Könsfördelningen i urvalet var ojämn och 
speglar könsfördelningen bland lärare över lag, det vill säga kvinnor är i majoritet.  
 
 

Etiska överväganden 
	  
Deltagande i studien var frivilligt och samtliga lärare informerades via telefon och i 
början av varje intervju om rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. Vidare 
informerades lärarna om att allt material skulle avidentifieras gällande namn och 
eventuella berättelser om händelser som framstod som så unika att de skulle kunna 
härledas till en viss elev eller en viss skola. Lärarna informerades också om att enbart 
jag samt min handledare skulle ha tillgång till intervjumaterialet.  
 
Bland informanterna var könsfördelningen så ojämn att jag i texten valt bort att 
använda fiktiva namn som annars är brukligt. I stället refereras till lärarna som lärare 
A, B, C, D, E, F G, H och I. I de fall jag hänvisar till kön använder jag ”hon” 
genomgående.  
 
 

Intervjuer 
	  
Inför arbetet med att skapa en intervjumall besökte jag en av de skolor där 
forskningen om barnen och SET pågick. Jag fick möjlighet att delta vid en SET- 
lektion för att observera lärarens och barnens agerande och därigenom hämta 
inspiration till mina frågeställningar. Vidare studerades läromaterialet Livsviktigt 
samt de tillhörande lärarhandböckerna noggrant. I samarbete med Karin Zetterqvist 
Nelson och Sofia Kvist Lindholm, som båda arbetat med forskningen kring barnen 
och SET, togs frågeställningar fram och formulerades till en intervjumall. Mot 
bakgrund av medvetenhet om den kritik som framförts mot SET, bland annat av 
psykologer, lade jag både i min förfrågan och i samband med intervjuerna emfas på 
att det var lärarnas egna uppfattningar och upplevelser som var intressanta för min 
forskning, samt betonade vikten av att göra deras röst hörd. Min egen inblick i 
skolvärlden är begränsad. Jag har inte arbetat som lärare och har inte heller barn som 
går i skolan. Mina egna erfarenheter av skolan baseras därför enbart på min egen 
skoltid och är mestadels positiva. I intervjuerna försökte jag förhålla mig så neutral 
som möjligt och öppna upp för lärarnas egna berättelser om SET. Jag strävade även 
efter att undvika ledande frågor och att istället använda öppna frågor. Jag försökte 
vara följsam i lärarnas berättelser och styra samtalet i minsta möjliga mån, samtidigt 
som jag använde intervjumallen för att täcka in de frågor jag sällt upp inför 
intervjuerna. I det avslutande skedet av intervjuerna adresserade jag kritiken direkt, 
men då i form av öppna frågor som också de syftade till att göra lärarnas röster om 
kritiken hörd.  
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Efter en första pilotintervju gavs utrymme för återkoppling samt förslag på ytterligare 
frågor. Efter detta reviderades intervjumallen något. En semistrukturerad 
intervjuform användes vid datainsamlingen då detta rekommenderas i forskning med 
en diskursanalytisk ansats (Willig, 2008).  Detta för att en semistrukturerad 
intervjuguide möjliggör en fokusering på utvalda teman, samtidigt som den tillåter 
variation och fångar mönster och nyanser i de individuella svaren (Magnusson, 
2006). Samtliga intervjuer ägde rum på den skola där läraren arbetade. 
 

Transkription 
	  
Samtliga nio intervjuer spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant. 
Intervjuerna varierade i längd mellan 31 och 66 minuter. I genomsnitt var 
intervjuerna 50 minuter långa. De citat som återges i texten är redigerade på så sätt att 
intervjuarens samtalsstöd i form av stödord som; ja, mm, nej, mhm, har tagits bort för 
att underlätta för läsaren. Vidare har talspråkliga uttryck såsom ”dom”, ”asså” och 
liknande ändrats till skriftspråk (de/ dem, alltså) i de återgivna citaten. Längre citat 
presenteras i texten som blockcitat, medan kortare citat förekommer i löpande text. 
Samtliga citat presenteras i kursivstil. De transkriptionskonventioner som används är: 
 
…  paus 
? fråga 
//…// avsnitt ur citatet borttaget 
( ) förtydligande 
# ord som ej går att uppfatta  
 

 
Bearbetning och analys 

	  
Samtliga intervjuer lyssnades igenom en gång i direkt anslutning till inspelningen och 
transkriberades. Därefter gick jag tillväga på följande sätt:  
 
Samtliga intervjuer lästes igenom en första gång utan att något försök till analys 
gjordes, detta för att fånga helhetsintrycket av det samlade materialet. Intervjuerna 
lästes sedan igenom ytterligare en gång, varpå tankar och känslor som väcktes under 
genomläsningen av varje enskild intervju antecknades i form av ”mindmaps” som 
fogades till varje manuskript. Detta för att enkelt kunna återkomma till de intryck 
intervjuerna gav. Därefter gjorde jag ytterligare en genomläsning i syfte att skapa 
innehållsförteckningar till samtliga intervjuer. Dessa syftade till att lättare kunna hitta 
i texten under fortsatt analys, men också till att upptäcka återkommande teman i 
texten.  Intervjuerna lästes sedan ytterligare några gånger, och jag gjorde en stor 
”mindmap” över de samlade intryck och återkommande teman som 
genomläsningarna givit. De stycken i intervjuerna som gav uttryck för eller 
illustrerade någon aspekt av dessa teman markerades i texten och klipptes in i ett 
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särskilt dokument för varje tema. Textstyckena tenderade att generera nya teman 
alternativt överlappa eller knyta an till andra teman i texten, varför de ursprungliga 
temana reviderades något, och nya teman tillkom.  
 
Därefter påbörjade jag arbetet med att sammanställa resultatet i löpande text. I detta 
arbete valdes de citat ut som bäst fångade ett visst tema, eller olika aspekter av ett 
visst tema, för att användas i texten. Texten byggdes till viss del upp efter citaten, 
men till största delen användes citaten för att illustrera det som diskuteras i texten och 
som i sin tur utgår från mina intryck av det samlade intervjumaterialet. Nedan 
presenteras resultaten.  
 
 

Resultat 
	  

Talet om kritiken mot SET 
	  
Då kritiken mot SET till stor del ligger till grund för denna studie har jag valt att 
inledningsvis kort presentera lärarnas tal om denna kritik. Den kritik som majoriteten 
av lärarna hänvisar till är den mediala kritiken. Hur lärarna förhåller sig till kritiken 
är en viktig del i förståelsen för resten av resultatet och de teman resultatet belyser. I 
lärarnas tal blir det också tydligt att en del av utmaningen i undervisandet av SET 
ligger i hur man förhåller sig till just kritiken. I talet om detta kan fyra teman 
urskiljas. Flertalet lärare hänvisar på ett eller annat sätt till samtliga dessa teman, 
vilket också visar på en viss ambivalens i hur man ska förhålla sig till kritiken och i 
förlängningen även till SET. Dessa teman presenteras nedan. 
 

Kritiken gäller inte mig 
 
Något som är återkommande i talet om kritiken är ett tydligt avståndstagande från de 
delar av SET som explicit kritiserats och därigenom indirekt även från kritiken i sig. 
Lärare I får här exemplifiera detta: ”Så skulle jag aldrig göra en sådan övning liksom 
där man medvetet liksom utsätter någon för att utesluta sig, va … det tycker jag inte, 
vad ger det?”(I) I citatet ser vi hur I refererar till en övning som har blivit kritiserad. 
Uttrycken ”medvetet utsätter” och ”utesluta” återger det språk som använts i 
kritiken och förmedlar en medvetenhet om att det här är en riskabel och farlig övning. 
Genom uttrycken ”så skulle jag aldrig göra” och ”vad ger det?” tar I tydligt avstånd 
från övningen. Vidare framställer hon sig själv som en person med god 
omdömesförmåga och någon som är medveten om riskerna med SET, vilket också 
renderar att kritiken inte gäller henne. Detta sätt att förmedla att man förstår kritiken 
men att kritiken ”inte gäller mig” återfinns i samtliga intervjuer.  
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Flertalet lärare för fram denna argumentation med hänvisning till att de redan från 
början kunnat urskilja delar i materialet som inte var lämpliga. Flera lärare hänvisar 
till att de använt ”sunt förnuft” och plockat bort känsliga delar av SET. D säger:  
 

Vi hade ju dragit de slutsatserna redan (innan kritiken) att det 
gäller att man använder det med sunt förnuft och man kan ju inte 
följa det helt slaviskt … och om man inte känner att det här kan 
jag stå för då ska man inte genomföra övningen (D) 
 

Genom uttrycket ”sunt förnuft” förmedlar D att man saknar sunt förnuft om man 
följer SET ”helt slaviskt”. Här uttrycks indirekt en kritik mot SET- materialet och 
dess tilltänkta användningssätt. Samtidigt är D:s tal också ett försvar av SET; det är 
inte SET i sig det är fel på utan den som använder SET på ett felaktigt vis. Citatet 
förmedlar att det är nödvändigt att använda sitt eget omdöme i undervisningen och att 
läraren själv måste kunna ”stå för”, det vill säga ta ansvar för, det hon gör. Vidare 
förmedlar D att detta var något som gjordes redan innan kritiken offentliggjordes, 
varför kritiken på sätt och vis bekräftar det arbetssätt som funnits på den skola där D 
arbetar. I citatet förmedlar D därigenom också att kritiken gäller ”andra” som arbetar 
på ett annat sätt, vilket blir ett sätt att uppmärksamma och validera kritiken, men 
samtidigt hålla den ifrån sig.  
 

Kritiken har gett ökad frihet 
 
Flera lärare uttrycker att kritiken gjort att man känner sig friare att själv bedöma vilka 
delar av SET- materialet man vill använda. Lärare B får här exemplifiera detta. B 
säger:  

 
Innan (kritiken) var det ju så noga att man skulle göra övningarna 
i den ordningen och si och så för att få resultat och där har vi väl 
mer backat, och känner vi att den här övningen inte är så bra eller 
inte ger oss så mycket så hoppar vi över den. Det måste kännas 
bra för den som driver undervisningen, annars blir det inte bra (B) 
 

I citatet förmedlas att man innan kritiken till stor del förhöll sig till och följde SET- 
programmets officiella utformning. Uttrycken ”innan var det ju så noga” och ”för 
att få resultat” hänvisar till detta samtidigt som de förmedlar att de här åsikterna kom 
så att säga ”utifrån.” I sammanhanget blir detta också ett sätt att så att säga avsäga sig 
ansvaret. I beskrivningen av hur man tidigare genomfört övningar som man inte 
tyckte kändes ”så bra” hänvisas till en medvetenhet om att delar i SET är 
kontroversiella samtidigt som det förstärker att materialet var ”påtvingat” läraren. 
Uttrycket ”där har vi väl mer backat” förmedlar att man efter kritiken kunnat 
distansera sig från materialet och i högre grad följa sitt eget omdöme. Uttrycket ”det 
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måste kännas bra för den som driver undervisningen, annars blir det inte bra” 
förmedlas som ett faktum och uttrycker därigenom att ökad frihet i undervisningen 
självklart leder till bättre undervisning. Att kritiken har bidragit till en ökad frihet 
uttrycks av flertalet lärare. Dels de som tidigare upplevt sig styrda av materialet, men 
även de som berättar att de redan före kritiken modifierade eller plockade bort delar 
av SET. I dessa fall uttrycks det som en bekräftelse på att man gjort ”rätt”, men också 
som en bekräftelse på att man inte gjort ”fel” som inte följt de direktiv som getts i 
samband med SET- utbildning och handledning. Detta visar att ”evidens” har varit 
något centralt som man på ett eller annat sätt förhållit sig till. 
 

SET känns, trots kritiken, fortfarande meningsfullt  
 

Att programmets evidens har ifrågasatts uttrycks av samtliga lärare som en 
besvikelse. A säger: ”Detta är den enda … en utav de få som är evidensbaserad i 
Sverige och säger de då att det inte är de, ja det är klart att man känner sig lurad” 
(A) I citatet förmedlas att det faktum att metoden kanske inte är evidensbaserad har 
gjort att A upplever att hon blivit ”lurad”. Detta uttrycks av flera lärare, även de som 
inte följt metoden till punkt och pricka. G ger i följande citat uttryck för vad man är 
”lurad på” samtidigt som hon förmedlar att SET fortfarande upplevs som 
meningsfullt. G säger: jag tycker ju fortfarande att arbetet är bra och jag kan se att 
det utvecklas, men om jag skulle hamna i en diskussion eller om jag ska liksom 
marknadsföra det här så har jag ju tappat bort en oerhört viktig komponent” (G) I 
citatet förmedlar uttrycken ”arbetet är bra” och ”kan se att det utvecklas” att läraren 
personligen kan se fördelar med SET. Samtidigt förmedlar uttrycket ”tappat bort en 
oerhört viktig komponent” att programmets evidens tidigare varit ett sätt att 
legitimera och försvara arbetet, både inför sig själv och andra. Nu måste läraren 
istället ta ställning mot bakgrund av det egna omdömet. Detta uttrycks av flertalet 
lärare både som en lättnad, som tidigare stycke visar, och som en svårighet. 
Lättnaden ligger i att man kan undvika övningar och situationer som inte ”känns bra”. 
Svårigheten ligger i att avsaknaden av vetenskapligt stöd gör arbetet svårare att 
legitimera. Majoriteten lärare förmedlar dock, liksom G, att de trots detta har en 
personlig tro på nyttan med SET. Detta uttrycks oftast som en slutsats man kommit 
till efter en tids reflektion. Kritiken har i samtliga fall gjort att man på ett eller annat 
sätt ifrågasatt SET.  
 

Kritiken har gjort att man ifrågasätter meningen med SET 
 

I lärarnas tal om kritiken förekommer ifrågasättanden av SET och meningen med att 
fortsätta. D säger: ”Ja, först så tänkte jag mig, oj vad är liksom meningen med det 
här? Varför? Liksom hur?”(D) I citatet förmedlas förvåning, överraskning och 
besvikelse samtidigt med ett ifrågasättande av ”meningen” med SET. Detta är en 
återkommande beskrivning av reaktioner som följt efter kritiken. B säger: ”Vi 
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diskuterade om vi över huvud taget skulle fortsätta, vi diskuterade hur i så fall.”(B) I 
citatet förmedlas att kritiken skapat en osäkerhet på om man över huvud taget skulle 
fortsätta med SET. Uttrycket ”i så fall hur” förmedlar vidare att man efter kritiken 
reflekterat kring och sett ett behov av att förändra sättet man jobbat på. Vidare 
uttrycker flera lärare att kritiken lett till ett ifrågasättande av skolans roll vad gäller 
SET specifikt och livskunskap i stort. B säger: ”Jag är tveksam till att det egentligen 
är vår funktion i skolan.”(B) Uttrycket förmedlar att kritiken väckt en osäkerhet på 
om detta ska ingå i skolans uppdrag och i lärarrollen. A säger: Det här är ju inget 
riktigt skolämne (A) och ger därigenom uttryck för samma ifrågasättande.  
 
Stycket ovan syftar till att illustrera hur lärarna förhåller sig till och talar om kritiken 
mot SET. Kritiken utgör en bakgrund mot vilken intervjuerna med lärarna 
genomfördes och blir därför något de förhåller sig till i talet om SET generellt. 
Resten av resultatet, som utgör den huvudsakliga resultatdelen och som syftar till att 
synliggöra hur lärarna framställer sin förståelse av SET, måste därför ses mot 
bakgrund av detta. 
 

Öppenhet och farlighet 
 

I intervjuerna med lärarna framställs SET på inget sätt som ett enhetligt program som 
enkelt kan levereras i samstämmighet med manualen. Tvärt om synliggör 
intervjuerna hur SET i praktiken utformas och omformas av den individuella läraren. 
I tillämpningen av SET måste varje lärare på egen hand försöka förstå, tolka och ta 
ställning till varje övnings syfte, hur övningen kommer att tas emot av eleverna, samt 
sin egen förmåga att genomföra och hantera övningen eller situationer som kan 
uppstå som en följd av den. I analysen av materialet framträdde ett antal teman i 
lärarnas tal om förhållningssättet till de olika delarna i SET. I dessa teman 
åskådliggjordes två tolkningsrepertoarer som genomsyrar intervjuerna. Jag har valt 
att kalla dessa för ”öppenhet” och ”farlighet” då jag anser att de orden bäst fångar 
repertoarernas innebörder. Inom ”öppenhetsrepertoaren” återkommer igenkänneliga 
teman och argumentationer som förmedlar att ökad öppenhet leder till ökad 
förståelse, inklusion och acceptans bland människor. Här framställs en förståelse av 
SET som något som bidrar till att främja dessa värden genom att lyfta fram varje 
elevs individualitet vad gäller känslor, åsikter, familjesituation och liv i stort. Inom 
”farlighetsrepertoaren” återkommer igenkänneliga teman och argumentationer som 
istället förmedlar en bild av ökad öppenhet som någonting riskabelt som kan bidra till 
ökad exklusion, diskriminering och utsatthet. Här framställs en förståelse av SET som 
någonting ”farligt” som exponerar olikheter, riskerar att väcka starka känslor och 
skapar utrymme för gränsöverskridande åsikter och beteenden. Båda dessa 
tolkningsrepertoarer aktiveras återkommande i intervjuerna, och förekommer 
parallellt i samtliga intervjuer. När dessa tolkningsrepertoarer så att säga ”möts” 
synliggörs i detta möte ett antal ideologiska och professionella dilemman som dels 
handlar om SET, men som många gånger också handlar om lärarrollen i ett större 
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perspektiv. Nedan kommer jag att presentera lärarnas tal om olika delar i SET och de 
teman som gick att urskilja i bearbetningsprocessen. Jag kommer att belysa de olika 
förklaringar och förhållningssätt lärarna ger uttryck för och visa att detta ”blir” de två 
tolkningsrepertoarerna ”öppenhet” och ”farlighet”. Vidare kommer jag att presentera 
de professionella och ideologiska dilemman som synliggörs i mötet mellan dessa 
tolkningsrepertoarer, samt diskutera dem ur ett större perspektiv genom att belysa de 
diskurser mot bakgrund av vilka tolkningarna förs fram.  
 

Att belysa likheter och olikheter 
 

Ett första tema som framträdde uppkom när lärarna beskrev SET- övningar som 
syftar till att synliggöra likheter och olikheter. En av lärarna, D, talar i nedanstående 
citat om en sådan övning som går ut på att diskutera och jämföra olika aspekter av 
barnens familjer; 
 
 Samtidigt som en övning tycker jag har varit… som blev väldigt 

ifrågasatt på en annan skola då… så tyckte jag att den var bra, 
just för att lyfta… ta fram något positivt, att det faktiskt är så olika 
i familjen //…//medan någon annan skola sa att nej det där törs vi 
inte prata om i skolan, eller inte törs sa dem inte men det där är 
för känsligt, det vill vi liksom inte genomföra, och det, men det… 
jag vet inte vad som är rätt eller fel där, men det viktiga är att ju 
tydligt… ju öppnare man är att delge varandra desto mindre blir 
ju risken för ja, vad ska man säga, inte, nej men, just att det blir 
missförstånd eller liksom spekulationer och sånt där. Att det blir, 
ju mer man vet om varandra desto tryggare blir man ju i sig själv 
och i den grupp man måste vara då men visst… det där är… jag 
tycker att det är väldigt, det där är en balansgång.(D) 

 
 I citatet ser vi hur D i det närmaste försvarar en övning som D är medveten om har 

ifrågasatts av andra lärare. Genom uttrycket ”ta fram något positivt, att det faktiskt är 
så olika i familjen” förmedlas en syn på olikheter som något som är värdefullt att 
lyfta fram, men också en syn på olikheter som någonting positivt i sig.  Samtidigt 
hänvisar D till att en annan skola ”inte törs” genomföra övningen och anser innehållet 
vara ”för känsligt” och uttrycker därigenom en medvetenhet om att detta kan tolkas 
på andra sätt, och att det existerar ett dilemma här. I uttrycket ”jag vet inte vad som är 
rätt eller fel där” hänvisar D till detta dilemma samtidigt som D genom att följa upp 
med ”men det viktiga är ju” positionerar sig i förhållande till det. ”Det viktiga” 
uttrycks här i kopplingen mellan ”öppenhet”, ”att veta saker om varandra” och 
”trygghet”. Denna koppling framställs i citatet som ett självklart faktum, och citatet 
förmedlar därigenom indirekt att det existerar en risk i att inte belysa olikheter; en 
risk som handlar om att detta kan ge upphov till ”missförstånd” och ”spekulationer” 
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med ökad otrygghet som följd. Samtidigt indikerar uttrycket ”det där är en 
balansgång” att det existerar känsliga områden här och att det måste göras med 
omdöme. Denna ”balansgång” är något som är återkommande i intervjuerna och man 
förhåller sig till den på olika sätt. Detta synliggörs i nästa citat som visar den ”andra 
sidan” av samma övning: 

 
 Men å andra sidan ska man ju ha en annan vinkling här då att 

man mer jämför… men det har vi tyckt har varit svårt för att en 
del har ju jättelyxig tillvaro och jättebra och får resa och man har 
och man har. Och så finns det andra som kanske delar rum med 
två eller tre syskon då //…// vi vet ju liksom inte riktigt vad det 
landar i och då har vi valt att avstå lite sånt då. F 

 
I citatet uttrycks en oro för att tala om olikheter. Denna oro uttrycks med hjälp av två 
extremer som målas upp och ställs mot varandra. Genom att använda ord och uttryck 
som ”jättebra”, ”jättelyxigt” och ”man har och man har” för att beskriva vissa barns 
tillvaro och ställa detta i kontrast till ”andra som kanske delar rum med två eller tre 
syskon” förmedlas en bild av att olikheterna kan vara så stora att de blir ”farliga” att 
prata om då man inte vet ”vad det landar i”. Uttrycket förmedlar att det finns risker 
kopplade till synliggörandet av olikheter; risker som handlar om större frågor som rör 
orättvisor och ojämlikhet i samhället. Detta utmanar synen på belysandet av olikheter 
som någonting positivt som ökar tryggheten. I citatet förmedlas snarare att belysandet 
av den här typen av olikheter riskerar att generera otrygghet, varför man valt att 
avstå.  

 
De två citaten ovan belyser två olika sätt att förstå samma fenomen, och synliggör 
samtidigt ett dilemma eller en ”balansgång” som D kallar det; det kan vara riskfyllt 
att inte belysa olikheter, samtidigt som det finns en risk i att göra detta. I intervjuerna 
återfinns båda förståelserna, ibland i en och samma berättelse. En lärare, I, illustrerar 
denna balansgång när hon talar om övningar som hon anser fungerar: ”något som 
liksom inte är så känsligt till exempel att jag gillar Beatles och du gillar Stones 
liksom, det är liksom inte så känsliga saker”(I). I denna lärares tal indikerar 
betoningen på ”känsligt” att vissa jämförelser är riskabla, samtidigt som hon ger ett 
exempel på en typ av jämförelse som inte är det och som därmed blir ett ”säkrare” 
sätt att tala om olikheter. Här rör det sig om olikheter som inte handlar om orättvisor 
eller ojämlikhet utan snarare om tycke och smak. Detta sätt att prata om ”säkrare 
olikheter” är något som är återkommande i intervjuerna. En annan lärare, C, talar om 
värdet av att arbeta med olikheter; ”att förstå att vi är olika och att man får känna 
olika //…// att man ändå belyser olikheterna att vi får vara olika och att man får 
tycka olika” (C). I citatet återkommer ordet ”får” i relation till olikheter vilket 
genererar en bild av olikheter som något som uppmuntras och som något ”tillåtet”. 
Detta knyter an till tolkningen att ett belysande av olikheter leder till ett tillåtande, 
accepterande och inkluderande klimat. Samtidigt ligger betoningen på hur man ”är”, 
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”känner” och ”tycker”, snarare än på hur man ”har det” i familjen. Jag tolkar det 
som att det i detta sätt att tala om olikheter ligger en medvetenhet om att barn 
kommer från olika förhållanden, och ett antagande att detta påverkar deras sätt att just 
känna, tycka och vara. Att belysa olikheterna och betona att de är tillåtna och 
önskvärda tolkar jag i sammanhanget som ett sätt att försöka ”skapa en jämlikhet” i 
skolmiljön, något som knyter an till en demokratidiskurs och en diskurs om alla 
människors lika värde.  
 
I I:s tal är det just olikheterna som utgör grunden för beskrivningen av hur dessa 
värden ska uppnås. Men detta skiljer sig åt mellan olika lärare. Andra lärare betonar 
istället likheterna, vilket lärare A här får exemplifiera: ”för det handlar ju mycket om 
att berätta om sig själv och se att de andra är ganska lik mig … så är det troligtvis 
svårare att mobba den.” (A) Uttrycket speglar en syn på likheter som det centrala. 
Här framställs en förståelse för att man är ”ganska lika” som något som gör det 
”svårare att mobba”. Genom uttrycket förmedlas också indirekt att olikheterna 
riskerar att leda till mobbning och att de därför kan vara ”farliga” att betona. Här är 
det istället en insikt om likheterna som utgör grunden för beskrivningen av hur 
inkluderande och acceptans uppnås.  

 
Citaten under rubriken ”att belysa likheter och olikheter” synliggör ett ideologiskt 
dilemma kopplat till SET. I den formella framställningen av SET finns det uttalade 
syftet att öppenhet och synliggörande av individuella likheter och olikheter ska leda 
till ökad trygghet och minska förekomsten av mobbning och kränkningar. Av lärarnas 
tal framgår att detta är mer komplext och kan tolkas på olika sätt. De 
tolkningsrepertoarer som synliggörs handlar om öppenhet och farlighet. Å ena sidan 
kan öppenhet bidra till att förstärka värden som demokrati och jämlikhet i 
klassrummet. Å andra sidan riskerar det att hota samma värden genom att så att säga 
”lyfta in” orättvisor och ojämlikhet i en kontext där barnen ska vara fria från sådan 
påverkan. Det som blir en ”balansgång” här tycks handla om att avgöra hur eller i 
vilken grad öppenhet leder till något positivt (ett främjande av acceptans och 
inkluderande) och när öppenhet övergår i något ”farligt” (ökad risk för utsatthet, 
kränkningar och exkluderande).  

 

Att prata om och förhålla sig till barnens bakgrund och familj 
  

I intervjuerna blir det tydligt att frågan om huruvida man ska belysa olikheter och 
likheter också knyter an till större frågor; frågor som rör barnets liv i familjen och 
barnet som ett gemensamt ansvar för föräldrar och lärare. Det framgår av intervjuerna 
att detta är en särskilt svår ”balansgång”, och något som aktualiseras framför allt i de 
delar av SET som explicit involverar familjen, men som även finns med och 
genomsyrar hela SET- undervisningen mer implicit. I talet om denna balansgång kan 
tre teman urskiljas; föräldrarna som aktörer i balansgången, SET- materialets 
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konkreta innehåll som en del i balansgången, samt barnen som aktörer i 
balansgången. Dessa teman kan inte helt skiljas från varandra, och knyter också an 
till föregående tema om att belysa likheter och olikheter. För tydlighetens skull 
kommer jag trots detta att gå igenom dem i tur och ordning.  
 
Det första temat handlar om föräldrarna som aktörer i balansgången. En lärare, I, 
pratar om en övning där familjen diskuteras i klassrummet. I beskriver hur några 
personer (elever) och särskilt en person (elev) reagerat på övningen: 
 
      Det här med familjen när vi hade det vid någon, då är det några 

som det tydligen är jättekänsligt med familjen liksom att man... 
den personen, en person, han ville inte ens vara med ... och göra 
något liksom alltså jag vet inte vad det är men liksom //…// alltså 
han har ju säkert någonting som gör att han inte ... vill. Jag vet 
inte. (I) 

 
I citatet uttrycks en viss förvåning och handfallenhet inför situationen som uppstått 
till följd av en övning som handlar om familjen. Genom uttrycket ”tydligen 
jättekänsligt” förmedlas att läraren inte på förhand kunde se att detta skulle vara 
känsligt, vilket också förstärks genom uttrycket ”jag vet inte vad det är” Citatet 
illustrerar den typ av mer eller mindre förutsägbara reaktioner som lärarna berättar att 
dessa övningar kan väcka och som är återkommande i intervjuerna. En annan lärare, 
B, berättar om hur en till synes neutral övning som handlar om att beskriva positiva 
egenskaper hos familjemedlemmar tog en likande vändning: ”och då fick jag en 
jättestark reaktion på en elev som inte kunde komma på någonting bra med sin pappa 
//…// och då fick man ju bli lite kurator/psykolog och då känner man att man är ute 
på lite fel vatten så att säga, man är inte riktigt utbildad för de reaktionerna.” (B) I 
citatet genererar uttrycket ”jättestark reaktion” att reaktionen var överväldigande. 
Genom uttrycket ”ute på lite fel vatten” och hänvisningen till att det krävs 
kompetenser läraren inte har, ”kurator/psykolog”, kan man ana ett ifrågasättande av 
lärarens roll i den här typen av övningar. Ska läraren behöva hantera den här typen av 
situationer? Men ifrågasättandet rymmer även en större fråga som handlar om rätten 
att lägga sig i barnens liv i familjen: ”för det kanske vi inte har så mycket med att 
göra, familjeförhållanden egentligen //…// och när det var utvecklingssamtal sen så 
tyckte någon familj att det där har faktiskt inte skolan med att göra (B) . Här 
synliggörs flera frågor som handlar om lärarens roll i barnens liv. Inte bara frågan om 
läraren ska agera kurator och psykolog när problem inom familjen synliggörs, utan 
också frågan om vilken rätt och vilket ansvar läraren har, gentemot barnen och 
föräldrarna, att synliggöra dessa problem eller att lägga sig i barnets familjesituation i 
stort. Detta knyter an till en diskurs om ”fostransuppdraget” och lärarens och 
familjens gemensamma ansvar för barnet.  
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 I intervjuerna synliggörs olika sätt att förhålla sig till fostransuppdraget, som i 
relation till SET kan framställas som ett mer eller mindre konfliktfylld ämne. I 
kontrast till det ifrågasättande av lärarens rätt att ”lägga sig i” det som har med 
familjen att göra som uttrycks ovan framställs vetskap om barnens 
familjeförhållanden och bakgrund av många lärare som en förutsättning för att kunna 
arbeta med de områden som rör familjen i SET. Utifrån detta synsätt framstår barnets 
hemsituation som något som läraren i allra högsta grad ”har med att göra” just för att 
kunna undvika att känsliga situationer uppstår i klassrummet. Lärare G får här 
exemplifiera detta synsätt:  

 
 Men jag tror att det är viktigt just det där också utifrån den kritiken 

som har framförts att ... att för att jag som pedagog och vuxen ska 
kunna liksom vara där och fundera över är det här en övning som 
passar sig så måste jag ju ha kunskapen om barnen och eleverna i ... 
och deras bakgrunder och deras mående (G) 
 

I citatet hänvisar G direkt till kritiken som framförts mot SET, en kritik som handlar 
just om risken att försätta barnen i situationer där de kan känna sig utsatta.  Ordet 
”måste” bidrar här till att förmedla  att kunskap om elevernas bakgrunder och 
mående är en nödvändighet i arbetet med SET, detta för att kunna bedöma om en 
”övning passar sig”. Detta uttryck förmedlar att det finns övningar som väljs bort 
just mot bakgrund av barnens individuella förutsättningar och hänvisar också indirekt 
till en fara i att inte ha tillräklig information för att kunna göra denna bedömning. 
Tillgång till denna information uttrycks av läraren som en självklar del av läraryrket. 
G uttrycker att ”man har ju en relation också med deras (barnens) föräldrar och 
deras bakgrund (G) Genom citatet förmedlas en bild av transparens och öppenhet 
mellan familjen och skolan och ordet ”relation” uttrycker att det existerar en 
ömsesidighet i detta. Här framställs frågor som rör barnet som ett förhållandevis 
okomplicerat samarbete mellan läraren och familjen. Samma lärare pekar dock på 
något som riskerar att bli problematiskt i relationen med vissa av föräldrarna: ”vi är 
en skola med mycket föräldrar med invandrarbakgrund och de förstår inte vad vi 
håller på med och det är en svårighet och det vet inte jag riktigt hur vi ska komma 
åt” (G) Citatet motsäger till viss del det som tidigare uttrycks. I kontrast till bilden av 
en ömsesidig relation skapar citatet en bild av två motpoler. Genom uttrycket ”de 
förstår inte vad vi håller på med” formulerar G att det finns ett ”de”, (föräldrar med 
invandrarbakgrund) och ett ”vi”, (lärarna, men också indirekt föräldrar utan 
invandrarbakgrund). ”De” beskrivs i sammanhanget som några som ”inte förstår” 
och som därigenom utgör ”en svårighet”. Genom sitt tal ställer G på så sätt föräldrar 
med invandrarbakgrund utanför den gemensamma förståelse och relation som 
uttrycks som nödvändig för att arbeta med frågor som rör familjen i SET. Dessa 
föräldrar beskrivs som ett problem att förhålla sig till, eller som ”en svårighet”. 
Svårigheten ligger, som jag tolkar det, i att det uppfattas som särskilt viktigt att 
föräldrarna förstår det arbete som gäller deras barns känslor, familjesituation och 
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annat som ligger utanför de vanliga lektionerna. Utan deras bidrag i en ömsesidig 
dialog kring barnet blir det svårare att avgöra vad som kan och inte kan tas upp under 
SET- lektionerna. Men svårigheten kan också handla om att föräldrar som ”inte 
förstår” kanske också ifrågasätter undervisningen i stort.  

 
De två synsätt som synliggörs ovan (att läraren inte har med familjen att göra och 
läraren måste ha kunskap om familjen) kan uppfattas stå i kontrast till varandra, men 
utgör snarare två olika sätt att förhålla sig till ett dilemma. I båda fallen eftersträvas 
ett undvikande av känsliga situationer i samband med SET- övningar som involverar 
familjen och i båda fallen gör lärarna i sitt tal föräldrarna till centrala aktörer att 
förhålla sig till i bedömningen av om och hur mycket familjen ska vara en del av 
SET- undervisningen. Utöver dessa två förhållningssätt går det att urskilja ett tredje 
sätt att förhålla sig till föräldrarna. Detta uttrycks av lärare H: ”man vara jäkligt 
tydlig mot föräldrarna för det är ju dom som är våra verktyg för annars så jobbar vi 
mot strömmen //…// alltså det här är en social risksättning och jag är, mer eller 
mindre deras kassörska //…// jag måste stå för den servicen, det är ju så”(H) 
Uttrycket speglar en syn på SET, inte nödvändigtvis som ett samarbete mellan lärare 
och föräldrar, men som något föräldrarna måste godkänna och vara med på. Uttrycket 
”annars jobbar vi mot strömmen” indikerar att arbetet inte kan utföras utan att 
läraren så att säga har föräldrarnas ”mandat”. Formuleringen ”social risksättning” 
tolkar jag i sammanhanget som ett sätt att uttrycka att föräldrarna tar en risk genom 
att så att säga ”lägga sitt barns sociala utveckling i händerna på läraren”, som måste 
förvalta detta; vara deras ”kassörska”. I citatet uttrycks därigenom vikten av att ha 
föräldrarna med sig, men framställer också lärarens roll här som den primära. Att 
läraren ses som den som har det huvudsakliga ansvaret för barnens sociala utveckling 
(fostran) förmedlas genom uttrycket ” jag måste stå för den servicen, det är ju så.” 
Här uttrycks också att läraren har ett ansvar både gentemot barnen och gentemot 
föräldrarna. I detta ingår att inget barn ska behöva lämna ut sina hemförhållanden 
eller känna sig utlämnat till följd av desamma. Därför plockar man också bort 
övningar som riskerar att få detta som följd: ”Har vi mycket barn med sociala 
problem hemifrån eller mycket krigsbarn då jobbar man väl inte… då jobbar man 
inte kring det alltså konkret för att lämna ut de här barnen”. (H) Detta speglar 
ytterligare ett sätt att förhålla sig till fostransuppdraget, och knyter också på ett tydligt 
sätt an till frågan om huruvida och hur man ska belysa olikheter.  
 
I relation till detta lyfts av flera lärare också en annan anledning till att man väljer 
bort vissa uppgifter fram; en anledning som hänförs till att det konkreta SET- 
materialet i sig misslyckas med att spegla den variation som existerar gällande 
bakgrund och hemförhållanden. Detta utgör det andra temat i lärarnas tal om hur man 
förhåller sig till familjebiten i SET och handlar om SET- materialets konkreta 
innehåll som en del i balansgången. G säger: 
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Vi har ju barn som inte lever i traditionella svenska familjer med 
mamma och pappa //…// dom lever ju i ett släktskap som inte är 
”normen” i Sverige eller hur man ska uttrycka och då är ibland 
läxan utformad  utifrån att man ska gå hem och prata med mamma 
eller man ska gå hem och prata med farmor eller något sånt där 
och då finns ju inte det där hemma och då, nej då skippar vi 
dom… helt enkelt. (G) 

 
 I citatet kan man ana en kritik mot SET- materialet som uppfattas som allt för 

normativt i sin definition av en familj; en kritik som påtalas av flera lärare. Uttrycket 
”och då finns inte det där hemma” förmedlar att det skulle vara praktiskt omöjligt för 
vissa barn att genomföra denna läxa, men det förmedlar också en känsla av utsatthet 
och övergivenhet som låter oss ana vad detta kan få för konsekvenser för barnen; 
konsekvenser som jag tolkar kan handla om saknad av förlorade familjemedlemmar 
eller ett ifrågasättande av den egna familjens ”normalitet”. Denna kritik framförs inte 
enbart mot bakgrund av ”det mångkulturella Sverige”, utan också mot bakgrund av 
att många svenska familjer inte längre utgörs av så kallade ”kärnfamiljer”. H säger: 
”så i dag är ju nästan alla skilda och man lever i olika förhållanden och ja man har 
träffat grannen och skaffat nya barn med och ja, alltså det är världens röra” H). 
Citatet speglar hur det normativa kan bli problematiskt även i en ”svensk kontext” där 
uttrycket ”det är världens röra” förmedlar en variation av olika 
familjekonstellationer. Detta väcker också större frågor: ”Vad är en familj? Vad 
består min familj av?” (H); något som i allra högsta grad knyter an till frågan om 
huruvida och på vilket sätt man ska belysa likheter och olikheter. I intervjuerna är det 
tydligt att man inte, i de sammanhang där det handlar om familjen, vill belysa dem 
utifrån en förutbestämd norm då man riskerar att därigenom bidra till att skapa 
utsatthet och utanförskap. I intervjuerna synliggörs att dessa övningar och uppgifter 
kan tolkas som så ”farliga” att man väljer bort dem ” då skippar vi dem helt enkelt” 
(G) alternativt modifierar dem så att skillnader kan belysas från en neutral 
utgångspunkt ”Vad är en familj? Vad består min familj av?”(H)  

 
Utöver berättelser om hur lärare och föräldrar gör och förhåller sig till det som har att 
göra med familjebiten i SET förekommer också berättelser om hur barnen förhåller 
sig till detta. Detta utgör det tredje temat i talet om familjen i SET. Ett exempel på 
detta, som redan synliggjorts tidigare i texten, är de barn som reagerar starkt och som 
på ett eller annat sätt visar att de inte vill eller kan delta i undervisningen. Dessa barn 
beskrivs ofta ha en bredare problematik: ”den personen är väldigt speciell 
överhuvudtaget och har liksom en diagnos nästan //…// han klarar liksom inte det här 
det är för jobbigt” (I) I citatet förklaras ett barns reaktion i samband med en sådan 
övning med att barnet är ”väldigt speciell överhuvudtaget” och att han har en 
”diagnos nästan”. Uttrycken förmedlar att barnet är avvikande generellt, vilket här 
tycks syfta till att förklara varför det inte klarar av en övning som ”de andra” klarar. 
Här läggs fokus på barnet i sig, snarare än på lärarens förhållningssätt eller på barnets 
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hemförhållanden; det är barnets avvikande egenskaper som förklarar den starka 
reaktionen. I andra fall förklaras barnets reaktioner utifrån en medvetenhet om att 
barnet har det svårt hemma. F säger: ”men vi vet ju att han har andra problem då 
hemifrån och så”. I citatet förklaras ett barns reaktion med att han har ”andra 
problem då hemifrån” vilket jag i sammanhanget tolkar som att reaktionen var 
oväntad i förhållande till övningen som väckte den, men inte i relation till ämnet 
”familjen” i stort.  

 
 Ovanstående synliggör hur lärarna talar om barnens reaktioner och vad dessa härrörs 

till. I berättelserna uttrycks dock också en sorts förväntan på hur barnen ska eller bör 
förhålla sig till de övningar som involverar familjen. A säger: ”Man lämnar inte ut 
sin familj när man kommer i årskurs sex, då vet man vad man kan säga om sin familj. 
(A)” Uttrycket speglar hur också barnen kan uppfattas och göras till aktörer som så 
att säga ”hjälper till” att upprätthålla balansgången mellan öppenhet och farlighet. 
Med hänvisning till barnens ålder ”i årskurs sex” förmedlas en förväntan på att 
barnen själva kan ta ansvar för att inte ”lämna ut sin familj”; ett uttryck som renderar 
att det finns saker som det inte är önskvärt att barnet berättar. Samma lärare påpekar 
dock att inte alla elever klarar detta: och ofta är det ju de som kanske inte riktigt, som 
är lite mer barnsliga i sin läggning kan ju berätta väldigt grava grejer om sina 
föräldrar eller syskon så resten bara, vad gör de? (A) I citatet förmedlar uttrycket ”de 
som är lite mer barnsliga i sin läggning” att vad man säger och inte säger är en 
mognadsfråga och att det är de som avviker från de övriga vad gäller mognad som 
stundtals riskerar att så att säga ”trampa över”. Uttrycket ”väldigt grava grejer” 
förmedlar att detta rör sig om just ett övertramp som inte är socialt accepterat i 
kontexten, liksom gör illustrationen av de andra barnens reaktion ”så resten bara, 
vad gör de?” Beskrivningen av de andra barnens reaktion bidrar också till att 
förmedla att det inte enbart är det enskilda barnet som behöver veta vad han eller hon 
kan säga om sin familj; barnen har också en uppfattning om detta vad gäller andra 
barn. Att barnen också förhåller sig till ”balansgången” uttrycks även av lärare som 
undervisar yngre barn. D berättar att det inte framkommit någon känslig information 
under arbetet med familjen, men tillägger också: ”sen kan det ju vara så att en del 
barn kanske ljug … eller som berättar det de tror, det vet man ju inte. (D) I citatet 
renderar uttrycket ”en del barn kanske ljug… eller berättar som de tror” att barnen 
kanske anpassar sanningen efter den kontext de befinner sig och till det de ”tror” 
passar där. 

 
Citaten under rubriken ” att prata om och förhålla sig till barnens bakgrund och 
familj” visar hur SET, på ett mer direkt sätt än övrig undervisning, berör barnets liv 
utanför skolan och i familjen. I den officiella framställningen av SET är ett av målen 
att SET- kunskaperna ska övas även i hemmet i samarbete med familjen. Samtidigt är 
ett mer övergripande mål att alla barn ska få samma chans till en positiv utveckling, 
oavsett hemsituation. Dessa mål kan tyckas motsägelsefulla och intervjuerna visar 
också på ett dilemma kopplat till detta. I talet om familjen synliggörs två 
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tolkningsrepertoarer som återigen handlar om öppenhet och farlighet. Å ena sidan 
framställs en förståelse som innebär att SET- undervisning förutsätter att läraren har 
insyn i och kunskap om barnens hemförhållanden och familj. Detta för att kunna 
undvika att känslig information som försätter barnet eller dess familj i utsatta 
situationer kommer upp under lektionstid eller i samband med läxor som skickas 
hem. Här framställs öppenhet som en förutsättning för att undvika det som kan bli 
”farligt” i SET. Samtidigt visar intervjuerna att lärarens rätt till denna insyn i 
familjelivet kan ifrågasättas av föräldrar, lärare och indirekt även av barnen (i de fall 
de vägrar att delta eller på annat sätt reagerar mot en övning). Insynen i familjernas 
liv kan framställas som ett kränkande av familjens och barnets integritet, men kan 
även ifrågasättas mot bakgrund av lärarens faktiska ansvar eller kompetens att ”lägga 
sig i” frågor som rör familjen. Här framställs en förståelse för öppenheten och 
synliggörandet av likheter och olikheter som något farligt i sig, snarare än något 
öppet och positivt varför existensen av de övningar som involverar familjen i SET 
också ifrågasätts. Ur ett större perspektiv handlar detta om att förhålla sig till en 
diskurs om fostransuppdraget. Vems ansvar är barnet och hur stor del har familjen 
respektive läraren i detta? Hur mycket bör/kan livet i skolan och livet i familjen 
överlappa? Detta är en balansgång som lärarna hela tiden förhåller sig till i 
intervjuerna.  
 
I citaten lyfts dock även en annan aspekt av detta fram; nämligen barnen som aktörer 
i förhållande till samma balansgång. Eleverna förväntas vara öppna och delta i 
undervisningen, men samtidigt inte vara ”för öppna” och lämna ut ”för mycket” 
information. Detta är något som läraren bara till viss del kan påverka genom sitt 
förhållningssätt och som därför riskerar att bli ”farligt”. Vad händer om ett barn 
lämnar ut för mycket, eller om en övning får barnet att agera avvikande? Vad händer 
med barnet? Hur ska läraren hantera detta? Hur kommer familjen att reagera? Vad får 
detta för konsekvenser för alla inblandade? Dessa överväganden tolkar jag som det 
som i första hand ligger till grund för lärarnas berättelser om hur man modifierar och 
tar bort delar av SET som rör barnens liv i familjen. 
 

Att prata om känslor och att väcka känslor 
 

De frågor som lyfts ovan rör inte enbart de delar av materialet som explicit handlar 
om familjen. I SET- materialet finns en rad övningar som handlar om att prata om 
känslor och reaktioner, ofta med utgångspunkt i olika fiktiva situationer. I 
intervjuerna med lärarna framgår att detta kan vara känsligt, och att det existerar en 
”balansgång” även här. E säger: ”och då börjar man prata och då kanske man river, 
egentligen river, visst är det bra att prata, men jag är kanske inte är den rätta 
personen att dra igång någonting så det om det skulle väckas ... känslor så.” (E) E:s 
sätt att tala om övningar som innebär att man pratar om känslor är återkommande i 
intervjuerna. E uttrycker att det kan vara bra att prata om känslor, men att pratet om 
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känslor också kan väcka känslor. Uttrycket ”river, egentligen river” förmedlar att 
pratet om känslor kan ”riva upp” saker som så att säga ”gör ont”. Uttrycket ”inte den 
rätta personen att dra igång någonting” ekar det ifrågasättande som gavs uttryck för 
i föregående stycke, nämligen om läraren är rätt person att dra upp och hantera 
sådana känslor? Flertalet lärare beskriver hur de, mot bakgrund av just denna fråga, 
valt att ta bort vissa övningar. Det rör sig i de fallen nästan uteslutande om sådana 
övningar som riskerar att övergå från prat om känslor till att väcka känslor. C talar 
om en sådan övning där meningen är att man ska diskutera vilka känslor man kan 
känna när ett husdjur måste avlivas eller när en släkting går bort: ”det kan ju faktiskt 
vara en elev som sitter med just den situationen och jag vet inte hur vi ska kunna 
hantera, det kan ju bli jättetokigt //…// just där det är starka känslor som kan 
väckas.”(C) I citatet ger C uttryck för hur vissa fiktiva situationer i SET- materialet 
riskerar att spegla barnens verklighet på ett allt för direkt sätt. Uttrycket ”en elev som 
sitter med just den situationen” pekar på en potentiell utsatthet för eleven och 
uttrycken ”jag vet inte hur vi ska kunna hantera” och ”det kan ju bli jättetokigt” 
speglar en utsatthet även hos läraren som riskerar att ovetandes väcka ”starka 
känslor” och bidra till en situation som hon inte vet om hon behärskar. C, liksom 
många andra lärare berättar att de mot bakgrund av detta plockat bort sådana 
övningar. Men i intervjuerna förekommer också beskrivningar av situationer där barn 
reagerat starkt just för att en övning kommit ”för nära”. I berättar om en sådan 
situation:  
 
 Till exempel den här som heter ”gå i taket situationer” //…// ibland 

så är det några som går i taket då när de blir så arga då så att de 
nästan inte vet…och då så de personerna som det gäller…nej de 
bara liksom när de såg pappret att prata om det…knölade (ihop 
pappret) (I) 

 
 I citatet förmedlar uttrycket ”de personerna som det gäller” att övningen kan 

uppfattas som särskilt riktad till vissa elever. Detta förstärks också genom 
beskrivningen av några elevers reaktion, ”när de såg pappret att prata om det … 
knölade (ihop pappret)”. Beskrivningen förmedlar att eleverna själva uppfattade att 
detta var riktat till dem, eller kom för nära deras eget sätt att vara. Citatet visar hur 
vissa övningar kan uppfattas som utpekande eller utlämnande, i det här fallet 
illustrerat genom barnens reaktion. Citatet illustrerar också hur en övning som syftar 
till att prata om hur man kan hantera känslor riskerar väcka just de ”negativa” 
känslor den syftar till att lära barnen att hantera. Citatet förmedlar därigenom att det 
inte är självklart att ett barn som ”går i taket” varken kan eller vill prata om detta som 
ett neutralt ämne under en SET- lektion. 

 
 I kontrast till det som uttryckts ovan lyfter flera lärare fram att övningar som barnen 

känner igen sig i kan vara särskilt engagerande. Lärare A berättar om en sådan 
övning: 



37	  
	  

 
 Scenariot var ungefär att det var en pojke som kommer in på skolan 

och så ska han stå och skriva glosor //…//så blir det jättemycket fel 
fast han kan det hemma //…// det finns kanske någon i varje klass 
som känner sig att, ja det här, så känner jag mig ibland //…// de 
började diskutera den, hur kan man göra för att få fram vad man 
egentligen vill ha sagt? (A)  

 
I citatet förmedlas att igenkännande också kan bli något positivt. Uttrycket ”så 
känner jag mig ibland” förmedlar att den här typen av övning kan bli ett bekräftande 
av elevernas känslor. Genom illustrationen av hur barnen diskuterade detta, ”hur kan 
man göra för att få fram vad man egentligen vill ha sagt?” förmedlas vidare övningar 
som barnen känner igen sig i, och som berör deras verklighet kan bli ett forum inom 
vilket barnen kan uttrycka sig och arbeta kring dessa känslor. Lärare F säger: ”De 
kan ju också dra sina egna situationer //..// och det som är bra då det är ju att då kan 
man ju verkligen utgå från en riktig situation … hur kan man göra? Och så ta hjälp 
av gruppen då”(F) I citatet förmedlar uttrycket ”dra sina egna situationer” att 
barnen själva lyfter in verkliga händelser som relaterar till deras verklighet. I citatet 
uttrycks detta som någonting ”bra” och uttrycket ”ta hjälp av gruppen” förmedlar 
att sådana tillfällen kan bli ett gemensamt samarbete för att lösa problem. Liksom A 
och F tar flera lärare upp vikten av att situationen som diskuteras är relevant för 
barnens verklighet. I dessa fall rör det sig, som i citaten ovan, oftast om situationer 
som har med barnets liv i skolan att göra. Lärare E säger: det är ju mycket lättare att 
föra en diskussion och prata om, ”ja men tänk nu på rasten om det skulle vara så 
här, det skulle ju kunna hända det här att” … och då är de med i hjärnan för det är 
ju deras vardag, det är ju liksom där de är här, de är ju här och nu” (E) I citatet 
förmedlar uttrycken ”det är ju deras vardag” och ”de är ju här och nu” att 
situationer som relaterar till skolan och livet i skolan är sådant som är lättare att 
engagera barnen i. Uttrycket ”då är de med i hjärnan” förmedlar att de är med i 
tanken snarare än att detta väcker känslor. Vidare förmedlar uttrycket ”skulle kunna 
hända” att det här rör sig om en neutral situation, men en som ändå ligger inom 
barnens värld. Detta sätt att prata om sådant som rör livet i skolan i form av neutrala 
händelser lyfts av flera lärare fram som en styrka med SET. B säger: ”men då kan jag 
tycka att det är bra med SET att det är en helt neutral händelse som kanske inte har 
hänt men som skulle kunna hända.” (B) I citatet förmedlas att det är bra att träna på 
situationer som ligger nära verkligheten, men som inte utgör verkligheten. Samma 
lärare pekar dock på att det inte alltid existerar en tydlig distinktion däremellan, och 
att detta inte behöver vara något positivt utan kan upplevas som problematiskt: 

 
 En övning i boken kan ju vara riktigt nära en riktig händelse //…// så 

tar de upp parallellen till den här händelsen som hände nyss… och 
då kan det ju komma knepiga frågor //…// och ibland kommer de 
med förslag som kan vara helt konstiga, på lösningar och så där som 
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man ja, vet inte riktigt hur man ska bemöta…att så där kan man väl 
inte tänka? (B) 

 
Citatet förmedlar att det också finns en risk med att prata om situationer som ligger 
nära verkligheten; en risk som handlar om att diskussionen övergår i att handla om en 
verklig situation vilket uttrycket ”så tar de upp parallellen till den situationen som 
hände nyss” förmedlar. Uttrycken ”knepiga frågor” och ”förslag som kan vara helt 
konstiga” förmedlar att en sådan situation riskerar att så att säga ”fortsätta” i 
klassrummet och att de lösningar eller förslag på hur situationen kan lösas som då 
diskuteras kan bli ett sätt att upprätthålla vad jag i sammanhanget tolkar som en 
konflikt. Vidare förmedlar uttrycken att detta sätter läraren i en besvärlig situation. I 
en diskussion om en verklig händelse där en eller flera elever är inblandade eller 
utsatta är det också svårare för läraren att förhålla sig neutral, vilket uttrycket ”sådär 
kan man väl inte tänka?” förmedlar. En annan lärare, A, säger:  
 
 Det finns elever, de är ältande, alltså det är sådana då, det kan vara 

flickor eller pojkar som ofta är med när det varit en konflikt. Och de 
ska dra upp den här konflikten //…// och de drar upp och förnekar 
allting liksom bara för att få vara i centrum. Då känner man liksom 
att nu har vi nog kommit ur spår. (A)  

 
I citatet förmedlas att SET kan bli ett forum för eleverna att just ”dra upp” och 
”älta” existerande konflikter. Genom uttrycket ”drar upp och förnekar allting bara 
för att få vara i centrum” förmedlas att detta inte är konstruktivt eller önskvärt, något 
som förstärks av uttrycket ” då känner man liksom att nu har vi nog kommit ur 
spår”(A). Citatet, liksom flera av de ovanstående citaten, förmedlar också att barnen 
inte är passiva mottagare av SET- övningar. Barnen tillskrivs här ett aktörskap och 
det är detta aktörskap som oftast ligger till grund för beskrivningar av hur övningar 
”spårar ur”. Detta förmedlas dels genom illustrationer av hur barnen vägrar att delta i 
övningar som kommer ”för nära” barnets verklighet, men också genom berättelser av 
hur barnen ”gör om” eller använder SET som ett forum för att prata om verkliga 
situationer, både i vad som uttrycks som ett konstruktivt syfte (att lösa problem och 
att känna igen sig i och prata om känslor), men också i vad som tolkas som ett 
destruktivt syfte (att dra upp och älta konflikter). I de fall där det beskrivs som 
destruktivt härrörs detta ofta till barnens egenskaper såsom att de är ”ältande elever” 
eller ”ofta med i konflikter”, som i exemplet ovan, men kan också härröras till SET i 
sig, som B här får exemplifiera: 
 

Man väcker upp björnen som sover, får dem att reagera på saker 
som de skakade av sig förut //…// att de blir mer känsliga på, jag 
menar man kan bli knuffad i kapprummet utan att det egentligen 
gällde någonting bara för att det var trångt. Men nu ska man ju 
analysera allting och så, det var säkert någon som jag … jag ska nog 
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säkert bli lite, nej någon har nog knuffat mig här nu så jag … ja, jag 
tror de har blivit mer så där vaktande (B) 

 
I citatet förmedlar uttrycket ”man väcker upp björnen som sover” att arbetet med 
känslor är riskabelt och farligt.  Vidare illustrerar B genom sitt tal vad detta kan 
innebära. Orden och uttrycken ”reagera”, ”blir mer känsliga”, ”analysera” och 
”blivit mer så där vaktande” förmedlar gemensamt en bild av barnen med känslorna 
”precis under ytan”, och som riskerar att ”välla fram” när som helst. Illustrationen av 
en situation där detta skulle kunna hända och uttrycket ”utan att det egentligen gällde 
någonting” förmedlar en bild av att denna känslighet indirekt kan bidra till ökade 
konflikter och missförstånd. Det som uttrycks här påminner om rädslan för att som 
lärare väcka upp känslor av exempelvis sorg eller utsatthet hos barnen, men handlar 
också om hur detta så att säga ”öppnar upp” för barnen att använda känslor på ett 
destruktivt sätt. B exemplifierar också detta genom att förklara: ”då bli det mer 
oroligt tycker jag, och mera in på fel spår. Ja, in på att man får hämnas och, alltså 
det som jag inte tycker i svensk värdegrund, demokratisyn”.(B) I citatet uttrycks 
explicit att fritt utlopp för barnens känslor riskerar att hota de värden som läraren ska 
upprätthålla i klassrummet, här uttryckt som ”svensk värdegrund, demokratisyn.” 
Ordet ”svensk” förmedlar att detta rör sig om barn med en annan etnisk bakgrund 
och framställer därigenom deras sätt att ”använda känslor” som särkilt farligt. Vidare 
förmedlar uttrycket ”då blir det mer oroligt” att barnen blir otrygga (oroliga) i 
samband med dessa övningar. Detta blir i sammanhanget ett sätt för B att stärka sin 
argumentation och framställa sin berättelse som trovärdig. 
 
Citaten under rubriken ”att prata om känslor och att väcka känslor” synliggör 
ytterligare ett ideologiskt dilemma kopplat till SET. I den officiella framställningen 
av SET beskrivs ”att prata om känslor” som någonting positivt och värdefullt som 
syftar till att barnen ska lära sig känna igen och hantera sina känslor. Vidare uttrycks 
att undervisningen ska innefatta scenarion och situationer som är relevanta för den 
verklighet barnen lever i för att därigenom utgöra en ”träning” som syftar till att lära 
barnet visa känslor (reagera) på ett adekvat sätt när en situation verkligen uppstår. Av 
lärarnas tal framgår att detta är mer komplext och att gränsen mellan att prata om 
känslor och att väcka känslor, liksom gränsen mellan en neutral situation och en 
verklig situation i realiteten är flytande. I de samlade citaten förmedlas genomgående 
en oro eller rädsla för att väcka känslor hos eleverna. Vidare belyser citaten att denna 
oro eller rädsla kan handla om flera saker. Den kan dels handla om risken att kränka 
barnets integritet eller att göra barnet ledset. Vidare kan den handla om en upplevd 
oförmåga att hantera starka känslor hos barnet. Slutligen kan rädslan även handla om 
att väcka eller skapa fritt spelrum för känslor och känslouttryck hos barnen som hotar 
skolans värdegrund.  
 
I talet om känslor framställs dels en förståelse av öppenhet som något värdefullt. Här 
hänvisas till värdet av att öppet prata om känslor och att vara medveten om och öppen 
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för barnens verklighet, även i klassrummet. Dels framställs en förståelse av denna 
öppenhet som farlig. Här hänvisas till risken att väcka starka känslor hos barnen eller 
skapa utrymme för ”fel” känslor och därigenom synliggöra och lyfta in 
”odemokratiska” eller svårhanterbara aspekter av barnens verklighet i klassrummet. 
Balansgången här handlar om att avgöra i vilken grad en övning är neutral och ligger 
nära, men inte för nära barnens verklighet, är engagerande, men inte riskerar att 
väcka starka känslor och kan bidra till en diskussion som ligger i linje med skolans 
värdegrund samtidigt som elevernas egna åsikter och tankar kommer till uttryck. Ur 
ett större perspektiv handlar lärarnas förhållningsätt i dessa frågor om att upprätthålla 
ett ordningsamt klassrumsklimat där diskussioner kan föras på en rationell nivå och 
där alla kan (och förväntas) delta på samma villkor och i enighet med de normer och 
värderingar som gäller i skolan. Detta knyter återigen an till en demokratidiskurs och 
lärarens roll och uppdrag i upprätthållandet av demokratiska värden.  
 

Att förhålla sig neutral 
 
Ovanstående knyter i sin tur an till ytterligare ett dilemma kopplat till SET. SET, eller 
snarare vad SET ”blir” riskerar att stå i kontrast till lärarollen och det uppdrag den i 
sin tur innefattar. I citaten i föregående stycke hänvisar flera lärare till att de inte är 
”rätt person” att väcka och hantera känslor hos barnen, eller att man inte vet hur man 
ska ”hantera” detta. Lärare B får här exemplifiera något som direkt eller indirekt 
uttrycks av flera lärare: ”ja, man behöver ju kurator, polis, psykolog och de 
utbildningarna har vi inte riktigt känner jag … man är lite ute på halt vatten under 
SET känner jag”. (B) I citatet uttrycks att SET kan bli överväldigande och riskerar att 
”kliva över” gränserna för vad lärarrollen innefattar och den kompetens läraren har. 
Uttrycket ”man är ute på halt vatten” förmedlar att detta skapar en otrygghet. Mot 
bakgrund av detta framgår att anpassningen av SET- övningar också handlar om en 
anpassning av SET till rollen som pedagog och det uppdrag denna innefattar; man 
anpassar SET efter vad man behärskar och det som stämmer överens med de normer 
och värderingar som tillhör just läraryrket. 
 
Detta riskerar att bli ett dilemma, särskilt i de delar av SET som handlar om att 
barnen själva ska hitta och/ eller iscensätta lösningar på olika problem. I den 
officiella framställningen av SET betonas vikten av att läraren förhåller sig neutral 
och inte dömer någon lösning. Lösningarna ska istället utforskas från utgångspunkten 
att det inte existerar något ”rätt” eller ”fel”. I lärarnas berättelser om dessa övningar 
framkommer ett antal olika beskrivningar av hur man förhåller sig till detta.  E säger: 
”och just det här att det finns inget fel, rätt och fel, det som du säger behöver inte 
vara rätt det är inget som finns som är fel … för annars kan det ju bli så att … nej, 
jag törs inte säga för mitt svar kanske inte är rätt” (E) I citatet betonas flera gånger 
att det inte finns något som är fel. Illustrationen av elevernas tankeprocess, ”nej, jag 
törs inte säga, för mitt svar kanske inte är rätt” förmedlar en syn på denna neutralitet 
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som något som bidrar till ett inkluderande och öppnar upp för att alla barn ska ”våga” 
uttrycka sina tankar. Denna beskrivning av neutralitet som något som öppnar upp för 
allas deltagande är återkommande i intervjuerna. F säger: ”De är ju oftast väldigt 
duktiga på att hitta lösningar och det är ju bra med materialet att man kan hitta 
hundra lösningar och så kanske tjugo är bra och så kanske två är superbra … alltså 
att man inte dissar några lösningar utan att de får tänka och känna och så här.”(F) 
 
I citatet förmedlar uttrycken ” man kan hitta hundra lösningar” och ”inte dissar 
några lösningar” en öppenhet inför allt som kommer fram under diskussionen. 
Uttrycken ”bra” och ”superbra” förmedlar samtidigt att läraren värderar 
lösningarna, medan uttrycket ”de får tänka och känna och så här” renderar att 
läraren inte uttrycker denna värdering till barnen, det vill säga förhåller sig neutral. I 
citatet framställs en öppenhet inför alla lösningar och de känslor och tankar detta kan 
väcka hos barnen som oproblematiskt. Samtidigt fortsätter F: och då kan man ju 
tycka att det finns ju inget rätt och fel, fast jag får ju säga att alla valde en som jag 
tycker är socialt acceptabel eller bra (F) I citatet förmedlar uttrycket ”alla valde en 
(lösning) som jag tycker är socialt acceptabel eller bra” att det oproblematiska ligger 
i att inget barn valde ”fel”. I citatet uttrycks på så sätt att det trots allt existerar ett 
”fel”, här uttryckt som sådant som är mindre ”socialt acceptabelt”. Att barnen inte 
uttrycker några oacceptabla lösningar beskrivs ovan som något positivt som 
underlättar för läraren, men detta kan även problematiseras. G säger: ”barn har lärt 
sig att så tydligt hitta den positiva lösningen snabbt för att de vet att det är det vi 
vuxna vill ha” (G) I citatet förmedlar uttrycket ”de har lärt sig vad vi vuxna vill ha” 
att dessa ”socialt accepterade” lösningar inte nödvändigtvis är grundade i barnet utan 
kan utgöra ett sätt genom vilket barnet förhåller sig till det som förväntas av det i 
situationen. Vidare förmedlar uttrycket att det finns en tydlig uppfattning hos barnen 
om vad lärarna ”vill ha” vilket också renderar att läraren, i barnens ögon, inte är 
neutral.  
 
Av flera lärare uttrycks att barnens sätt att prata om lösningar inte alltid stämmer 
överens med barnets agerande i ”verkligheten”. F säger om en elev: ”och vi häpnar ju 
alltså flera gånger i månaden över hur han kan sitta här och vara så duktig liksom 
och känna och tycka //…// men sen är han fullkomligt annorlunda sen alltså.” (F) I 
citatet förmedlar uttrycken ”häpnar” och ”fullkomligt annorlunda” att kontrasten 
mellan vad en elev säger under SET- lektionen och vad en elev gör utanför den 
kontexten kan vara påtagligt stor. Vidare förmedlar uttrycket ”vara så duktig liksom 
och känna och tycka” en tydlig värdering, ett ”rätt och fel” som denna elev förhåller 
sig till i klassrummet, men inte utanför. Andra lärare är mer explicita när de uttrycker 
att det finns rätt och fel svar. B säger: ”om man har ett barn som kanske har gått 
väldigt mycket hos familjeenheten eller BUP, de ger alltid de rätta svaren. Men de 
lever inte efter det, de vet vad de ska säga för att få tyst på folk”. (A) I citatet antyds 
återigen att barnen lär sig och förhåller sig till ”vad vuxna vill ha”. Vidare förmedlar 
uttrycket ”gått väldigt mycket hos familjeenheten eller BUP” att detta särskilt gäller 
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barn med problem eller barn som, ihop med vuxna, jobbat med sina problem. 
Uttrycket ”de lever inte efter det” liksom uttrycket ”vet vad de ska säga för att få tyst 
på folk” förmedlar en bild av att barnen använder sig av detta, att kunna ”de rätta 
svaren”, i det närmaste i ett manipulativt syfte. I citatet förmedlas därigenom att 
övningarna inte leder till bestående kunskaper hos dessa elever, utan snarare blir ett 
tillfälle där eleverna väljer att anpassa sig efter det som är förväntat och anses vara 
”rätt”. Vidare förmedlas en bild av barn med problem som i det närmaste onåbara 
med SET. Detta förstärks av nästa uttalande angående en grupp sådana barn; ”elever 
med psykiska problem, stora sociala problem, då fungerar inte SET. De liksom bara 
förstörde alla grejer, liksom, nej de kunde inte ens prata om de här sakerna //…// de 
drog bara åt fel håll, hittade på det ena tokigare än det andra ungefär, hur man 
skulle slå ner” (A) I citatet förmedlas att barn med psykiska och sociala problem inte 
alltid använder ”de rätta svaren” under lektionerna. De kan också vägra att göra ”rätt” 
vilket uttrycken ”bara förstörde” ”drog åt fel håll” och ”det ena tokigare än det 
andra” förmedlar. Sammantaget förmedlar A:s tal om dessa barn att de så att säga 
inte kan ”göra rätt” hur de än förhåller sig till SET och förmedlar indirekt att SET 
därför inte är ”rätt” för dessa elever. Det A ger uttryck för tolkar jag således som att 
det krävs att barnen ”redan kan” mycket av det man ska träna på i SET för att SET 
ska fungera. De barn som inte kan det redan beskrivs som barn som ”manipulerar” 
eller som ”förstör”. Detta, att eleverna inte ”anpassar sig” efter vad de vuxna vill ha 
kan många gånger uttryckas som mer problematiskt än att de gör det eftersom detta 
utmanar lärarens neutralitet. 
  
I säger: ”människor är ju olika så är det ju så man kan ju inte säga att det är fel… 
men samtidigt så vill man ju inte fostra några främlingsfientliga sverigedemokrater.” 
(I) I citatet uttrycks ett dilemma knutet till att vara neutral. I citatet förmedlas att 
öppenhet och acceptans inför olika åsikter är nödvändigt mot bakgrund av att 
”människor är ju olika”. Uttrycket ”samtidigt vill man ju inte fostra några 
främlingsfientliga sverigedemokrater” förmedlar dock att denna öppenhet och 
neutralitet kan bli problematisk och öppna upp för mindre önskvärda åsikter som kan 
bli svåra att argumentera emot mot bakgrund av att alla åsikter ska vara ”lika rätt”. 
Detta knyter an till större frågor som handlar om demokrati och yttrandefrihet och 
uttrycks av flera lärare som ett dilemma att förhålla sig till. Ett flertal lärare ger 
uttryck för att de ”drar en gräns” vid det som är olagligt. B säger: ”för då vet man 
samtidigt att vi ska inte döma några lösningar, alla lösningar är bra lösningar och 
så, men där måste man ju ändå gå in och säga att det är inte lagligt riktigt att slå 
tillbaka” Citatet illustrerar samma dilemma kopplat till lärarens neutralitet, och 
samtidigt en lösning på detta. Uttrycket ”det är inte lagligt” förmedlar att beslutet så 
att säga ligger utanför läraren och därmed kan användas just för att det inte är lärarens 
”egen värdering” utan något som är vedertaget i samhället i stort.  
 
I intervjuerna återkommer beskrivningar av gränsöverskridanden i samband med att 
eleverna själva ska uttrycka åsikter eller spela upp lösningar. B säger: ”och då spelar 
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dom över så att det utgår i ett slagsmål till slut den där situationen //…// att dom 
kommer till dom här våldsamheterna som egentligen inte vi vill se.” (B) I citatet 
förmedlar illustrationen av elevernas lösning och uttrycket ”som vi egentligen inte 
vill se ” att detta inte är önskvärt i klassrummet. Lärare B beskriver vidare hur detta 
kan lösas: ”att inte släppa dem så fria i rollspelet så att det kan barka ur, utan att 
mer ge dem manuset att ’så här kan man säga’ och ’så blir det bättre!’ (B) I citatet 
förmedlar uttrycken ”inte släppa dem fria” och ”barka ur” att det existerar en risk i 
att låta eleverna själva komma på och spela upp lösningar och förslag. Uttrycket ”ge 
dem manuset” förmedlar att det i allra högsta grad existerar ett ”rätt sätt” att göra på, 
och att läraren har eller ”tar sig” tolkningsföreträde. Detta sätt att kontrollera eller 
”ändra” på elevernas lösningar och förslag är återkommande i intervjuerna. D 
beskriver ett annat sätt att göra detta: ”jag brukar säga ’var det så du tänkte kanske?’ 
låtsas missförstå dem lite och rätta till.”(D) Citatet illustrerar ett mer subtilt sätt att 
kontrollera innehållet i barnens lösningar, men ett sätt som likaväl inte är neutralt och 
som ger läraren tolkningsföreträde.  
Det finns ett område där ”att vara neutral” genomgående och av samtliga lärare 
beskrivs som ett konstruktivt förhållningssätt. Här rör det sig om situationer utanför 
klassrummet; konfliktsituationer på rasten som involverar ett fåtal (oftast två) elever. 
A säger: 
 

 Om man (eleven) har fått sådana frågor som ju då inte är ett 
påhopp, för frågan ’kan du berätta hur det hände, vad som har 
hänt?’ det är ju inte ett hopp på dig (eleven) utan det är ju liksom din 
uppfattning av det //…// när de inte känner sig påhoppade har de 
lättare att berätta vad de anser har hänt //…// då är det lättare att 
prata om man ställer frågorna på rätt sätt istället för att säga 
’varför? Hur kunde du vara så dum så du gjorde såhär?’ (A) 
 

I citatet ser vi hur A förklarar hur ett neutralt förhållningsätt blir användbart när man 
som lärare ska hjälpa till att lösa konflikter mellan elever. Genom att ställa frågorna 
”kan du berätta vad som hände?” och ”hur kunde du vara så dum så du gjorde 
såhär?” i motsats till varandra förmedlas att det mer neutrala sättet att ställa frågor är 
mer konstruktivt och löser konflikter bättre för att eleverna inte ”känner sig 
påhoppade” av en dömande lärare. Samtliga lärare beskriver detta sätt att lösa 
konflikter genom att förhålla sig neutrala och låta båda sidor (båda eleverna) komma 
till tals som en styrka med och som något de lärt sig genom SET. C säger: ”Hur kan 
vi göra? Vad har ni för förslag? Att man liksom bollar tillbaka för att de ska försöka 
tänka de där tankarna vi tänker när vi har fallen i klassrummet”(C). Citatet 
förmedlar uttrycket ”bollar tillbaka” att läraren inte direkt löser konflikten, men att 
hon påminner eleverna om hur de kan tänka ”de där tänkarna vi tänker i 
klassrummet” och på så sätt försöker hjälpa eleverna att lösa sin egen konflikt och på 
det sättet förhålla sig neutral. Detta sätt att ”hjälpa” eleverna att lösa konflikter utifrån 
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en ”neutral” utgångspunkt och med hänvisning till ”neutrala” diskussioner i 
klassrummet är återkommande i lärarnas berättelser. 
 
I citaten under rubriken ”att förhålla sig neutral” synliggörs två sätt att framställa sin 
förståelse av lärarens neutralitet. Å ena sidan kan neutraliteten förstås som något som 
öppnar upp för att alla barn ”vågar” delta, att allas åsikter kommer till tals och att alla 
åsikter är ”lika rätt” eller ”lika mycket värda”. Å andra sidan kan neutraliteten förstås 
som något som blir ”farligt” mot bakgrund av att den möjliggör åsikter och lösningar 
som står i kontrast till lärarens egna värderingar, lagen eller skolans värdegrund. I 
detta synliggörs ett ideologiskt dilemma eller en balansgång som här handlar om att 
bedöma i vilken grad man kan vara neutral och fortfarande bibehålla ett 
”demokratiskt klassrum”. Av intervjuerna framgår att även om neutraliteten beskrivs 
som något positivt, så finns det gränser för neutraliteten. I beskrivningarna framställs 
även att barnen är medvetna om och förhåller sig till dessa gränser. I berättelserna om 
barnen förekommer dels beskrivningar av hur barnen levererar vad ”vuxna vill ha” 
och dels beskrivningar av hur barnen ”tar tillfället i akt” att agera gränsöverskridande. 
Båda sätten framställs som mer eller mindre problematiska. Av lärarnas tal framgår 
att det är önskvärt att barnet uttalar sig och beter sig ”rätt” (det vill säga demokratiskt, 
enligt läraren) men också att detta speglar barnets egna värderingar. Här förekommer 
ett ifrågasättande av huruvida det verkligen är så. I de fall då barnet uttalar sig eller 
beter sig ”fel” (det vill säga odemokratiskt, enligt läraren) uttrycks inte detta 
ifrågasättande. I dessa fall beskrivs det istället som önskvärt att barnet uttrycker 
värderingar som inte är barnets egna och som ligger i linje med vad ”vuxna vill ha” 
(man ger ett manus eller ”rättar till lite”). I lärarnas tal framställs barnen, oavsett vad 
de uttrycker, därför som förhållandevis odemokratiska. Mot bakgrund av detta 
förmedlas en bild av neutralitet som riskfyllt i klassrumskontexten. Trots att 
uttrycksfrihet och acceptans för allas åsikter i allra högsta grad är demokratiska 
värden framställs detta som farligt och i det närmaste ett hot mot demokrati när 
barnen tillåts det. Paradoxalt nog framställs demokrati i klassrummet därigenom som 
ganska ”odemokratiskt” och något som i det närmaste behöver tvingas på barnen.  
 
Utanför klassrumskontexten och i de fall en konflikt redan uppstått beskrivs ett 
neutralt förhållningssätt däremot som något positivt. Då är skadan så att säga redan 
skedd, och man riskerar därför ingenting. Att förhålla sig neutral här, tolkar jag, 
handlar om att det på så sätt är lättare att lösa konflikter barnen emellan utan att själv 
riskera sin relation med barnen. Detta diskuteras ofta utifrån trygghetssynpunkt; det 
blir tryggt för både elever och lärare.  
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka lärarnas tal om SET. Mer specifikt var syftet 
att undersöka hur lärarna talar om och reflekterar kring SET som en pedagogisk 
uppgift och en professionell utmaning i klassrummet. Studien syftade till att besvara 
följande frågeställningar: Vari ligger utmaningen i undervisandet av SET? Vilka 
dilemman existerar här? Vad är det som står på spel? I resultatet presenteras således 
ett antal områden och teman i lärarnas tal om SET som särskilt belyser dessa 
frågeställningar. Övergripande förekommer två tolkningsrepertoarer, öppenhet och 
farlighet, i talet om dessa teman. Tolkningsrepertoarerna belyser också det som blir 
konfliktfyllt (en utmaning, eller ett dilemma) i undervisandet av SET. I det 
sammantagna resultatet kan man också utläsa svaret på den slutgiltiga frågan om vad 
det är som står på spel. Det handlar om stora frågor såsom demokrati och jämlikhet, 
samt lärarrollen och lärarens uppdrag i relation till dessa värden. Nedan diskuteras 
resultatet i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till dess implikationer 
för SET och SET- undervisning. 

Professionella utmaningar och dilemman 
 
Resultatet synliggör ett antal ideologiska dilemman kopplade till SET. I den formella 
framställningen av SET finns det uttalade syftet att öppenhet och synliggörande av 
individuella likheter och olikheter ska leda till ökad trygghet och minska förekomsten 
av mobbning och kränkningar (Kimber, 2002, 2009). Av lärarnas tal framgår att detta 
är mer komplext och kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan öppenhet ses som 
bidragande till att förstärka värden som demokrati och jämlikhet i klassrummet. Å 
andra sidan riskerar öppenheten att hota samma värden genom att så att säga ”lyfta 
in” orättvisor och ojämlikhet i en kontext där barnen ska vara fria från sådan 
påverkan. Tidigare forskning om SET har lite motsägelsefullt visat att SET kan bidra 
till att motverka exklusion och mobbning (Kimber, Sandell & Bremberg, 2008), men 
också att SET kan bidra till ökad mobbning bland flickor (Skolverket, 2011b, S 63). 
Lärarnas tal tycks spegla de motsägelsefulla resultaten i forskningen, då SET av 
lärarna kan beskrivas som ”både och”. Detta pekar på att SET är komplext, men det 
pekar också på betydelsen av läraren och lärarens tolkningar av SET i genomförandet 
av programmet. 
 
Resultatet visar också att lärarna är medvetna om detta. Lärarna är inte passiva 
mottagare och förmedlare av SET. Lärarnas tal visar att det finns en reflektion i 
förhållande till SET som i många fall leder till att lärarna väljer bort eller modifierar 
materialet mot bakgrund av en bedömning av vad som kan bidra till utanförskap och 
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mobbning. Resultatet visar att denna bedömning i sin tur sker mot bakgrund av vilka 
erfarenheter man har av en viss typ av övning, hur barngruppen ser ut, hur man 
bedömer att övningen kommer tas emot av en eller flera elever samt hur bekväm man 
själv känner sig med att utföra övningen. Att denna studie genomfördes i samband 
med och efter att kritiken mot SET offentliggjorts kan tänkas ha påverkat lärarnas sätt 
att reflektera kring och framställa SET. Av lärarnas berättelser framgår dock att 
flertalet lärare utvecklat detta förhållningssätt efterhand och under tiden de arbetat 
med SET, även innan kritiken framfördes. I citaten förkommer flera hänvisningar till 
”vi” (”vi har valt att ta bort”) och i intervjuerna uttrycks också att en reflektion och 
diskussion kring SET – övningars lämplighet ofta förs i samarbete med kollegor. 
Vidare uttrycker ingen lärare att de följt manualen till punkt och pricka. Om detta 
gäller lärare generellt kan denna studie inte uttala sig om, men resultatet av studien 
kan ändå sägas bidra med ett nytt perspektiv som till viss del utmanar den tidigare 
forskningen. SET är inte nödvändigtvis något ”fast” som alltid ser likadant ut och 
därför kan studeras som sådant. Denna studie visar snarare att SET ”blir till” och 
förändras i lärarens tolkning och i samspel med lärarens kontext, en kontext som 
också sträcker sig utanför skolan. 
 
Resultatet visar nämligen även hur SET, på ett mer direkt sätt än övrig undervisning, 
berör barnets liv utanför skolan och i familjen. I den officiella framställningen av 
SET är ett av målen att SET- kunskaperna ska övas även i hemmet och i samarbete 
med familjen (Kimber, 2002, 2009). Samtidigt är ett mer övergripande mål att alla 
barn ska få samma chans till en positiv utveckling, oavsett hemsituation Intervjuerna 
visar på ett dilemma kopplat till detta. I talet om SET kan öppenhet och insyn i 
barnets hemsituation och bakgrund framställas som en förutsättning för att undvika 
sådant som kan bli ”farligt” i SET (exempelvis belysandet av för stora olikheter som 
diskuteras ovan). Samtidigt kan lärarens rätt till denna insyn ifrågasättas och tolkas 
som ett kränkande av familjens och barnets integritet. Öppenheten kan på så sätt 
också övergå i något farligt, i den mening att det blir svårhanterbart, vilket gör att 
existensen av övningar som specifikt rör familjen, men också av SET i stort, kan 
ifrågasättas.  
 
Detta är en aspekt av SET som mig veterligen inte tidigare diskuterats i forskningen 
om just SET. Däremot har Nordin (2003) intervjuat lärare, skolkuratorer och föräldrar 
om deras upplevelser och erfarenheter av barns sociala och emotionella intelligens. 
Studien visade att informanterna var överens om att det finns ett behov av att ge barn 
verktyg för att utveckla sin sociala och emotionella intelligens, men belyste också 
frågan om vems ansvar det är och visade att detta inte är självklart. I lärarnas tal om 
SET aktualiseras samma frågor. Vems ansvar är barnet och hur stor del har familjen 
respektive läraren i detta? Hur mycket bör/kan livet i skolan och livet i familjen 
överlappa? Av lärarnas tal framgår att relationen till föräldrarna, liksom föräldrarnas 
reaktioner i samband med SET har stor betydelse för hur man talar om och 
framställer dessa frågor som mer eller mindre problematiska. Föräldrarnas samarbete 
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och ”mandat” till läraren att arbeta med SET framställs som viktigt, dels för att 
läraren ska kunna bedöma övningars lämplighet men också för att läraren ska känna 
sig bekväm med att arbeta med dessa frågor.  
 
Det är dock inte bara föräldrarnas mandat som avgör huruvida läraren känner sig 
bekväm, vilket denna studie liksom tidigare forskning visar. Nordins (2003) studie 
visade att lärarens kompetens att arbeta med barnens sociala och emotionella 
intelligens kan ifrågasättas av såväl läraren själv som föräldrar och övrig 
skolpersonal. I en enkätundersökning av Bucchanan et. al (2009), som undersökte 
lärares uppfattningar om att undervisa i SEL, framgår att cirka hälften av lärarna i 
undersökningen anser att SEL- undervisning bör bedrivas av andra yrkesgrupper med 
annan kompetens (psykologer, kuratorer eller hälsopedagoger). Resultatet av min 
studie speglar till viss del dessa resultat. I lärarnas tal förekommer ifrågasättanden av 
den egna kompetensen vad gäller arbetet med SET, inte minst när det handlar om 
känsliga områden såsom familjen eller när det handlar om övningar som kan väcka 
känslor.  
 
I den officiella framställningen av SET beskrivs just ”att prata om känslor” som 
någonting positivt och värdefullt som syftar till att barnen ska lära sig känna igen och 
hantera sina känslor. Vidare uttrycks att undervisningen ska innefatta scenarion och 
situationer som är relevanta för den verklighet barnen lever i för att därigenom utgöra 
en ”träning” som syftar till att lära barnet att visa känslor (reagera) på ett adekvat sätt 
när en situation verkligen uppstår (Kimber, 2002, 2009). I lärarnas tal om känslor 
framgår att detta är mer komplext. Å ena sidan kan öppenhet inför känslor framställas 
som något positivt. Då hänvisas till värdet av att öppet prata om känslor och att vara 
medveten om och öppen för barnens verklighet. Å andra sidan kan en öppenhet inför 
att prata om känslor också framställas som något farligt. Då hänvisas till risken för att 
väcka starka känslor hos barnen eller skapa utrymme för ”fel” känslor och därigenom 
synliggöra och lyfta in ”odemokratiska” eller svårhanterbara aspekter av barnens 
verklighet i klassrummet. Av lärarnas tal framgår att detta är ett dilemma och att man 
inte alltid kan förutse resultatet av de övningar som handlar om känslor. Gadd (2003) 
presenterade i sin studie (som belyser lärares attityder till SET i form av 
typuppfattningar) en typuppfattning som handlar om SET som något potentiellt 
farligt, bland annat för att det kan väcka starka känslor eller reaktioner som läraren 
inte är utbildad att hantera. I Gadds (2003) studie presenterades denna uppfattning 
som något endast ett fåtal lärare uttrycker och det presenterades vidare som något 
som hör ihop med en negativ syn på SET generellt. Resultatet av min studie visar att 
samtliga lärare i sitt tal förhåller sig till en oro för att väcka starka känslor och 
reaktioner hos eleverna, men också att detta kan, men inte behöver, hänga ihop med 
en negativ syn på SET överlag. I lärarnas tal om SET framställs detta istället som 
något man förhåller sig till genom att anpassa SET efter lärarrollen, den kompetens 
man har och det man som lärare eller individ anser att man behärskar. Det som 
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beskrivs är ett individuellt förhållningssätt till SET som i sin tur blir ett sätt att ”få 
SET att fungera” för den individuella läraren mot bakgrund av dennes förutsättningar. 
 
SET- materialet innehåller dock också angivna förhållningsätt som inte alltid 
stämmer överens med den individuella lärarens synsätt. I den officiella 
framställningen av SET betonas vikten av att läraren förhåller sig neutral och inte 
dömer någon lösning eller åsikt som barnen uttrycker. Lösningarna ska istället 
utforskas från utgångspunkten att det inte existerar något ”rätt” eller ”fel” (Kimber, 
2002, 2009). Resultatet av denna studie visar att detta kan bli ett dilemma. Å ena 
sidan kan neutraliteten förstås som något som öppnar upp för att alla barn ”vågar” 
delta, att allas åsikter kommer till tals och att alla åsikter är ”lika rätt” eller ”lika 
mycket värda”. Å andra sidan kan neutraliteten förstås som något som blir ”farligt” 
mot bakgrund av att den möjliggör åsikter och lösningar som står i kontrast till 
lärarens egna värderingar, lagen eller skolans värdegrund. Detta har mig veterligen 
inte tidigare diskuterats i forskningen om SET. Resultatet av denna studie visar att 
neutraliteten kan framställas som något positivt, men också att ingen lärare i 
realiteten är neutral. Att förhålla sig neutral tycks dels stämma överens med och dels 
stå i kontrast till lärarrollen och lärarens uppdrag i stort. Huruvida och i vilken grad 
läraren kan vara neutral framställs till stor del vara beroende av hur barnen tar emot 
SET, vilket nästa stycke belyser. 

Talet om barnen 
 
Denna studie belyser en aspekt av SET som mig veterligen aldrig tidigare utforskats i 
psykologisk forskning, nämligen lärarnas berättelser om hur barnen ”är” i relation till 
SET och hur barnen ”tar emot” SET.  Detta påverkar i sin tur lärarens sätt att 
framställa sin förståelse av SET och förhålla sig till programmet i stort. I lärarnas tal 
om problem relaterat till ”eleverna och SET” synliggörs en bild av ”den goda eleven” 
som en förutsättning för att SET ska fungera som SET är tänkt att fungera (enligt 
manualen). Här framstår den goda eleven” som en elev som kan förhålla sig till de 
dilemman och den balansgång lärarna genom sitt tal visar på. Eleven ska vara öppen 
och delta i undervisningen, men samtidigt inte vara för öppen och ”lämna ut” för 
mycket av sig själv eller sin familj. Eleven ska kunna prata om känslor på ett 
rationellt sätt, men inte visa känslor eller reagera känslomässigt i samband med SET- 
undervisningen. Eleven ska uttrycka och dela med sig av sina åsikter och värderingar. 
Dessa värderingar ska vara ”goda” och demokratiska värderingar som ”vuxna vill 
ha”, men samtidigt vara grundade i eleven. Eleven ska våga ”spela upp” lösningar på 
problem, men bara bra och socialt acceptabla lösningar. Eleven ska förstå och 
förhålla sig till vad läraren tycker är socialt acceptabelt men också vad andra elever 
tycker är socialt acceptabelt. Detta dels för att inte utsätta andra för obehagliga 
situationer, men också för att inte själv riskera att avvika eller hamna utanför. Vidare 
ska eleven inte ha några psykiska eller sociala problem och helst komma från en 
trygg och stabil bakgrund och familjemiljö.  
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Lärarnas tal om eleverna visar att det är när eleverna inte passar in i denna ”mall” 
som dilemman uppstår. Resultatet tycks peka på att SET, så som det framställs i 
manualen, endast fungerar om eleverna redan kan det som SET syftar till att träna 
dem i eller i varje fall tar emot och accepterar SET så som det presenteras för dem 
och förhåller sig till de regler och värderingar som görs gällande. I lärarnas tal om 
eleverna framställs eleverna som egna aktörer i det som blir SET snarare än som 
passiva mottagare av SET. Vidare förmedlas att eleverna inte alltid förhåller sig till 
”balansgången” eller de underförstådda alternativt uttalade reglerna för SET. Detta 
väcker viktiga frågor. Kan man förvänta sig att eleverna ska klara av att ta detta 
ansvar och rätta sig efter ”mallen”? Är det önskvärt att de gör det? Vad händer med 
de barn som inte gör det?  
 
Mot bakgrund av att vissa elever inte ”passar in” framställs SET som något riskabelt 
och som något som behöver modifieras på så sätt att elevernas åsikter, känslor och 
beteenden inte får fritt utlopp. Tidigare forskning om SET har inte berört detta 
område, men forskning om SEL har visat att SEL- program fungerar och är effektiva 
även med barn med beteendeproblematik och sociala problem (Durlak et al, 2011; 
Merell, 2010). Denna studie motsäger inte detta då den inte kan uttala sig om 
effektivitet. Däremot visar lärarnas sätt att tala om elever med den typen av 
problematik att problematiken kräver anpassningar och att slutresultatet, när dessa 
anpassningar är gjorda, många gånger ligger långt ifrån den officiella framställningen 
av SET.  

Vad är det som står på spel? 
 

I lärarnas tal om olika dilemman kopplat till SET blir det tydligt att SET också 
handlar om större frågor såsom demokrati, jämlikhet och lärarens och familjens 
gemensamma ansvar för barnet. Här kan man också ana vad som står på spel och 
varför SET väckt kritik och blivit så omdebatterat. I den officiella framställningen av 
SET framgår att ett syfte är att fostra barn till demokratiska samhällsmedborgare 
(Kimber, 2002, 2009) Av lärarnas tal framgår att SET eller snarare vad SET ”blir” 
riskerar att stå i kontrast till lärarollen och det demokratiuppdrag den innefattar. I 
lärarnas tal om SET framställs vad SET ”blir” stundtals som ett hot mot det 
”demokratiska klassrummet” . Detta för att SET riskerar att ”lyfta fram” ojämlikhet 
och orättvisor som inte explicit synliggörs i annan undervisning, men också för att 
SET riskerar att skapa fritt uttryck och spelrum för beteenden, reaktioner, känslor och 
värderingar som inte överensstämmer med skolans värdegrund. Detta står i kontrast 
till lärarens uppdrag att upprätthålla ett ordningsamt klassrumsklimat där diskussioner 
kan föras på en rationell nivå och där alla kan (och förväntas) delta på samma villkor 
och i enighet med skolans normer och värderingar. Mot bakgrund av detta kan man 
säga att ”det demokratiska klassrummet” står på spel, i dubbel bemärkelse. SET- 
metoden förespråkar att läraren har ett neutralt och öppet förhållningssätt som innebär 
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att man inte värderar eller dömer. Detta förhållningssätt är demokratiskt, men riskerar 
också att bereda utrymme för odemokratiska åsikter och beteenden hos barnen. Om 
läraren inte förhåller sig neutral hotas demokrati istället på så sätt att läraren hindrar 
vissa åsikter från att komma till tals. Detta belyser i sin tur ett klassiskt dilemma som 
handlar om yttrandefrihet, både som en förutsättning för och ett hot mot demokratin. I 
detta står också den traditionella lärarrollen och det traditionella läraruppdraget på 
spel. Denna roll är inte sedvanligt neutral och läraren har vanligtvis ett självklart 
tolkningsföreträde i klassrummet.  
 
Lärarrollen står också på spel på så sätt att SET riskerar att ”kliva över” gränserna för 
vad lärarrollen innefattar och den kompetens läraren har. Detta blir särskilt tydligt i 
talet om känslor och i talet om familjen. Här förekommer undantagslöst berättelser 
om hur man tar bort stora delar av materialet, då med hänvisning till de konsekvenser 
detta får, en upplevd oförmåga att hantera dessa, och upplevd bristande kompetens på 
området. Mot bakgrund av detta blir anpassningen av SET- övningar också en 
anpassning av SET till rollen som pedagog och det uppdrag denna innefattar; man 
anpassar SET efter vad man behärskar och det som stämmer överens med de normer 
och värderingar som tillhör just läraryrket. 
 
Sammantaget förmedlar resultatet en bild av att SET inte alltid är förenligt med 
lärarollen, lärarnas syn på eleverna eller verkligheten i skolan. SET tycks förutsätta 
att lärare har kompetens och intresse för att hantera aspekter av barnens liv och 
verklighet som ligger utanför de traditionella ramarna för vad läraren gör och vem 
läraren är i barnets liv. Vidare tycks SET förutsätta att alla barn kan diskutera känslor 
och händelser på ett rationellt och konstruktivt sätt. Lärarnas tal visar att detta inte 
nödvändigtvis reflekterar verkligheten och att SET modifieras för att passa in i sin 
kontext. Detta väcker frågan om det över huvud taget är möjligt att bedriva denna typ 
av undervisning enligt en manual? Ska den existera, och är det i så fall läraren som 
ska ansvara för den? Om manualen kräver anpassning och modifiering utifrån 
lärarens egen professionella erfarenhet och kompetens samt utifrån de barn som ingår 
i aktuell SET- grupp så finns det anledning att ifrågasätta varför det finns en manual 
över huvud taget? Samtidigt kan just en manual vara till stöd för läraren som 
utgångspunkt för den uppgift som skolan har att fostra eleverna socialt och att bidra 
till en gemensam värdegrund. Resultatet visar att en manual kan uppfattas som just 
ett stöd så länge den inte kräver total underordning, utan kan anpassas och utformas 
utifrån de aktuella omständigheterna.  
 
Slutsatsen av den här studien är att den väcker en viktig fråga. Ska barns sociala och 
emotionella utveckling vara ett skolämne? De tolkningsrepertoarer som förekommer i 
lärarnas tal om SET synliggör ur ett större perspektiv följande dilemma: Å ena sidan 
kan det vara farligt att inte arbeta med barns sociala och emotionella utveckling i 
skolan då detta kan leda till, eller snarare inte förhindra utvecklandet av (enligt 
skolans värdegrund) osunda och odemokratiska värderingar, känslor och beteenden 
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samt ökad ohälsa. Å andra sidan kan det vara farligt att arbeta med barns sociala och 
emotionella utveckling då detta kan skapa utrymme och exponera barnen för 
desamma, även här med ökad ohälsa som resultat. Detta dilemma behöver bemötas i 
framtida forskning. Framtida forskning bör inriktas på att vidare undersöka skolans 
fostransuppdrag i en tid av emotionalisering. En viktig fråga som bör adresseras är 
denna: Ska lärarna bli terapeuter? Här behövs vidare forskning som belyser lärarnas 
perspektiv, men också forskning som belyser föräldrarnas perspektiv; ett område som 
hittills är till största delen outforskat. 

 
Metoddiskussion 

 
Som tidigare nämnts ägde intervjuerna som ligger till grund för denna studie rum 
efter och i samband med att SET kritiserades i olika medier. Detta kan tänkas ha 
påverkat studien på ett flertal sätt. Lärarnas tal om SET framförs mot bakgrund av 
denna kritik, vilket också innebär att de direkt och indirekt förhåller till kritiken under 
intervjuerna. Efter kritiken kan SET tänkas ha uppfattats som ett ”känsligt ämne” 
vilket kan ha inneburit att lärarnas tal om SET var mer ”försiktigt” än vad det kanske 
hade varit om intervjuerna ägt rum innan kritiken. Vidare kan lärarnas tal tänkas ha 
varit mer öppet kritiskt mot, alternativt försvarande av metoden jämfört med om 
intervjuerna hade ägt rum mot en annan bakgrund. Detta innebär också att vad som 
sägs kanske inte speglar hur lärarnas verklighet i relation till ämnet faktiskt ser ut. 
Detta har jag varit medveten om under analysen och med en diskursanalytisk metod 
har jag också hanterat materialet utifrån vad det är; ett resultat av hur lärare talar om 
SET i en intervjusituation.  
 
I intervjuerna användes semistrukturerad intervju som metod, då detta 
rekommenderas i forskning med en diskursanalytisk ansats (Willig, 2008). Under 
utformningen av intervjumallen, liksom under själva intervjuerna, var jag medveten 
om att ämnet för intervjuerna kunde vara känsligt. I min förfrågan och i inledningen 
av varje intervju betonade jag därför särskilt att forskningen syftade till att göra 
lärarens röst hörd. Jag strävade även efter att undvika ledande frågor och att istället 
använda öppna frågor. Jag försökte vara följsam i lärarnas berättelser och styra 
samtalet i minsta möjliga mån, samtidigt som jag använde intervjumallen för att täcka 
in de frågor jag sällt upp inför intervjuerna. Ett antal olika faktorer kan tänkas ha 
påverkat intervjusituationen. Dels, som tidigare nämnts, lärarens medvetenhet om 
kritiken, men också lärarens antaganden om hur mycket jag kände till av och hur jag 
förhöll mig till kritiken. Flertalet lärare tycktes anta att jag var fullt insatt, eller i alla 
fall mer insatt i kritiken än vad de själva var. Detta kan tänkas ha påverkat 
intervjuerna på så sätt att lärarna var inställda på eller förväntade sig att intervjuerna 
skulle handla om kritiken. Min roll som psykologstuderande kan också ha påverkat 
intervjuerna. I Skolfronts granskning av SET uttalar sig ett flertal psykologer kritiskt 
om metoden (Skolfront, 2010-10-14). Detta kan också ha bidragit till hur lärarna 
förhöll sig till mig och till intervjusituationen i stort.  
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En annan aspekt som påverkade intervjusituationen var huruvida läraren redan 
tidigare kommit i kontakt med forskningen om SET. Hos ett antal lärare hade 
observatörer funnits med under SET- lektionerna under den period då forskningen om 
barnen och SET pågick. De lärare som varit i kontakt med forskare tidigare pratade 
något mer öppet om svåra situationer eller problem i samband med SET- 
undervisningen, jämfört med de som inte tidigare varit involverade i forskningen. 
Detta kan delvis tänkas bero på att dessa lärare var vana vid insyn i sitt arbete och 
delvis att de antog att jag, som en del av forskargruppen, också var medveten om 
vilka svåra situationer eller problem som uppstått i deras klassrum. De lärare som inte 
tidigare varit i nära kontakt med forskningen berättade generellt i mindre utsträckning 
om svåra situationer. Detta påverkar också resultatet på så sätt att det som presenteras 
är en tillrättalagd bild. Resultatet ger mycket liten inblick i svåra eller misslyckade 
moment, vilket är viktigt att komma ihåg i en bedömning av resultatet.  
 
Urvalet av informanter är inte slumpmässigt eftersom deltagandet byggde på 
frivillighet. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet beroende på vilka det var som 
valde att tacka nej. Att få tillträde till lärarnas berättelser var inte helt enkelt. Flertalet 
lärare tackade nej till att delta i studien, ofta utan vidare motivering men också med 
hänvisning till kritiken. Det är möjligt att kritiken mot SET var en bidragande orsak 
till att majoriteten lärare tackade nej till att delta. Orsaken kan tänkas ha varit att 
lärarna mot bakgrund av kritiken inte kände sig bekväma med att prata om ämnet. 
Vidare kan min roll som psykologstuderande ha påverkat. I Skolfronts granskning av 
SET uttalar sig ett flertal barnpsykologer kritiskt om metoden (Skolfront, 2010-10-
14). Min roll som psykologstuderande kan därför ha gett upphov till skepsis, trots att 
jag i mina förfrågningar lade emfas på lärarnas egna uppfattningar och upplevelser, 
samt vikten av att göra deras röst hörd. Vidare kan man spekulera i om det var lärare 
med negativa erfarenheter av SET, som till följd av kritiken (och ämnets känsliga 
karaktär) valde att inte delta i studien, och på vilket sätt detta i så fall påverkat 
studiens resultat. Det är troligt att de lärare som valde att delta i studien är lärare som 
har hittat strategier att förhålla sig till kritiken eller som av andra anledningar kände 
sig bekväma med att tala om metoden. Något som genomsyrar dessa lärares 
berättelser är en tro på den egna förmågan, det egna goda omdömet, ett reflekterande 
förhållningsätt och generellt sett en positiv inställning till SET. Det är också lärare 
som har något att säga om SET och som har formulerat en ståndpunkt. Urvalet kan 
därför tänkas ha påverkat resultatet på så sätt att uppsatsen till stor del utgör ett 
exempel på lärare som i grunden är positivt inställda till SET men som anpassat 
programmet till sig själva. Detta gör att studien inte är generaliserbar, vilket den inte 
heller gör anspråk på att vara. 
 
Diskursanalys som analysmetod ansågs vara ett lämpligt val utifrån studiens syfte 
och frågeställning. Diskursanalys är särskilt användbart när det gäller frågor som 
anses kontroversiella eller konfliktfyllda, såsom är fallet med SET. Ansatsen passade 



53	  
	  

därför mycket bra på grund av sin öppenhet inför de ambivalenser och dilemman som 
uttrycktes i intervjuerna. Med en diskursanalytisk ansats anser jag därför att jag 
kunnat besvara de frågeställningar studien syftade till att besvara. Liksom alla 
metoder har även denna sina begränsningar. Jag upplevde att det var svårt att hitta 
litteratur som tydligt beskriver hur man går till väga när man gör en diskursanalys, 
och har därför till stor del fått lära mig genom att studera tidigare studier med samma 
ansats. Jag upplevde att detta påverkade bearbetningsprocessen på så sätt att jag 
stundtals kände en viss osäkerhet kring hur jag skulle gå vidare, men inte att det 
påverkat resultatet i någon större utsträckning.  
 
Ett kvalitetskriterium som görs gällande i kvalitativ forskning är att forskaren ska 
vara öppen med de grundantaganden och värderingar som ligger till grund för studien 
(Yardley, 2000). Jag har i min uppsats varit öppen med det socialkonstruktionistiska 
perspektiv som studien utgår från och även varit öppen med att studien tar sin 
utgångspunkt i kritiken mot SET. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv gör 
jag inga anspråk på att min tolkning av och analys av materialet är den sanna eller 
den enda möjliga. Att jag är tydlig med mina grundantaganden möjliggör för läsaren 
att själv avgöra på vilket sätt tolkningarna influerats av min förförståelse. Yardley 
(2000) beskriver genomskinlighet som ytterligare ett kvalitetskriterium för kvalitativ 
forskning. För att läsaren ska kunna förstå och värdera rimligheten i mina tolkningar 
har jag därför varit noggrann med att redogöra för analysprocessen. Detta genom att 
presentera flera och varierade citat från intervjuerna och tydligt beskriva hur jag har 
tolkat dessa citat för att nå mina slutsatser. Jag har även beskrivit det projekt studien 
ingår i och det sammanhang i vilket intervjuerna ägde rum. Jag har valt att inleda 
resultatet med att presentera lärarnas tal om kritiken mot SET. Detta för att tydligt 
synliggöra den kontext inom vilken studien gjordes, samt ge läsaren möjlighet att 
förstå och värdera relevansen och tillämpbarheten av mina resultat och slutsatser 
därefter. 
 
Ytterligare ett kvalitetskriterium som beskrivs av Yardely (2000) handlar om hur 
berikande och användbar studien är. Denna studie är av relevans för forskningsfältet 
på så sätt att en liknande studie om SET inom psykologisk forskning saknas. Min 
förhoppning är därför att studien ska bidra med ökad förståelse till det ganska 
begränsade forskningsfältet om lärarna och SET. På grund av studiens utformning är 
resultaten svåra att generalisera men min förhoppning är att de kan användas för att 
motivera att forskningsfältet breddas och i större utsträckning intresserar sig för 
lärarens perspektiv. Vidare hoppas jag att resultaten kan bidra till en diskussion om 
hur forskningen om SET i stort ska tolkas och förstås. Vad gäller praktisk 
användbarhet är det viktigt att resultaten av denna studie återkopplas till lärarna, då 
resultaten förhoppningsvis kan fungera som ett stöd för en reflekterande praktik och 
professionell utveckling. 
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Bilagor 
	  

Bilaga 1 
	  

Hej!  

Mitt namn är Anna Kaspersson. Jag läser för närvarande sista terminen på 
Psykolog-programmet vid Linköpings universitet där jag deltar i den 
forskargrupp från tema Barn som är involverad i Katrineholms Barn och 
ungdomsprojekt. Du har troligen redan kommit i kontakt med delar av den 
forskning som pågått på skolorna under en tid, bland annat kring barnen och 
SET. 

Som en del av det större projektet kommer jag under våren att göra en 
studie (utvärdering) som bygger på intervjuer med lärare som bedrivit SET-
undervisning under minst en termin i Katrineholm i åren 4-6. Jag vill med min 
studie undersöka hur lärare upplever och pratar om SET. Intervjustudien 
kommer att genomföras av mig, under handledning av Karin Zetterqvist 
Nelson (tema Barn) som är ansvarig för hela forskningsprojektet.  

Är du en lärare som har undervisat i SET minst en termin i årskurserna 4-6? 
Kan du tänka dig att delta i forskningsstudien?  

Intervjun med dig tar högst 60 minuter och kommer att genomföras på den 
skola där du arbetar och på en tid som passar dig. Under den närmaste tiden 
kommer jag ha möjlighet att vara i Katrineholm på följande datum: fre 28/1, 
ons 2/2, tor 3/2, fre 4/2 samt tis 8/2, ons 9/2, tor 10/2, fre 11/2. Jag 
kommer även ha möjlighet att träffa dig i Katrienholm vid senare tillfälle om 
det passar bättre. 

Om du är intresserad av att delta i forskningsstudien ber jag dig kontakta mig 
så snart som möjligt angående datum och tid på dagen som passar dig! Du 
är även välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller 
funderingar kring forskningen. Jag nås på mail: annka697@student.liu.se, 
eller på telefon: XXXXXXXXXX.  

Tack!  

Med vänliga hälsningar, 

Anna Kaspersson 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag har tidigare hört av mig angående deltagande i det forskningsprojekt 
kring SET som pågår på tema Barn, Linköpings universitet. Förfrågan gällde 
då lärare som undervisat i SET på mellanstadiet. Jag har nu beslutat mig 
för att utvidga studien så att den inkluderar även lärare som undervisar 
i de lägre årskurserna. Jag är väldigt intresserad av Din röst och Dina 
erfarenheter kring att undervisa i SET, detta särskilt mot bakgrund av 
den senaste tidens debatt kring SET och andra metoder. Det gör det 
extra angeläget att din och andra lärares röst blir hörd! 
 
Intervjun tar inte mer än 60 minuter, och kommer att äga rum på skolan där 
du arbetar, på en tid som passar dig. Jag har möjlighet att komma till 
Katrineholm tisdag till fredag nästa vecka, och tisdag till fredag veckan därpå. 
Jag kan även komma vid ett senare tillfälle om det passar dig bättre. Hör 
gärna av dig med en tid som passar dig! Ditt deltagande skulle verkligen 
uppskattas! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anna 
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Bilaga 3 
 

Intervjumall	  
	  
	  

När	  gick	  du	  SET	  utbildning?	  Hur	  länge	  har	  du	  undervisat	  i	  SET?	  Vilka	  
årskurser?	  Vad	  tycker	  du	  att	  SET	  handlar	  om?	  

	  
De	  olika	  delarna	  i	  SET-	  hur	  fungerar	  formen/innehållet?	  

Rollspel,	  Rita	  skriva	  och	  berätta	  Läraren	  leder	  diskussion,	  Läraren	  ger	  
exempel,	  Arbete	  med	  bänkkompis,	  Arbete	  i	  grupp,	  Lekar	  

	  
Vad	  fungerar	  bra	  med	  SET?	  
Vad	  fungerar	  mindre	  bra?	  

	  
Exempel	  på	  en	  bra	  lektion	  eller	  en	  bra	  övning?	  

Exempel	  på	  en	  mindre	  bra	  lektion	  eller	  en	  mindre	  bra	  övning?	  
	  

Hur	  hanterar	  man	  känslig	  information	  från	  barnen?	  
Hur	  hanterar	  man	  fniss	  och	  trams?	  

	  
Vad	  lär	  sig	  barnen?	  Lär	  sig	  alla	  barn?	  

	  
Finns	  det	  rätt	  och	  fel	  i	  SET?	  Hur	  förhåller	  man	  sig	  till	  detta?	  

	  
När	  du	  undervisar	  i	  SET,	  är	  du	  på	  något	  sätt	  annorlunda	  än	  under	  andra	  
lektioner?	  Krävs	  det	  något	  mer	  av	  dig	  som	  lärare?	  Vad	  är	  lätt?	  Vad	  är	  

svårt?	  
	  

Används	  SET	  om	  det	  uppstår	  konflikter?	  Av	  elever?	  Av	  lärare?	  Hur?	  
	  

Kritiken,	  har	  ni	  diskuterat	  det	  här	  på	  skolan?	  Hur?	  
Hur	  förhåller	  du	  dig	  till	  kritiken?	  Till	  SET	  efter	  kritiken?	  

	  
Kan	  du	  ge	  något	  exempel	  från	  din	  erfarenhet	  i	  ditt	  klassrum	  med	  dina	  
elever?	  Hur	  hanterar	  man	  det?	  Berätta!	  Hur	  tar	  barnen	  emot	  detta?	  Vad	  
hände	  då?	  Hur	  löste	  ni/du	  det?	  Har	  du	  något	  exempel	  från	  skolgården	  etc…	  

 
 
 
	  


